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No ano de 2017, no município de Águas Frias, iniciou-se o processo de construção de um Plano 
Municipal de Cultura. Com as mobilizações para organização desse documento, vieram à tona o 
desejo de ter um espaço de memória e também que a história do município estivesse de alguma forma 
registrada e salvaguardada. Considerando o anseio da população pelo registro tanto dos bens materiais 
quanto dos imateriais é que o presente projeto foi elaborado.

O município é rodeado por águas, então, entendemos que o movimento que fez com que ele se 
desenvolvesse está muito atrelado à posição geográfica que ocupa, por isso, o presente projeto intitula-
se: “Nessas águas tem história: pesquisa, educação patrimonial e preservação do patrimônio cultural 
de Águas Frias, SC”. Para que fosse possível realizar a preservação dos acervos históricos e culturais, 
foram realizadas entrevistas com diversas famílias, que tiveram seus depoimentos transcritos e vivos 
nessa cartilha, em um documentário, e emprestaram sua imagem para uma exposição fotográfica 
itinerante. 

A partir da confecção desses materiais, oficinas de formação de multiplicadores serão 
desenvolvidas no município. Destaca-se que os produtos do projeto estão disponíveis gratuitamente 
para empréstimo às ações de intercâmbio e fruição realizadas por museus, instituições culturais, 
educacionais e artísticas, com a finalidade de viabilizar sua circulação e apreciação pelos moradores 
das comunidades rurais e urbanas dos municípios do oeste catarinense e do estado de Santa Catarina.

Permita-se envolver no enredo das memórias, pois “Nessas águas tem história”.

SOBRE O PROJETO
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A elaboração dessa cartilha considerou o movimento das águas e o movimento histórico dos 
primeiros moradores que chegaram no atual município de Águas Frias na organização e apresentação 
das informações. Por esse motivo, está dividida em três partes: a primeira intitulada “Enfrentando 
a correnteza”, trata da história e das memórias sobre a formação do município de Águas Frias. A 
segunda parte chama-se “O fluxo da água e o fluxo da vida”, e versa sobre as representações culturais e 
sociais no município. A terceira e última parte, tem como título “Construindo pontes”, nesse final, são 
ilustrados os elos entre passado, presente e a preservação das histórias para gerações futuras. 

Os dados coletados por meio de entrevistas foram incorporados junto às demais informações 
científicas e acadêmicas disponíveis sobre a história regional e local, atendendo ao objetivo de 
preservar os acervos históricos e culturais resguardados pelas famílias que residem em Águas Frias, SC, 
promovendo o respeito e a valorização da diversidade cultural da localidade e região oeste catarinense, 
por meio de pesquisa, produção de referenciais e educação patrimonial a fim de salvaguardar a 
memória, a história e os bens de natureza cultural do município.

Para atender ao objetivo proposto, os bens culturais preservados por 32 famílias (mapeadas), 
que residem no meio rural e urbano do município de Águas Frias, foram pesquisados por meio de 
entrevista filmada e captação de imagens que registram as memórias, os lugares, os instrumentos e 
objetos, espaços culturais, expressões, representações, saberes e fazeres dos moradores da localidade.

Um dos resultados de toda essa coleta de dados e trocas de informações, experiências e de 
lembranças você terá acesso nas próximas páginas.

Assim, caro leitor, você é convidado a embarcar conosco em uma trajetória através do tempo, 
do espaço e das memórias de diversos homens e mulheres, que fizeram história na região oeste 
catarinense. Sinta o balanço das águas, e venha conhecer mais sobre o passado, o presente e as histórias 
que queremos preservar para o futuro, no município de Águas Frias.

APRESENTAÇÃO
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Conhecer o tempo e o espaço em que fatos marcantes ocorreram, faz com que tenhamos maior 
compreensão de algumas escolhas e da perpetuação de alguns hábitos e costumes. Cada região tem 
sua peculiaridade, por esse motivo não podemos pensar nos elementos históricos sem que pensemos 
nos elementos geográficos, pois, estão lado a lado, dando sentido e significado às estruturas sociais e 
políticas, à cultura e à identidade de um povo.

Uma evidência inicial dessa proximidade, é que a primeira divisão e entendimento do termo 
regiões – datada nas primeiras décadas do século XX e proposta pelo Estado – concebia as divisões 
territoriais unicamente levando em consideração as características de localização geográfica (PAIM, 
2006). Ou seja, olhava-se o mapa esticado sob uma mesa, mediam-se as distâncias e ali se demarcavam 
as regiões, pedaços de terra, sem sequer imaginar como se davam as relações interpessoais e também 
com o ambiente. 

Com o passar do tempo, estudiosos dedicaram-se à investigação das regiões a partir de um 
olhar mais aprofundado e humano, e identificaram que são as relações sociais travadas pelas pessoas 
que habitam determinado espaço e como elas interagem com o meio que determinam de fato suas 
caraterísticas regionais. Amado citado por (PAIM, 2006) nomina a região como uma categoria espacial 
a qual expressa singularidade, que faz parte e se articula à uma organização social mais ampla. 

Essa mescla entre as divisões territoriais estanques impostas pelo Estado por meio das companhias 
que venderam lotes de terra, com toda a gama de vivências, crenças e memórias dos que já habitavam 
esse chão, acrescidas das peculiaridades geográficas, formou o que hoje conhecemos como região oeste 
do estado de Santa Catarina. Por essa região, perpassam conflitos por terra1, imigração europeia2, 
povos indígenas3, miscigenação4, ressignificação de costumes5 e criação da identidade de um povo6. 

Assim como as marcas das experiências que carregamos em nossa face com o passar dos anos, 
as marcas da história regional estão presentes em cada um de nós, filhos do oeste de Santa Catarina. 
Conhecer a nossa história nos faz compreender o presente, manter nossas raízes e possibilitar que 
as próximas gerações preservem costumes, levando consigo aquilo que temos de melhor em nossa 
essência. Pois, mesmo sem ter consciência, essa bagagem histórica está no nosso DNA, então, que tal 
conhecê-la melhor?

A região oeste de Santa Catarina foi, de fato, uma área de muitas disputas. Inicialmente, entre Portugal 
e Espanha; num segundo momento, entre Brasil e Argentina e, num terceiro momento, entre Paraná e 
Santa Catarina, originando, inclusive, a Guerra do Contestado (1912-1916), quando só então se definiu 
que o território pertencia ao estado de Santa Catarina. Para manter o território conquistado do Paraná era 
preciso “povoá-lo”, para tanto, investiu-se num intenso processo de colonização” (PAIM, 2006, p.125). 
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Atividades:

1 Atividade sobre conflitos por terra – guerra do 
contestado. 

2 Atividade sobre as etnias dos moradores de 
Águas Frias.

3 Atividade sobre população indígena no 
município, região, estado e Brasil.

4 Atividade sobre miscigenação em sua família.

5 Atividade de pesquisa com outras gerações 
sobre a manutenção de costumes trazidos de 
gerações passadas.
  
6 Qual a identidade do aguasfriense?



“Memória é o que fica depois 
que a paisagem muda em torno” 

(SALVINI, 2020).

PARTE I – ENFRENTANDO A CORRENTEZA
Histórias e memórias sobre a formação do município de Águas Frias

1.1 O processo de povoamento no oeste catarinense

Entre o final do século XIX e início do XX, na Europa houve um grande processo de migração. 
Dentre as colônias escolhidas para começar uma vida nova, fugir das guerras e também em busca de 
terras produtivas, muitos escolheram o Brasil. Foi assim, que cada estado do nosso país e também 
suas regiões, receberam diferentes grupos étnicos que foram responsáveis pelo desenvolvimento do 
espaço e construção das estruturas sociais. Se enfocarmos nosso olhar para o estado de Santa Catarina, 
podemos perceber mudanças significativas em termos sociais e também demográficos, que estão 
relacionadas com o movimento gerado pelo processo migratório.

De acordo com historiadores como Radin (2009) e Renk (2006), a região de fronteira no sul do 
Brasil era considerada “território vazio” e “não produtivo”. As autoridades não vislumbravam povos 
indígenas, e caboclos, que ocupavam essa porção do território, como contingente capaz de empreender 
a tarefa de modernização e desenvolvimento econômico a partir da agricultura, que era tida como a 
“vocação” do país, rumo ao processo de expansão capitalista. Indígenas e caboclos, por possuírem 
modo de vida peculiar7, não produziam excedentes para comercialização e não detinham títulos de 
propriedade, por isso eram desconsiderados pelas autoridades.

Assim, a imigração de europeus é incentivada, especialmente de italianos, alemães e poloneses. 
Os imigrantes, ao chegar são assentados inicialmente no estado do Rio Grande do Sul e, com o rápido 
crescimento das famílias, geralmente com muitos filhos, logo tem a necessidade de mais terras para 
sobrevivências de seus descendentes. É assim, que entre as décadas de 1940 e 1950, se inicia a frente 
pioneira de colonização em direção ao oeste catarinense.

Para os descendentes europeus, de maneira geral, ter a propriedade de 
terra representava prosperidade e garantia da preservação dos costumes, 
dos valores e do modo de vida no campo. Assim “a terra, mais que coisa, 
é patrimônio” (WOORTMANN, 1990), transformada pelo trabalho em 
patrimônio da família. Nesse contexto, se aventurar em busca de novas 
terras era algo entendido como natural e também necessário. Foi assim, 
que diversas famílias fizeram a travessia do Rio Uruguai, em busca de 
terras férteis e de uma vida nova e chegaram ao oeste de Santa Catarina.

7 Sugestão de leitura: Cartilha e Documentário “Onde nasce a nossa identidade”. Projeto realizado pelo Museu Histórico de Pinhalzinho, em parceria 
com o CEOM e a Equipe Catavento Produção Cultural. Disponível em https://www.cataventoproducaocultural.com/portfolio. 
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Mas, para que as pessoas que viviam no Rio Grande do Sul soubessem da existência dessas terras, 
muita coisa aconteceu. A começar por uma ação do Governo do Estado que no anseio de manter 
o controle sobre o que acontecia em seu território, distribuiu grandes glebas de terra às famílias 
tradicionais, cidadãos influentes e grandes empresários, para que esses assumissem a administração 
e a venda de pequenos pedaços de terra a serem colonizados. Foi nesse cenário que nasceram as 
empresas colonizadoras. (PAIM, 2006; VICENZI, 2008)

Diversas companhias colonizadoras se instalaram na região oeste de Santa Catarina, como Luce 
Rosa e Cia, Colonizadora Capelli, Territorial Mosele, Eberle, Ahrons e Cia., Colonizadora Brum, 
Companhia Territorial Sul Brasil, Barth Benetti, Brazil Development and Colonization Company, 
Irmãos Lunardi e a Empresa Colonizadora Bertaso, Maia e Cia8. (BELLANI, 1991). As empresas 
colonizadoras que tiveram maior atuação na região e por esse motivo, ficaram mais conhecidas foram 
a Colonizadora Bertaso, Maia e Cia e a Companhia Territorial Sul Brasil. Senczkowski (2017) alerta 
que da união entre colonizadoras e Estado, ambas saíam ganhando com a venda das terras, pois dessa 
maneira o estado legalizava a posse das mesmas, as colonizando, o que no seu entendimento geraria 
maior desenvolvimento.

8 A referida empresa atua no período de 1918 a 1923 com o nome Bertaso, Maia e Cia, tendo como proprietários Ernesto Francisco Bertaso, Manoel 
Passos Maia e Agilberto Atilio Maia, considerados “cidadãos influentes da região” de Guaporé e Passo Fundo/RS, influência que se estende com contatos 
em Santa Catarina. Em 1923 ocorre a dissolução da firma, ficando Ernesto Francisco Bertaso como único proprietário, passando a denominar-se 
Companhia Colonizadora Bertaso também conhecida como Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso, até o ano de 1950 quando é extinta (VICENZI, 
2008).

Mapa: Ocupação do médio e extremo oeste de Santa Catarina. Em destaque: área concedida a Companhia Territorial Sul Brasil. 
Fonte: Adaptado de Piazza (1994). PIAZZA, Walter. A colonização de Santa Catarina. Florianópolis: LUNARDELLI, 1994.
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Em primeiro plano, uma 
das primeiras residências de 
Águas Frias, construída em 
1964, pela família Palombit. 

Fonte: Albino Palombit.

Como Águas Frias foi distrito de Coronel Freitas até o ano de 1991, a colonizadora responsável 
por vender as terras em que hoje existe o município, foi a Colonizadora Bertaso. Essa companhia 
contratou vendedores para que fizessem visitas aos colonos em diversos municípios do Rio Grande do 
Sul, oferecendo-lhes terras férteis e “desabitadas” (PAIM, 2006). 

“Na realidade, Santa Catarina, foi desenhada [...] foi tudo povo do Rio Grande do Sul”, comenta 
Valdir Panis. O “desenho” que Panis se refere, é a configuração identitária e territorial, a partir da 
demarcação das glebas de terra que foram vendidas durante o processo de colonização do oeste 
catarinense, e em sua grande maioria compradas, por descendentes de europeus por meio de mapas, 
sem a possibilidade de uma visita prévia para reconhecimento.

A propaganda do vendedor sobre a vida nova em terras férteis era tão convincente, que muitas 
famílias faziam a compra das terras sem sequer conhecê-las. Sobre esse fato, Hemegildo Gavioli 
relembra “Meu pai, Modesto Gavioli, em 1945, comprou a terra. Só que ele comprou pelo mapa e veio 
conhecer cinco anos depois [...] Eu tinha sete anos e meio quando vim aqui”.

A mesma realidade, foi vivenciada pela família de José Daga, nesse caso, a compra aconteceu em 
“02 de abril de 1952, e viemos morar aqui depois de 7 anos. Lá [no município de Marcelino Ramos/
RS] era um morro que não dava pra viver, muito sacrifício [certo dia] viemos visitar uns conhecidos, 
daí disseram ‘olha, pro lado de lá tem uma gleba de terra, que é uma terra bonita, mas ainda falta 
medir, a empresa tirou a madeira [...] depois ia vender’ [...] Fui ver a terra com o Albertti [...] ele tinha 
aquele dizer ‘eu gosto que seja gente trabalhadeira’. Os dois Cassol compraram pro lado de lá, e eu 
comprei pro lado de cá”.

Janete Rolim de Moura Daga, relata que Vitório Albertti “foi um dos que trabalhou com a 
Colonizadora Bertaso, ele era dono de vários lotes de terras aqui, e ele também foi intermediador 
dessa colonizadora”. Amabile Bordin Isotton nos conta que inicialmente essas terras eram todas de 
mata fechada e eram propriedade de Vitório Albertti, “foi ele que vendeu esse lugar para nós. Então 
ele veio aqui e disse [pro meu marido] “Olha, Gentil, pode trabalhar por aqui tudo, desmate o que 
tu puder”, fomos abrindo a cidade um pouco, “fazer uma cidade” ele dizia, e olha, hoje tem a cidade 
mesmo”. 
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Hemegildo Gavioli explica que 
“o dono da terra era um tal de João 
Mangoni [...] Era cunhado do falecido 
Vitório Albertti [...] Esse tal de João 
Mangoni, Vitório Albertti e Vitório 
Gasparini, eles eram três cunhados. 
Então aqui onde tem a cidade [...] a 
quadra da escola e da igreja, o seu 
Vitório Albertti ele doou, ninguém 
pagou nada daquilo, ele doou porque 
ficava dentro da área dele”.

9 Atividade: 

Fazer uma maquete do 
município identificando 

as instituições que 
permanecem no mesmo 

local e as que foram 
construídas com o 

passar dos anos
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Sobre a organização das principais instituições no espaço que foi sendo criado o município9, 
Alberti teve grande influência, “ele que escolheu o quadro aqui para sair como cidade, já na época. Até 
ele doou a quadra da igreja, doou a quadra da escola, foi tudo doado pelo colonizador, nós não pagamos 
nada. E daí nós fomos construindo em cima disto”, descreve Caetano Isotton. 

Ato de doação do terreno para construção da Igreja. À esquerda, Vitório Albertti. Fonte: Albino Palombit.
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Antes de serem vendidas, já viviam nessas terras índios da tribo Kaingang e também caboclos 
de várias gerações (OLIVEIRA, 2019) que com a colonização passaram a ser considerados intrusos. 
“Caboclo era a maioria, “intruso” eles diziam [...] Meu marido conta que quando eles vieram para cá 
por aqui tinha bastante, eles faziam ranchinho no meio do mato [...] chão batido, coberto e rodeado 
com tábua e depois plantavam um pouco pra viver”, relembra Gladis Daga.

Os caboclos que moravam em Águas Frias, ocupavam as terras mais próximas aos rios, como conta 
Amabile Bordin Isotton “caboclo tinha bem pouco [...] porque moravam longinho, a par do Burro 
Branco, pra lá do Burro Branco”. Genoefa Isotton Galon explica que “eles vieram intrusos, porque a 
terra não era deles, daí [as empresas colonizadoras] foram vendendo e eles tiveram que sair”.

Janete Rolim de Moura Daga relata que “o caboclo vivia na terra e ele não tinha documento, então 
quando as colonizadoras vieram e colonizaram, foram vendendo esses lotes de terra e o caboclo ele era 
dono, e não era, pela questão da documentação, e aí eles foram expulsos dessa região”.

Com estes relatos, observa-se que o povoamento do município que hoje chamamos de Águas 
Frias, assim como de todo oeste catarinense, aconteceu motivado pela busca de terras pelas famílias de 
descendentes de europeus, incentivados pelos agentes e empresas colonizadoras, o que leva ao contato 
de diferentes grupos, com costumes e tradições que, ocasionaram situações de resistência e ao mesmo 
tempo, como veremos mais adiante, integração ao longo dos anos.

1.2 Chegando nas novas terras
 
Foi nesse contexto que as famílias foram chegando para povoar e desenvolver essa nova terra. 

“Meus pais vieram com os tios, tinham a notícia de que Santa Catarina era puro mato, terra fértil. 
Viemos de lá [do Rio Grande do Sul] era puro sertão na costa do rio Chapecó”, relembra Dirceu Birkeur. 
Essa mesma ideia de sertão10- terra pouco habitada – se aviva na memória de Adélio Nelso Gehlen, 
quando descreve a sua chegada nessas terras, “naquela época isso aqui era um sertão [...] entramos por 
uma picada”.

Mata fechada, essa era a vegetação11 aqui encontrada quando 
foram chegando os primeiros colonizadores. Como nesse tempo 
quase não existiam máquinas para abrir estradas, era a golpes de facão 
e foice que se abriam as picadas, estradas feitas no meio dessa mata 
toda. “O pai sempre falava que quando eles vieram do Rio Grande 
do Sul, para cá, aqui só tinha mato. Eles compraram, foram abrindo 
as estradas, tudo a braço, as picadas que falavam antigamente”, relata 
Lourdes Pelinson Santa Catarina.

Um local muito semelhante foi encontrado pelos sogros de Anete 
Vidmar Magri, os quais, lhe contaram que “no começo era só mato, 
não tinha estrada, eles tiveram que abrir as estradas a machado, a 
foice, roçavam e derrubavam as árvores [...] A mudança deles veio até 
Simões Lopes com um caminhão, e de lá pra cá veio pelo Rio Chapecó 
de caico [...] Eles moravam aqui embaixo perto do Rio Chapecó 
porque era mais fácil pra descarregar. Moraram ali um tempo, depois 
compraram essa terra aqui [...] Vieram do Rio Grande do Sul com dois 
filhos, e os demais, eram nove, nasceram todos aqui”.

11 Atividade: 

Vegetação típica do 
oeste catarinense, o 
que ainda temos em 

Águas Frias?

10 Atividade: 

Pesquisar o 
significado da palavra 

sertão.



Amabile Bordin Isotton e seu esposo também encontraram 
esse cenário de mata virgem ao chegarem ao oeste catarinense, 
ela relata que para abrir espaço para plantar era preciso queimar.
Aqui havia muitas “árvores grossas, não era fácil de queimar, era 
tudo mato virgem aqui em cima. [...] Vim pra cá, comprar um 
pedacinho de terra pra nós termos, pra nós plantarmos, fazer mais 
roça, e fomos vindo, ele [o marido] gostava muito de trabalhar na 
roça”.

Cercada por rios, a chegada até Águas Frias acabou por ser 
ainda mais desafiadora12. Como não existiam estradas, menos 
ainda encontrariam pontes para fazer o acesso de um lado até o 
outro. Marlene Maria Basso se lembra bem de como foi esse trajeto. 
“Eu vim de Erval Grande (RS) nós demoramos oito dias para vir 
porque o rio estava cheio, ficamos em Simões Lopes, oito dias 
parados. O meu pai primeiro veio na frente com os cavalos e o meu 
irmão, depois eles voltaram e viemos com a mudança”.

Como vimos nos relatos, a comunidade de Simões Lopes, 
localizada no município de Coronel Freitas/SC, foi ponto de parada 
para atravessar o rio e então chegar até Águas Frias. Antes que 
fossem construídas as pontes, a oscilação de volume hídrico nos 
rios, determinou muito de como foi a colonização e também todo 
o fluxo de transporte de pessoas e mercadorias para o município. 
José Daga acredita que “aqui custou colonizar por causa dos rios, 
aqui quando nós viemos morar nós ficamos cercados, tipo um rio 
desce aqui, outro ali, não tem ponte [...] tinha que ter muita fé”.

12 Atividade: 

Pesquisar quais são 
os rios que passam 
por Águas Frias.

NESSAS ÁGUAS TEM HISTÓRIA

18



PARTE I – ENFRENTANDO A CORRENTEZA

19

As mudanças vinham em sua maioria de caminhão até certa altura, ou até o município de Chapecó/
SC, ou o município de Nova Erechim/SC e depois, seguiam até o destino de carroça. Já em alguns casos, 
como o da família de Selvina Rodrigues dos Santos, a mudança veio de carroça desde o município 
de Rodeio Bonito/RS, “viemos de carroça, uma juntinha de boi puxando, levamos sete dias de lá de 
Rodeio Bonito pra chegar aqui [...] O meu véio era muito da roça e queria terras novas [...] Diziam que 
Santa Catarina era bom, viemos pra cá”.

“Nós viemos de caminhão, junto com outro de Nova Erechim/SC [...] Depois descarregamos a 
mudança pra lá do Rio Burro Branco, porque já tinha um irmão do meu marido morando lá. Depois 
vínhamos todos os dias de lá, passávamos com o caico do Burro Branco. Eu e ele viemos aqui arrumar 
madeira para fazer a casa. Viemos em dezembro e quando foi fevereiro a casinha já estava pronta [...] 
Foi em 1956 [...] Aqui na vila tinha só dois moradores”, descreve Dozolina Daga Cassol.

“Casei e logo viemos rumo a Águas Frias”, lembra 
Antonio Leodoro da Silva, “minha mudança era uma 
malinha [...] cabia só duas mudas de roupas e era o 
que eu tinha [...] Derrubei o mato pra plantar milho, 
feijão, e ele [dono da terra] me deu a madeira pra fazer 
a casa [...] Chegamos ali era mato, tinha que roçar, 
derrubar pra entrar [...] Fiz a casinha ali para nós 
morar de agregado num paiol velho, três por quatro, 
bem alto, um porão, balançava quando dava vento [...] 
E ela [a esposa] teve essa filha mais velha ali, a Rosane, 
daí quando ela tinha oito meses [...]compramos essa 
terra ali [...] A mulher veio pela picada, trazendo a 
vaca, tinha só uma vaca, que ela ganhou de herança, e 
a menina no colo”. 

Eni Ana Baggio recorda que a vinda de sua família 
para o município foi por oportunidades de trabalho 
para seu esposo que era carpinteiro. Oportunidade 
de trabalho também foi o motivo da vinda de Pedro 
Donato de Carvalho e sua família, seu irmão Antônio 
Carvalho “já tinha vindo uns dez anos antes do que 
eu, ele recém casou lá e já veio pra cá, só com a roupa 
do corpo [...] viemos pra recuperar a nossa vida aqui. 
Chegamos aqui pra trabalhar, trabalhamos mesmo, 
pra valer, e graças à Deus a gente, rico mesmo não fica, 
mas dá pra viver bem”.

Dentre os produtos que mais eram plantados 
na época, estão o feijão e o milho. Dozalina Daga 
Cassol lembra, que nos “primeiros anos era milho, e 
depois quando tinha os filhos começamos a plantar 
bastante feijão no meio do milho, soja [...] se colhia 
e se debulhava com as mãos também, se ia lá em 
Cairú com o cavalo no moinho pra pegar farinha”. 
Essa mesma prática de plantio era feita pela família de 



Milde Fátima Bellé, a qual relembra que seu pai “plantava o feijão no meio do milho, a gente puxava, em 
cima daquele pano [...] a gente manguava, batia o feijão à manguá com um pau, até debulhar [...] Era 
tudo no braço, se tu via um trator era coisa muito rara, era tudo de boi, de enxada”. 

“Nós vivíamos do fumo e da alfafa [...] fumo de galpão [...] e alfafa era pra venda [...] pra tratar 
cavalos”, lembra Ladi Lori da Silva. Pedro Donato de Carvalho recorda que “o feijão era arrancado a 
braço, o milho era arrancado a braço, trilhado na trilhadeira [...] Nós fazíamos a safra, colhia 50, 100 
sacos de feijão, nos primeiros anos. Milho, 300, 400 bolsas de milho nós colhia, aquele tempo valia, não 
tinha muita despesa então valia, tudo que a gente vendia não era lá caro, mas era uma coisa mais livre, 
não tinha despesa de nada”.

Os bens de consumo tinham outro valor de mercado se comparado com os dias de hoje, a história 
que Paulo Deotti nos conta, ilustra bem esse momento. Ele recorda da primeira vez que plantou feijão 
“plantei só um pedacinho, só a custo de enxada. Depois pra malhar comprei duas peças de algodão [...] 
18 metros cada peça [...] depois colocava os feijões em cima e cacetava com o cacete, depois pra levar 
pra casa não tinha saco [...] Tinha feito um cesto, peguei aquele cesto lá, um lençol dentro do cesto, e 
tinha feito o caixão em casa, levei pra casa nas costas[...] Com aquele dinheiro lá terminei de pagar a 
terra, sobrou dinheiro comprei uma vaca e um cavalo, porque precisava do cavalo pra ir no moinho [...] 
Mais tarde comprei a carroça, comprei os bois, começamos a vida”.

Uma das primeiras casas construídas no município, data o ano de 1953. Foi da família de Hemegildo 
Gavioli, ele relata que “a madeira veio lá da Colônia Cella. Aqui não tinha serraria nenhuma [...] O 
falecido pai levou uma semana inteirinha pra puxar a madeira de lá, até ali onde foi feito a casa [...] Daí 
em 196313  o pai derrubou aquela fez uma maior”. Para fazer o coberto das casas, a madeira das árvores 
era serrada em formato de “tabuinhas”. Gladis Daga tem na memória as lembranças de quando ajudava 
seu pai nos afazeres “aquela época não tinha limite pra cortar pinheiro, cortava os pinheiros no mato e 
daí não tinha carroça pra entrar dentro do mato, a gente pegava um cavalo, botava o cargueiro enchia 
de tabuinha e trazia até a carroça na estrada”.

Na linha Pio X, no município de Pinhalzinho, havia uma serraria, onde algumas famílias levavam 
a madeira para ser serrada e então construir as casas. O transporte acontecia de carroça atravessando 
o Rio Burro Branco “porque não tinha ponte, era rio, se o rio estava alto tinha que esquecer de buscar 
madeira”, lembra Gladis Daga.

 13 Casa com potencial para instalação de um Museu ou Espaço de Memória no município. Edificada em 1963, pelo construtor Pedro Ludovicha, com 
madeira vinda da Serraria Citadella, na comunidade de Tarumazinho. A casa está localizada em Linha Bonita.

O piso das casas nos primeiros anos, 
em alguns casos, era feito de “chão batido”, 
“emparelhavam bem o soalho, a terra assim e 
daí era socada aquela terra. Daí tu podia varrer 
que ficava bem bonito [...] O fogo era aqueles 
tachinho de panela de tetas assim. Daí não 
existia esses dito fogão [...] era uma vara, uma 
forquilha plantada lá e outra forquilha aqui, 
daí enfiava o calheiro [...] cozinhava polenta, 
cozinhava feijão, tudo ali em cima”, menciona 
Leontina Pagliochi.
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O fogão que se tinha à disposição naquele tempo era construído com madeira, em formato de 
caixa, “era colocado umas tábuas, fechado na frente tipo um jipe era enchido de terra e aquela chapa ía 
em cima. Quando se mudava tirava aquela chapa, derrubava aquela terra [...] A pia era do lado de fora, 
um lavador”, relembra Dirceu Birkeur. Quando era preciso cozinhar um alimento que demandasse 
mais tempo de cocção, utilizava-se de um acessório às panelas, uma corrente que mantinha a panela 
sob o fogo. “Então para cozinhar alguma coisa que demorava tempo, vamos supor feijão, então tinha 
uma correntinha, vinha até lá, pendurava a panela lá e cozinhava. Fazer polenta era mesma coisa, 
pendurava a panela naquela corrente”, relembra Amabile Bordin Isotton.

Muitos utensílios eram fabricados com os materiais que tinham à mão. Os colchões eram feitos 
com palha de milho “rasgava a palha, desfiava e enchia o colchão e aí deixava um buraco em cima, de 
manhã cedo quando ia fazer a cama, mexia ele bem, ficava bonito [...] Os travesseiros eram feitos com 
pena de ganso e pato”, lembra Ilda May Wagner. O chuveiro era feito com uma lata com furinhos e se 
punha a água dentro. Noutros casos utilizava-se um balde ou o banho era tomado nas águas dos rios 
que cortavam aquela redondeza. Até o ano de 1978, eram os lampiões abastecidos com querosene que 
iluminavam as casas quando a noite chegava, depois dessa data é que foi instalada energia elétrica no 
município.

As famílias que chegaram em Águas 
Frias vieram com o propósito de construir 
uma vida nova, cada uma com suas 
possibilidades, mas todas vislumbrando 
nessas águas e nessas terras, uma vida melhor. 
A temperatura das águas que cruzavam o 
município foi o que deu origem ao nome. 
“Ali onde é a pracinha, tinha um pique que 
vinha de Cairú, ía pra Tarumãzinho, ía lá pra 
Barra Europa [...] Aquela água era boa pra 
beber, fria, no meio do mato, e começaram 
a dizer “água fria”, não sei quem inventou 
de dizer água fria primeiro [...] Eu sei que o 
significado é que a água era boa, bem fria”, 
explica José Daga.

 
Hemegildo Gavioli nos conta que havia 

um agrimensor medindo a propriedade 
da Fazenda Burro Branco, que na época 
estava localizada entre os rios Burro Branco, 
Chapecó e Ouro, fazendo divisa com os 
municípios de Sul Brasil e Quilombo, e 
quando finalizou seu trabalho, foi fazer o 
registro em cartório. “Aí o cara lá do cartório 
de imóveis disse - Mas o senhor tem que 
discriminar. Porque tinha dentro da Fazenda 
Burro Branco quatro sedes, colonizadora 
[...] Aqui, Santa Terezinha, Adolfo Konder, 
Vila Jardim [...]Então aqui ficou Águas Frias, 
por causa da “água fria”. 



PARTE II – O FLUXO DA ÁGUA E O FLUXO DA VIDA
Representações culturais e a vida social no município

2.1 Instituições Sociais e a vida em comunidade

Viver em sociedade requer a incorporação de algumas regras e valores comuns, nesse sentido é 
que existem as instituições sociais. A primeira instituição a qual fazemos parte, é a nossa família, em 
seguida, a escola e a igreja. No município de Águas Frias, instituições como escola e igreja dividiram 
além da importância da sociabilidade e do compartilhamento de valores, também o espaço físico. 
Albino Palombit relata como eram as edificações antigamente, “era uma casinha coberta de tabuinha, 
[funcionava] escola e igreja”. 

“Primeiro era uma escolinha bem grande, rezávamos dentro da escola, depois fizemos aquela 
igreja, no mesmo lugar, uma igrejinha pequena [...] de madeira, com duas sacristias dos lados, e só [...] 
O padre vinha de Chapecó a cavalo, passava o rio Chapecó e nós tínhamos que buscar ele [...] Acho 
que o primeiro foi o Frei João14. O Frei Vico15 morou em Coronel Freitas e eles eram franciscanos, com 
aqueles vestidões”, recorda Dozolina Daga Cassol. 

A limpeza da igreja também era feita em comunidade, Amabile Bordin Isotton nos conta que 
se reuniam entre vizinhos “então ía limpar lá a igreja, quando que tinha uma festa então a gente 
arrumava toda a igreja”. O terreno onde hoje estão localizadas a escola estadual e também a igreja 
foram doação de Vitório Alberti. A construção e manutenção de tais espaços, era feita de forma 
colaborativa, “na lavoura do pátio da igreja nós plantávamos milho, feijão, entre toda a comunidade, 
para depois construir. A safra era destinada para a igreja [...] a dona da colheita. Foi batalhado, era 
unido”, conta Angelo Galon.

Esse trabalho conjunto em prol do bem comum ficou evidente por meio da união em fazer com 
que a instituição religiosa fosse erguida e se mantivesse a partir do lucro com a venda da safra. Esse 
formato de ajuda mútua entre amigos e vizinhos na lida com a plantação era bastante comum no início 
do município e era conhecido como puxirão. Salete Maria Barrionuevo explica que o “puxirão” era 
uma espécie de mutirão em prol de um objetivo, onde “todo mundo se unia, vamos plantar primeiro 
na casa tua, depois vamos plantar na outra. Para colher, a mesma coisa. O meu feijão está bom de 
colher, primeiro vamos colher do meu feijão, o teu está verde vamos deixar para semana que vem, 
assim era o nosso costume de fazer”.

Dirceu Birkeur se recorda que aos sábados, se alguém tivesse uma lavoura para colher, lavrar ou 
roçar, o dono da terra carneava um porco “fazia um panelão de comida lá e vinha 30, 40 homens e 
iam pro serviço cedo, de meio-dia vinham [...] iam todos almoçar e de tarde iam deixar a roça pronta 
pro dono”. Além da troca de serviço, era muito comum um vizinho trocar com outro, frutas e demais 
produtos como um gesto de amizade. Da mesma forma, trocar o produto bruto pelo manufaturado, 
como o caso do milho. “Eles [os proprietários dos moinhos] davam quarenta e oito quilos de farinha 
por sessenta quilos de milho”, lembra Albino Palombit. 

 14 Frei João Vianei Erdrich, atende a região entre 1951 a 1963.
 15 Frei Helvico Meyer, toma posse como vigário em março de 1963, até sua morte em 18 de novembro de 1968.
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O transporte do milho até o moinho era 
feito a pé, como descreve Maria Rodrigues da 
Silva, “eu ía com as bolsas de milho, colocava 
nas costas e ía no moinho em Pio X. Atravessava 
o rio de canoa pra ir buscar essa farinha pra 
fazer o pão” ou a cavalo, como conta Rosina 
Deotti, “colocava o milho em cima do cavalo, 
embarcava no cavalo e ia [...] trocava o milho 
e vinha pra casa”. 

Caetano Isotton relembra que veio morar 
com seu irmão e construíram um moinho. 
Naquele tempo, ainda não existia a energia 
elétrica disponível no município, e então “nós 
montamos esse moinho e pra tocar o moinho 
nós compramos uma locomóvel [...] a fogo, a 
vapor de água [...] Depois larguei do moinho 
e comecei com a serraria, que foram duas 
atividades que serviram para colonizar, porque 
o moinho facilitou pra defender a comida e a 
serraria para a maioria das habitações”. Hilário 
Antônio Cittadela recorda dos nove anos em 
que trabalhou com moinho de pedra: “eu não 
vencia, trabalhava muitas vezes até umas horas 
da noite, de meio dia nem desligava. Vinha 
gente de Parafusinho, Josefina, São João e Alto 
Tarumã, vinha até de Santa Terezinha [...] uns 
vinham com cavalo puxado com duas bolsas 
e o resto garupa, tudo de animal, nem carroça 
não tinha, muito pouco”.

Hemegildo Gavioli recorda que o 
movimento comercial naquele tempo 
começou com “Martins José de Oliveira [...] 
ele comprava produtos, mas comprava para 
os outros [...] O comércio maior que vinha 
carregar produto era de Emílio Furlan que 
morava em Cairú, o Velho Chico Rolim tinha 
comércio”. Já na “vila”, local em que hoje está 
estabelecido o centro urbano do município de 
Águas Frias, o primeiro comerciante foi Gentil 
Isotton, “um medicamento mais simples, 
coisas assim de casa, sal, açúcar, naquela época 
era a querosene [...] Daí comprava produto, 
comprava feijão, comprava milho. Mas, o 
milho naquela época se vendia pouco, mais 
era feijão e daí os porcos, então ele vendia pro 
Chico Rolim ou senão pro Emílio Tomé”. 



A bodega de Gentil Isotton, começou com a ideia de ser um espaço para lazer, como explica sua 
esposa, Amabile Bordin Isotton, “a primeira casa que surgiu aqui dentro da cidade, é essa aqui nossa 
de material, amarela, a primeira casa que foi feita, então ele [Gentil Isotton] disse, ‘Eu vou fazer uma de 
material, vou fazer embaixo um porão e vou botar uma bodeguinha, um barzinho pra se divertir nos 
domingos’. Então nós fizemos aquele barzinho lá, nos domingos a gente abria [...] Tinha feito um jogo 
de bocha, então jogavam bocha também”.

Nesse tempo, do outro lado do rio, o distrito de Cairú, localizado no município de Coronel 
Freitas, já estava com seu desenvolvimento urbano mais adiantado, com comércios, hospital, cartório e 
delegacia. Francisco Zanella recorda que em 1972 foi eleito vereador pelo município de Coronel Freitas, 
e como a vila de Águas Frias ainda era uma colônia de terra, foi necessário contratar um agrimensor 
para dar início ao processo de loteamento, “depois pegamos um engenheiro, conseguimos registrar 
e aqui nosso lugarzinho começou a crescer. Nós começamos a fazer um movimento grande com o 
comércio, aqui tinha Cairú que era um distrito e lá tinha hospital, tinha tudo, comércio, delegacia e lá 
na época quebrou. Então na época, eu consegui transferir o distrito de Cairú pra Águas Frias. Acho que 
continuou uns dez, doze anos com o nome de Cairú aqui”.

Foi nesse contexto que Francisco e Elza Zanella vieram morar em Águas Frias e iniciaram com um 
pequeno comércio. Na memória de Antonio Leodoro da Silva, ainda está a lembrança de como era esse 
comércio, “o balcão era de tábua [...] tinha a balancinha, pesava erva por quilo, açúcar por quilo, tudo 
por quilo, farinha, fumo em corda, vinho, cachaça, e debaixo tinha uma cancha de bocha”. Muito era 
vendido na base da troca. Elza Zanella nos conta “a gente pegava queijo, ovos, manteiga, galinha caipira, 
o que tinha que o colono vendia, nós comprávamos em troca”. 

Valdir Panis também lembra de como foram as primeiras negociações mercantis em Águas Frias, 
“galinha, sempre tinha, aí vendia galinha no comércio, trocava por açúcar e outras coisas que precisava”. 
No mercado da CooperAlfa16 localizado na linha Tarumãzinho as trocas também aconteciam dessa 
maneira, “o pessoal de Águas Frias vinha aqui na Alfa fazer compras. Às vezes, vinha quarenta carroças 
por dia na Alfa [...] Elas vinham trazer produto e daí faziam o rancho”, relembra Eni Ana Baggio. 
Diferente da grande variedade de produtos e porções que temos hoje em nossos mercados, naquele 
tempo, sal, açúcar branco e querosene eram comprados em lata, como explicou Adélio Nelso Gehlen. 
Ele também lembra que “se comprava com prazo de um ano no comércio, começava comprar pra pagar 
fim do ano”. 

 16 A CooperAlfa de Lª Tarumãzinho é uma das primeiras a surgir na região. 

17 Atividade: 

Pesquisar o que 
significa a expressão 
“fio do bigode” e 

em que situações era 
utilizada.

O crédito para as compras 
era conferido por confiar nas 
pessoas, valia a expressão “no 
fio do bigode17”. “A gente tinha 
crédito, então a gente ia comprar 
no mercado e comprava o que 
precisava [...] quando se tinha os 
porquinhos pra vender, pagava 
a conta [...] Ou senão de feijão, 
de milho [...] acertava as contas, 
fazia conta nova”, recorda Rosa 
Zanella Gehlen.
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Ao investigar a produção agrícola 
no início da colonização da região oeste, 
Espindola (1999) identificou que nesses 
lotes, os colonos cultivavam feijão, trigo 
e mandioca, além da criação de galinhas, 
porcos e outros animais. Poderiam também 
se dedicar à colheita da erva mate, ao 
plantio da alfafa, e à extração da madeira, 
produtos para consumo e a venda para o 
Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná 
e a Argentina. 

Entre o final dos anos 1990 e início dos 
anos 2000, novos espaços comerciais vão 
surgindo. Em Linha Tarumãzinho, uma 
casa colonial com mais de cinquenta anos 
é adquirida pelo casal Adelaide e Vilson 
Picoli Belani, que montam um pequeno bar. 
A nova atividade traz alguns desafios, e são 
esses desafios iniciais que Adelaide recorda, 
quando ainda não estava familiarizada nem 
com o ambiente, nem com o fato de ter que 
dar o “troco” da venda aos clientes, “quando 
eu entrei aqui a primeira vez no bar, num 
sábado a tarde eu quase enfartei [...] Era 
um movimento danado, a vinte anos atrás”. 

Além das atividades com o bar, veio a ideia de produzir pães, cucas e bolachas. Os quitutes eram 
vendidos no próprio bar, como se fosse uma mini-padaria, para a vizinhança e também em uma feira 
livre no município de Águas Frias. “Como na Feira a venda era muito pequena, eu comecei a fazer 
venda de porta em porta [...] Eu faço vendas quinta, sexta e sábado e daí no domingo a gente leva pão 
e cuca nas festas”, explica Vilson Luiz Picoli Belani.

Também são comercializados no bar, vinagre, vinho, graspa e mel de fabricação própria. Vilson 
relata que com o passar do tempo buscou se especializar e fez alguns cursos. “Comecei com o tinto, 
bordô, depois com o branco, depois eu peguei da uva Isabel [...] Daí com a casca da uva eu faço o vinagre, 
depois com o restante da casca [...] eu faço graspa [...] Aí depois ainda pra ampliar um pouquinho, 
quando eu morava na roça a gente já tinha caixas de abelha, aí eu ampliei e fiz curso também pra isso e 
daí eu comecei a produção de mel”.

Além da atividade comercial, outros espaços com serviços à população foram importantes para a 
formação do município. O cartório foi um elemento significativo na história de Águas Frias. Ricardo 
Rolim de Moura recorda que durante sua infância morou “na Linha Cairú, interior de Coronel Freitas.
Aqui [atualmente município de Águas Frias] pertencia a Coronel Freitas também. E queimou a nossa 
casa lá em Cairú e a gente ficou desassistido [...] Minha mãe era professora e meu pai era cartorário [...] 
Daí veio a ideia do seu Francisco Zanella de trazer o meu pai pra cá [...] mas para isso nós tínhamos 
que mudar o distrito, porque era distrito de Cairú onde tinha o cartório”.



NESSAS ÁGUAS TEM HISTÓRIA

26

Foi entre os anos de 1975 e 1976 que essa mudança de cidades aconteceu para a família que 
gerenciava o cartório. Rosana Isoton nos conta que, “o cartório antigamente era do meu pai e como era 
tradição dos cartorários eles passavam de pai para filho. Então o pai era de Cairú, acabou queimando a 
casa do pai e o cartório era na própria casa [...] Então os políticos, o pai era também vereador, trouxeram 
pra Águas Frias porque o distrito ia ficar melhor, porque Cairú ele estava decaindo e Águas Frias em 
ascensão, então a gente veio”.

Quando o cartório passou a ter sua sede em Águas Frias as pessoas deveriam ir até o cartório e não 
mais o cartorário ir até as pessoas. No cartório eram produzidas “certidão de nascimento, casamento, 
óbito, até contratos, escrituras de todos os tipos, procuração”, menciona Rosana Isotton. Ela nos conta 
que alguma vezes “registrávamos a pessoa talvez até com datas diferentes, porque os pais não lembravam 
as datas [do nascimento] dos filhos, era muito complicado antigamente. Não tinha um documento 
dizendo “ele nasceu tal dia”, agora tem. Antigamente o pai chegava e dizia, até o nome das pessoas eles 
trocavam, dos filhos, porque eles não lembravam o nome que a mãe queria que desse”.

2.2 Entre a vida cotidiana, o lazer e a sociabilidade

Em torno do labor na roça as atividades da rotina familiar eram construídas. Desde muito cedo, 
as crianças já participavam dessa rotina, mesmo bebês, como recorda Selvina Rodrigues dos Santos, 
“eu plantava, ia pra roça com um filho no braço, o outro pequeno levando a enxada pra mim e uma 
caixinha que eu colocava os filhos sentados [...] pra trabalhar”. Amabile Bordin Isotton lembra que 
quando tinha os filhos pequenos, eles “tinham que me acompanhar, ficavam quietinhos, eu levava na 
roça. Colocava sentado embaixo de uma sombra [...] eles ficavam sentadinhos lá brincando na terra [...] 
enquanto isso eu ia carpindo”. 
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Simoni (2013), ao investigar a colonização italiana no oeste catarinense, identificou que a formação 
de um bom trabalhador tinha início ainda na infância, tempo vivido entre as responsabilidades na roça, 
as brincadeiras e em alguns casos, o estudo. A autora também chama a atenção para a divisão social 
do trabalho entre toda a família, mas, principalmente, com relação aos serviços desempenhados pelos 
homens e os desempenhados pelas mulheres. Os homens normalmente ficavam com o trabalho que 
envolvesse mais a força física, o serviço mais pesado. E as mulheres ficavam com os afazeres domésticos, 
e muitas vezes também assumiam o trabalho braçal do campo, juntamente com o marido e os demais 
filhos. Além dessas funções, naquele tempo, a criação dos filhos também era responsabilidade destinada 
às mulheres.

Gladis Daga, menciona que “era muito difícil, tinha que fazer o serviço de noite para de manhã 
levantar cedo, colocar a comida e depois ir na roça e levava o colchão junto, colchãozinho de palha e lá 
na roça nós deixava uma caixinha, aí os bebês nós colocávamos numa caixinha na roça, aí cobria com 
uma guarda-chuva”. O árduo trabalho era realizado pelas mulheres, até o momento de terem os filhos, 
como explica Nailde Isotton, “eu cansei de bater malho, lascar lenha até noite e durante a noite depois 
ganhar as crianças, foi uma vida sacrificada”.

“Costurar, fazer comida, lavar roupa, tudo completo”, relata Irene Palombit sobre a rotina das 
mulheres daquela época. Simoni (2013), nos achados de seu estudo, identificou que as mulheres eram 
desde novas incentivadas a aprender a cozinhar e a costurar, tanto que, quando casavam, a máquina de 
costura era um presente dado pela família da noiva como forma de dote. 

Gladis Daga lembra que 
naquele tempo “não tinha máquina 
pra lavar roupa, não tinha tanque 
pra lavar roupa, tinha que lavar 
roupa na sanga ajoelhada [...] Tu ia 
toda semana na roça, quando era no 
sábado era limpar a casinha que a 
gente tinha, e lavar roupa”. Leontina 
Pagliochi explica como faziam para 
levar as roupas até o rio, “colocava 
dentro de uma cesta, essas cestonas 
de vime, enchia de roupa e ia pro 
rio lavar, e ficava bem limpa”. 

Dentre tantos serviços que 
desempenhavam, o de lavar a roupa 
no rio era para Selvina Rodrigues 
dos Santos um dos mais leves, 
mencionados como sendo um 
“momento de descanso”. Ela nos 
conta que “de meio-dia o descanso 
das meninas era ir pro rio lavar 
roupa, porque naquele tempo nem 
tanque não tinha, ia pro lajeado nas 
pedras, escolhia uma pedra boa pra 
lavar”. 



Conforme os filhos iam crescendo, o espaço da caixinha já não era mais suficiente, então brincavam 
por perto, debaixo de alguma sombra e quando as habilidades permitiam, começavam a participar 
também do trabalho. Eni Ana Baggio relata que “de criança a gente ia descascar milho no paiol, debulhar 
milho em dia de chuva, de noite [...] com sete anos o pai já fazia uma enxadinha e nós tinha que ir pra 
roça carpir”.

Dozolina Daga Cassol, relembra “quando os filhos começaram a vir grandes eu ia para a roça. Eu 
deixava em casa a mais velha, era tudo menina, e já fazia o serviço de casa, ela gostava de cuidar de 
criança e eu ia pra roça”. O cotidiano das mulheres envolvia diversas atividades, como descreve Rosa 
Zanella Gehlen, “a gente também não conseguia dar tanta atenção para os filhos, porque tinha que dar 
de comer, tinha que vestir, tinha a roupa pra lavar, a casa pra cuidar e tinha que ir na roça, sempre junto 
com ele, porque como é que ele ia vencer pra gente fazer, aquele pouquinho ali só, a braço?”.

Os filhos iam crescendo e assumindo as responsabilidades da terra com os pais, Milde Fátima Bellé 
ilustra em seu depoimento as funções desenvolvidas pela mãe e outras pelo pai. Ela conta, “ajudávamos 
a mãe a tirar leite à mão, não existia ordenhadeira, nada, nós tirávamos leite, íamos para roça, carpir, 
dobrar milho, plantar. E o que o pai fazia, nós também ajudávamos fazer, serviço que um homem fazia 
nós também fazíamos”. 

Além dos trabalhos com a roça e com a criação de animais, algumas mulheres que tiveram a 
oportunidade de se dedicar aos estudos, assumiam papel importante na sociedade enquanto professoras 
de ensino fundamental. O letramento das crianças, nessa época, era feito na escola do município, onde 
a professora ministrava suas aulas para alunos de diferentes idades e séries (turma multisseriada), 
utilizando de uma metodologia que abrangesse os conteúdos específicos para cada etapa de formação 
dos alunos. Era sem dúvidas, muito desafiador!

Rosana Isoton relembra que sua mãe, “foi professora a vida inteira, então quem sustentava a casa, 
na verdade, era minha mãe, porque o pai com o cartório não conseguia, era muito pouco, não ganhava 
dinheiro, agora os cartórios ganham dinheiro, antigamente não se ganhava”. Sobre a independência 
financeira das mulheres, Janete Rolim de Moura Daga enfatiza os ensinamentos de sua mãe quando 
diz,“então no caso da minha mãe eu agradeço muito a ela, por ela sempre se preocupar que as filhas 
tinham que estudar, que as filhas tinham que ter uma vida diferente [...] A independência da mulher é 
andar ao lado do homem e não ser mais que ele”.

Janete Rolim de Moura Daga ressalta que, “mesmo hoje em dia nós, enquanto mulheres, temos um 
papel triplo, porque nós trabalhamos em casa, nós trabalhamos fora, nós cuidamos de marido e filho, 
de tudo [...] fazemos três, quatro atividades ao mesmo tempo e às vezes não somos reconhecidas. Eu 
acredito que nunca foi tão bom como hoje ser mulher e ainda a mulher tem muito o que conquistar, 
principalmente na vida familiar, na vida conjugal, na política, na sociedade”.

2.3 Um dia de domingo: memórias dos momentos de descanso
  
Não à toa que muitos escritores e também músicos dedicaram suas letras e canções ao dia de 

domingo18. Sua expressão mais intensa na memória remete à tranquilidade e à paz que esse dia da 
semana, entendido como dia de descanso, promove. No município de Águas Frias, nos primeiros anos 
de formação do povoado, o domingo era um dia muito esperado por todos, pois, era o momento em 
que o trabalho na roça era menor e era possível ter um tempo para outras atividades, dentre elas, os 
momentos de lazer.
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18 Atividade para aula de português e línguas: 

Buscar e compartilhar músicas e textos que falem sobre o domingo.

Além dos domingos, datas comemorativas como o Natal eram mágicas e muito esperadas. Claudina 
Lubian lembra bem desse tempo, ela relata que “não via a hora que chegasse o Natal [...] Nosso pai dizia 
na véspera de natal, ‘tem que arrumar o pastinho pro burrinho que o Pai Noel vem trazer o presente’”. 
Gladis Daga, também se recorda desse tempo bom, “antes do Natal, a gente procurava limpar bem o 
pátio, botar um chapéu embaixo da cama, porque o menino Jesus ia trazer as balas, eram as únicas 
coisas que nós ganhávamos, mas era divertido, tu acreditava nessas coisas, e fazia aquelas bolachas 
caseiras, me lembro que fazia as bolachas caseiras, enfeitava um pouquinho elas, e até ter meus filhos 
grandinhos eu também fazia isso”.

E era no domingo também que se ia para a igreja e aconteciam os jogos de futebol, era o momento 
que as pessoas tinham para se encontrar e conversar com um pouco mais de tranquilidade. José Daga 
lembra de como foram as primeiras ações para a fundação do que hoje é conhecido no município como 
o Clube Ipiranga, “Quando viemos, eu e o Orestes jogávamos pra Nova Erechim (em Águas Frias não 
tinha time) então vamos fundar um time aqui. Eu peguei um caderno, comecei a juntar uns trocos pra 
comprar uma bola [...] e formamos um time [...] aí uns anos [...] vamos botar um nome agora [...] aí 
reunimos a turma [...] demos ideias [...] Ipiranga, de Erechim, é perto lá onde eu morava, eu era fã um 
pouco lá do Ipiranga. “Sim” eles disseram [...] e daí foi o nome Ipiranga [...] Mas tinha que ter campo 
pra jogar, ali no Dambros abrimos campo, uma junta de boi boa, aí fomos lá, arrastamos aqueles tocos, 
fizemos campo”.

As crianças costumavam se reunir com irmãos, 
primos ou amigos da vizinhança para as brincadeiras. 
Leontina Pagliochi relembra, “os brinquedos nossos 
eram as bonecas. Daí nós fazíamos as bonecas de pano 
e passávamos o resto do domingo brincando [...] E 
quando que não era boneca daí nós desgalhávamos 
o milho para tirar as bonecas de milho para fazer 
brinquedo”. Claudina Lubian também tem na memória 
as tardes de domingo que passavam brincando, “nós 
fazíamos as casinhas cobertas de vassoura do mato. 
Nos domingos nós passávamos lá, 15, 20 meninas 
brincando, os piá junto”. Ela recorda também que sua 
mãe fazia bonequinha “vestidinha de pano, ela enchia 
de roupa, senão de serragem de farelo, sabe, de serraria. 
Fazia com os cabelinhos, colocava lã de ovelha, tudo 
bem caprichado. Uma vez ela fez um fogão, de uma 
chapa para nós, com o arquinho assim de um fogão 
velho, com um caninho, nós fazíamos comida. Dia de 
chuva nós não incomodávamos eles dentro de casa. O 
pai tinha uma casinha fora, nós fazíamos fogo naquela 
casinha, ia buscar banha, fazia comida dentro das 
panelinhas, naquelas latinhas de pescado redondinhas”.



O jogo de cartas e de bochas também era um passatempo muito comum. As bochas naquele tempo 
eram feitas de pedra, José Daga explica que “batia uma na outra, no fio um pouco, arrodeava até que 
ficava bocha bem redonda”. Volta e meia alguém conseguia comprar uma bola de borracha [...] De 
manhã fazia cada farra, jogar bola de borracha, mas só que furavam [...] mas se tinha dinheiro ‘oh 
comprei a bola de borracha’ o outro ficava alegre que agora tinha a bolinha pra jogar no potreiro”.

Jogos em grupo e com bola também eram praticados pelos jovens, Rosana Isoton descreve, 
“nosso lazer de juventude era muito bom, era tão inocente, nós fazíamos nossas reuniões dançantes, de 
jovens [...] coisa mais boa do mundo, nós tínhamos vôlei, tudo em chão, nada de ginásio, era no chão 
mesmo, nós fazíamos um campinho de chão e lá era vôlei, era futebol, era muito bom, a nossa época 
de juventude”. O rádio também era parte do lazer. Por aí se ouviam notícias, mas também músicas 
que estão vivas na memória de Dirceu Birkeur. “Aí de noite tinha na Rádio Nacional de São Paulo, 
o Programa Edegar de Souza, Jacó e Jacozinho, Vieira e Vieirinha, Zilo e Zalo, toda a noite tinha os 
artistas. Era sentado e escutado”.

Você conhece a expressão fazer filó? Esse termo significa reunião de pessoas da comunidade. 
Normalmente essa reunião acontece entre duas ou três famílias na casa de uma delas, a qual, como 
forma de hospitalidade as recebe com comes e bebes (CAMILOTO, 2018). Os filós, são heranças dos 
primeiros italianos que vieram para o Brasil, chegando no Rio Grande do Sul. Era durante os filós que 
se colocavam os assuntos em dia, compartilhavam as notícias e também as informações recebidas por 
cartas dos parentes que viviam distantes (GOMES; LAROQUE, 2011). 

Os encontros chamados de “filó”, aconteciam à noite, realizados normalmente nas cozinhas, 
no porão, no paiol ou mesmo, ao ar livre, conforme o clima permitisse. Gomes e Laroque (2010) ao 
investigarem essa prática identificaram que depois do jantar, homens, mulheres e crianças iam à casa do 
vizinho para conversar ou muitas vezes para debulhar milho. Essa prática foi muito importante durante 
os processos migratórios, para a criação de laços de amizade que ajudavam a enfrentar a saudade dos 
familiares que estavam distantes, e também, com o passar do tempo, serviam para fortalecer os vínculos 
com os novos vizinhos.
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Durante o filó se jogava baralho, se conversava, tomava chimarrão e também, se praticava o 
artesanato doméstico, pois, durante as conversas, as mulheres remendavam a roupa, faziam crochê 
e tricô. Outro termo muito utilizado para filó, é o serão. Irene Palombit recorda, “onde nós fazíamos 
serão, as mulheres conversavam e os homens jogavam baralho. Batia um papo, tomava um chimarrão”.

Sobre os lazeres do tempo antigo, Gladis Daga descreve como a família dela se programava para 
esses passeios, “nós pegávamos os filhos colocávamos em cima da carroça e íamos longe, 2 ou 3 km 
fazer um serão de noite, e era gostoso, o filó nós dizíamos [...] Fazíamos um brodo, não passava um 
aniversário que não tinha um brodo”. Dozolina Daga Cassol explica que naquele tempo, visitavam-se 
com frequência, “muito mais do que agora, às vezes pegava a carroça com todos os filhos e se ia lá pra 
dentro visitar e comer fruta, nos moradores que tinham mais frutas”.

Outra forma de lazer que se tinha eram os bailes. Mas engana-se quem pensa que se parecem 
com os de hoje em dia, Claudina Lubian lembra como aconteciam os bailes, “não é cerveja que nem 
hoje em dia. Meia-noite por aí tinha o churrasco, lá tinha cuca, café [...] Comia, bebia, mas não tinha 
bebida de álcool nenhuma. E ficava a dona da casa cuidando, se tinha algum que faltava o respeito [...] 
Autoridade era os donos da casa”. Ladi Lori da Silva recorda, “aqui tinha um salão de baile [...] Tinha 
essa morada e o meu pai comprou e me deu e daí eu vivi um eito de tempo com baile [...] Daí naquele 
tempo [...] a gente comprava aquelas linguicinhas, coisarada, e fazia picadinho [...] E eu me dava com 
Deus e todo mundo, era bailão, começava no escurecer [até clarear o dia]”.
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Outro costume era “quando faziam uma casa 
nova, antes de entrar morar, faziam um baile pra 
inaugurar a casa”, explica Hemegildo Gavioli. Ou 
ainda quando “terminava o milho no paiol, dava 
uma varrida e fazia um bailezinho [...] Diziam, 
‘Meu paiol’ tá livre, vamos fazer um baile? [...] Fazia 
um bailezinho só pra brincadeira entre vizinhos”, 
recorda Angelo Galon. Lourdes Pelinson Santa 
Catarina conta que para animar o baile, convidavam 
“outras pessoas na comunidade que sabiam tocar 
gaita, violão, e saía aqueles bailões, a gente fazia 
muita festa, era muito animado”. O pagamento dos 
músicos nem sempre era feito, mas algumas vezes 
precisavam fazer a coleta entre os participantes do 
baile. José Daga lembra de um episódio em que foi 
feito um baile, e o dono da casa disse, “José, você 
pega o caderno aqui e anota o nome do pessoal que 
está dançando ali e vai cobrar pra eles ajudar pra 
pagar o gaiteiro [...] Mulher não se cobrava, só os 
homens”.

Para chegar até o local de alguns bailes, devido 
à distância, era preciso sair cedo de tarde, “uma vez 
nós fomos em 32, lá no Santo Antonio do Meio, de 
apezito. Saímos de casa uma e pouco da tarde, tempo 
das guabirobas, nós ia comendo guabiroba [...] Mas 
daí lá eles davam a janta pra gente [...] Ia de tarde 
voltava no outro dia com sol [...] Nós vínhamos 
pelos pique, era tudo carreirinho de capim, um 
atrás do outro que nem ovelha [...] Chegava em casa 
e ainda puxar feijão lá na roça o dia inteiro”, recorda 
Claudina Lubian.

Como se trabalhava grande parte do tempo, 
quando se sabia que haveria um baile, no caminho 
até o salão, a alegria tomava conta. Selvina Rodrigues 
dos Santos lembra com nostalgia daquele tempo, “A 
gente adorava os divertimentos, eram diferentes. 
Aquele tempo tinha os bailes (...) eram três dias, 
começava dia 5, 6 e 7 (...) festa dos reis. Era lindo. 
Tinha um salão que era de um alemão, o que dava 
baile. Como dizia o meu véio, quando chegava numa 
alturinha, já dava vontade de ir dançando”.
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As festas de comunidade eram feitas com a 
junção de doações de diversas famílias, cada um 
doando aquilo que era possível. Dozolina Daga 
Cassol explica, “os primeiros anos se fazia assim 
pra começar, eu me lembro no domingo, no dia de 
festa, eles doavam [...] ‘Eu vou dar um porquinho 
e quero dar no leilão de domingo’, daí levava lá o 
porquinho e fazia o leilão, quem dava mais, pronto, 
o dinheiro era da igreja”. Ladi Lori da Silva descreve 
que “eram colocadas as pessoas pra sair e ver o que 
nós iríamos ganhar, aí montava a cavalo [...] – ‘Viu, 
nós temos uma festa, estamos passando pra ver 
com o que vocês podem ajudar’. – ‘Nós ajudamos 
com um leitão’. Vinha outro – ‘Eu ajudo com uma 
galinha’. Vinha outro – ‘Eu ajudo com tal coisa’ [...] 
Daí ia juntando pra fazer o dia da festa”. 

Com o passar dos anos, as pessoas da 
comunidade reuniam-se em prol da confecção dos 
alimentos, organização do salão e demais funções 
relacionadas à festa. “Fazia cuca, bolo, fazia pão, 
porque aquela época não tinha padeiro pra pão, 
era tudo feito, essas coisas. Daí pra festa faziam 
churrasco, até galinha assada”, conta Genoefa 
Galon. Paulo Deotti, lembra que nas primeiras festas 
“cozinhava o churrasco numa cova feita no chão, no 
tempo livre, sem coberto, e dali churrasquiava na 
sombra, pegava o espeto de carne e sentava onde 
tinha lugar ali envolta na sombra, no chão, ar livre, 
sem mesa”.

Atualmente, a maior festa da comunidade do 
município de Águas Frias é realizada em honra 
à Padroeira Nossa Senhora da Saúde. A festa 
mobiliza todo o município, seja na organização, 
por meio dos festeiros, da rifa, do preparo dos 
alimentos comercializados antes e durante a festa 
e, também a participação massiva que acontece no 
dia da festa. No domingo em que é realizada a festa, 
acontece uma missa e depois o salão comunitário 
começa a receber os munícipes e visitantes para 
o almoço, para as festividades e para o sorteio da 
rifa. Essa festa tradicional envolve a participação de 
aproximadamente 5 mil pessoas.
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2.4 Enamorar e casar: relatos sobre a vida afetiva e familiar

Simoni (2013) apresenta diversos relatos sobre a importância de fazer uma boa escolha com 
relação ao cônjuge. Naquela época se passava pela aprovação dos pais para que o namoro acontecesse. 
A manutenção dos costumes da família era de alguma forma assegurada quando a prole então casava-se 
e por sua vez constituía a sua própria família. Mas até que chegasse o dia do casamento, muitos olhares 
se cruzavam, muitas conversas aconteciam para então o namoro ser aprovado.

Caetano Isotton lembra, “pra pegar na mão da noiva não era fácil [...] Nós nos conhecemos e acho 
que namoramos um ano e meio ou dois anos e depois casamos”. “Era uns par de meses de namoro [...] 
Não deixava pegar na mão, ou colocar em cima do ombro [...] Sentava longe [...] Pra ir visitar uma guria 
em um sábado tinha que já ter um contato com a família, com os pais”, comenta Adélio Nelso Gelhen. 

Passar a noite na casa do namorado ou namorada era algo muito raro, e acontecia somente em 
algumas ocasiões muito pontuais, como na compra do enxoval. Angelo Galon descreve que durante 
o namoro jantou somente “uma vez ou duas na casa dela [...] Posei naquela noite que fomos comprar 
enxoval pra casar [...] Única noite que posei na casa dela foi aquela noite”. 

O enxoval era comprado normalmente pelo pai da noiva em forma de tecido em metro, o qual 
era artesanalmente costurado e bordado, a fim de que tomasse a forma que era necessária. Dozolina 
Daga Cassol lembra bem do seu enxoval, ela o fez “todo bordado em ponto cruz, ponto corrente [...] Se 
faziam os panos pras paredes, os lençóis, as fronhas, se fazia tudo.” “Pra fazer o enxoval a mãe juntava 
ovos, fazia queijo, ia comprando as coisinhas pra gente, mas não era enxoval chique não, era o principal 
só”, relembra Milde Fátima Bellé. 
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Parte da ritualística e tradição do dia 
do casamento, envolvia a confecção ou 
compra do vestido de noiva, o qual está 
bem vívido na lembrança de Amabile 
Bordin Isotton “um vestido branco [...] 
até nos pés assim e o véu na cabeça com 
a grinalda”. Outra prática comum, era 
tomar o café da manhã na casa da noiva 
e seguir as comemorações do almoço e 
baile em outros espaços. 

Dozolina Daga Cassol recorda do dia 
do seu casamento, ela nos conta,  “tinha 
pouca gente, fizemos um casamento na 
casa do sogro, fizemos um bailezinho de 
noite [...] Eu era a última da casa, tinha 
mais sete irmãs, elas casaram quando eu 
era pequena, eu nem ia no casamento, 
mas elas iam a cavalo, com o selim [...] 
Sentava de lado. A noiva ir até a igreja 
a cavalo era algo muito comum naquele 
tempo”. Essa lembrança é tão marcante 
que Rosa Zenella Gelhen guardou na 
memória o empréstimo do selim feito 
pela sua família. “Minha mãe herdou da 
mãe dela um selim [...] quanta gente que 
ia buscar emprestado o selim e o cavalo 
pra levar as noivas”.

Os comes dos dias festivos, 
em especial dos casamentos, eram 
muito diferentes das comidas que se 
costumavam ter nos dias cotidianos. 
Cada família, de acordo com seus 
costumes e bens escolhia os pratos a 
serem preparados por amigos e pessoas 
da família. Rosa Zanella Gehlen recorda, 
“o café era com doces, torta, pudim, 
os que podiam apresentar, chamavam 
alguém que sabia fazer doces [...] Ao 
meio-dia era o churrasco”. Ela descreve 
que em seu casamento foram convidadas 
todas as pessoas da comunidade, “mas 
eu acho que não deu 50 pessoas, tinha 
pouca gente, era bastante mato”.



2.5 Nas tramas do dia a dia: o artesanato e as práticas do cotidiano

As mãos habilidosas trançavam fios, cortavam, costuravam, remendavam e assim davam vida e 
forma aos panos e linhas que se tinham ao alcance, ressignificando seus usos. A prática do artesanato 
por meio do crochê e dos bordados era ensinada e incentivada junto às meninas. “Minha mãe dizia: 
‘vocês têm que aprender a bordar, vocês têm que fazer enxoval, vocês têm que começar a fazer as 
coisas’, e eu comecei a bordar. Até que um dia compraram uma agulha, a gente começou a puxar ponto, 
fazer crochê, mas no começo eu não fiz curso não, depois a gente até fez uns cursos, pra se manter e 
aprender um pouco a mais, mas na verdade eu aprendi dedicando mesmo, buscando de uma pessoa 
que conhecia, pedindo como é que fazia”, explica Develci Trevelin. Para ela, fazer crochê “representa um 
dom, assim um gostar de fazer, porque na verdade ele te envolve, ele te entretém um pouco também, te 
distrai, parece que passa o tempo você fazendo”.

 Milde Fátima Bellé também se envolvia na trança dos fios com o crochê e nem via as horas 
passarem. Ela lembra, “à noite, sem luz elétrica nós ficávamos até umas horas fazendo crochê, que no 
outro dia nós levantávamos respirando ainda aquele cheiro forte do querosene do lampião”. A trança 
feita com trigo também era um artesanato bem comum em Águas Frias. Rosina Deotti conta que 
sua “mãe fazia trança e fazia o chapéu também e eu também fazia trança, nós plantávamos trigo de 
propósito pra ter a palha”. Lourdes Pelinson Santa Catarina relata que aprendeu com sua mãe a fazer 
crochê e também trança confeccionando chapéus, “é uma coisa que a gente lembra que antigamente 
faziam muito”.

 O trabalho feito à mão, com materiais mais rústicos, está presente no depoimento de Caetano 
Isotton, quando nos conta, “fazia carrinho de madeira. Até hoje eu trabalho com artesanato, assim, 
se precisar, um cabo de panela, de facão, do que vier eu faço tudo”. E também de Paulo Deotti e sua 
habilidade em trabalhar com couro. “Eu com 12 anos, 13 ajudava o pai [...] celeiro e sapateiro, fazia 
desde os arreios, badana, laço e chinelo [...] Uma parte nós curtíamos. Tinha que ter os tanques, os 
ingredientes pra colocar dentro, e leva um tempinho pra curtir [...] Cabresto e tudo, carona, tudo que 
precisava, fazia barrigueiro, quem fazia os rabichos, soiteira era eu [...] O pai sabia fazer cada chicote 
trabalhado que ‘tá louco’ só pra ver, trançava tudo com aqueles dentinhos finos, caprichado, e naquele 
tempo tinha couro de anta, tinha aquele cabresto de couro de anta, minha nossa, coisa caprichada”.

 A máquina de costura era peça presente na casa das famílias que colonizaram o município 
de Águas Frias. Além disso, ela era entregue como presente para a noiva começar a sua vida conjugal 
costurando roupas de cama e também as vestes de todos da família. “Naquele tempo as mulheres, quase 
todas elas, tinham máquina de costura, e comprava o tecido só em metro, eu fazia as roupas para a 
piazada. Costurava, tinha uma máquina pequena [...] Nunca tinha, por exemplo comprar roupa pronta. 
Hoje acha de tudo, mas antigamente não tinha”, explica Irene Palombit.

Uma das primeiras costureiras do município foi Amabile Bordin Isotton, “costurava roupa para 
as pessoas que vinham me pedir [...] na hora que me sobrava um pouco de tempo [...] tinha que ir 
trabalhar na roça, tinha que trabalhar em casa, quando que me sobrava, que chovia, que não dava 
pra sair então eu aproveitava costurar [...] Eu tinha uma tia que era costureira, e ela me explicava [...] 
E quando vim morar aqui [...] não tinha ninguém que costurava, alguma roupa assim, de pessoa, de 
homem, de calça, até bombacha eu fazia [...] Tinha gente, caboclo, que gostava das bombachas [...] 
Ensinei pra minhas filhas [...] O falecido deu uma máquina dessas tocadas a mão, cada filha  ganhou 
uma máquina pra costurar”.
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Dentre os momentos marcantes na vida dos filhos das famílias colonizadoras que chegaram ao oeste 
catarinense, estavam os rituais vinculados à vida religiosa, como a passagem da primeira eucaristia, e com 
ela, a possibilidade de uma roupa nova e muitas vezes, o primeiro sapato (SIMONI, 2013). Para esse dia 
especial, algumas famílias dirigiam-se até a casa de Amabile Bordin Isotton, pois ela “costurava roupa, 
pra piazada que ia fazer a primeira Eucaristia [...] Eu pegava uma trena [...] tirava a medida. Depois, 
quando que era pra provar eu chamava eles [...] pra ver se ficava bom. Então, eu terminava de costurar ela”. 

Outro rito de passagem muito significativo para as famílias e que naquele tempo envolvia as 
mulheres da comunidade, era a confecção do enxoval para os bebês que iriam nascer. Gladis Daga 
comenta, “quando a gente ia ter um bebê, não ia comprar roupa, porque não tinha, a gente mesmo 
tinha que se fazer as roupas, comprava um ‘amorim’19, cortava e costurava. Costurava os pijaminhas, 
as camisas abertas atrás, e assim ia indo. Fralda não comprava porque não existia, aí pegava os lençóis 
velhos, cortava os pedaços e fazia as fraldas”. 

20 Atividade: 

Pesquisar sobre o 
significado do termo 

“sororidade”.

Um momento de sororidade20 entre as mulheres dessa 
comunidade que estava se formando e se fortalecendo, era a 
união e presteza no auxílio durante o nascimento de um bebê e 
depois com os cuidados com a mãe recém-parida, oferecendo-
lhe comida e cuidando de sua casa. “Quando uma mulher, 
vizinha, parente, tinha neném, mas era tão bonito porque elas 
convidavam as vizinhas para assistir o parto, ajudar. Eu assisti 
vários partos por ai, das minhas sobrinhas, das minhas vizinhas, 
da cunhada, meu Deus do céu, era tudo em casa [...] Nós 
ajudava, se precisava fazer o serviço no dia seguinte tu pegava 
as roupas, tu ia buscar as roupas, tu ia lavar, fazer o brodo”.

19Tecido Amorim ou Morim 
é um pano de algodão fino, 

muito comum na confecção de 
vestuário, antigamente.

Como o acesso a diferentes 
produtos para confecção de roupas e 
também devido ao alto custo, as roupas 
que eram rasgadas pela lida no campo 
passavam pelo processo de remendo, 
feito pelas mulheres, normalmente em 
seus momentos de descanso, ou quando 
já haviam terminado os outros afazeres. 
Gladis Daga recorda, “remendava 
roupa de noite, porque rasgava uma 
calça, rasgava uma camisa, tu tinha 
que ter os pedaços pra depois emendar, 
botar por baixo [...] era costume”. Com 
o passar do tempo, esse costume foi 
sendo perdido devido ao aumento de 
produção de roupas em maior escala 
e o barateamento da matéria prima. 
Antonio Leodoro da Silva observa, 
“hoje ninguém usa roupa remendada, 
antigamente não sabia que cor era a 
roupa, era puro remendo [...] pra durar 
mais”.



2.6 O benzer e o curar: depoimento sobre o uso de ervas medicinais e o cuidado com a saúde

Em uma terra nova, tudo estava por construir. Sejam as moradias, os estabelecimentos comerciais, 
os espaços para uso comunitário, como a escola, igreja e também os hospitais. Na ordem das construções 
os hospitais ou ainda locais como postos de saúde eram o que demoravam mais para serem instalados, 
por isso, no começo “muitas famílias perderam filhos, tinham família grande, com 10, 12 filhos, mas 
perderam 2 uns 3, foi difícil a família que não perdeu nenhum filho, por doença simples, que hoje com 
a vacinação a gente consegue evitar essas doenças”, expõe Janete Rolim de Moura Daga.

Além disso, “pra ir no médico não tinha carro, não tinha telefone, não tinha táxi, não tinha nada, 
tu tinha que pegar às vezes o cavalo pra ir em Nova Erechim, Pinhalzinho a maioria era a cavalo”, 
relembra Gladis Daga, e em alguns casos mais sérios, deveriam se dirigir até o Hospital de São Carlos, 
como conta Dirceu Birkeur, lembrando que “naquela época não tinha SUS não tinha nada, era tudo 
particular”, dificultando ainda mais o acesso ao atendimento médico especializado. 

Gladis Daga comenta que as pessoas “nunca iam consultar, as mulheres sabiam que estavam 
grávidas, e sabiam mais ou menos quando iam ganhar, sabia o que era [o sexo do bebê] quando nascia 
e amém! Não se sabia outra coisa”. A presença das parteiras foi importantíssima para a condução do 
nascimento dos bebês, pois o parto acontecia em casa. Dozolina Daga Cassol nos conta que teve “os 
filhos, todos em casa, não precisei de médico. A cada dois anos eu tinha um filho [...] Parteira tinha 
uma, perto do (rio) Burro Branco. Aquela primeira moradora que veio era parteira, e nós íamos buscar 
ela e ela vinha, de noite ou de dia, sempre [...] Terezinha Zaggo [...] Sempre ia tudo bem, era uma 
parteira simples.”

Como o acesso até Águas Frias era somente pelo rio, quando precisava de ajuda para a mulher 
que estava prestes a dar à luz, Albino Palombit ia até o rio com dois animais, um para ele e outro para 
a parteira. Ele recorda, “o rio alto, era atravessar de caíco, ir com dois animais até o rio. Daí aquela de 
Nova Erechim tinha o cavalo dela, ela vinha até no rio, passava de caíco, mas as vezes não era fácil de 
noite [...] A estrada era uma picada”. 

 José Daga relata que, como estavam cercados por rios e que não havia pontes, em casos mais 
específicos como quando precisavam de atendimento médico, careciam de muita fé. E a fé manifestava-
se também por meio das curas alternativas no uso das ervas que a natureza oferecia. Joana Gromoski 
que, atualmente, cultiva ervas medicinais, recorda, “a minha vó, mãe do meu pai, já gostavam muito de 
trabalhar com chá. Mas, naquele tempo, um passava pro outro”. 

Alguns relatos trazem receitinhas de cura utilizadas quando não se tinha acesso aos medicamentos 
e consultas médicas, confira a seguir:
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“Chá de mentruz eles dizem, é uma erva cheirosa, eles pegavam com cachaça, faziam o 
emplastro assim e daí colocavam, que nem fosse uma machucadura, que ele puxa. Tirar um 
prego, quando que finca um prego no pé, tu pega o prego e frita na banha, aquela banha lá 
passa ali onde finco o prego, é um remédio bom”, explica Leontina Pagliochi.

“Olina caseira: pega pinga, mas tem que ser pinga de alambique [...] A gente pega 
vários tipos de plantas, umas nove, dez, tipos de ervas, coloca 30% de plantas e 
o resto do vidro completa com pinga [...] Deixa uns 11, 12 dias guardado em um 
lugar escuro e depois coa ela e ela fica pronta para tomar. Como outras tinturas 
que fazemos que também tem o mesmo processo, tem que ser o 30% de planta e 
o resto completa com pinga e assim que faz pra outras doenças também”, ensina 
Lourdes Pelinson Santa Catarina.

“Boldo, losna, [...] capim-cidreira, sálvia, osmarim, erva-luisa, várias plantas a gente têm 
em casa, cada uma tem a função dela. Pra fazer remédio eu uso mais, a olina, a losna, 
boldo, essas ali que é pro estômago [...] A gente pega Cipó Milome, colhe no mato as 
outras ervas, não é só ali na horta. Tem o picão, que muitos odeiam o picão e aquele 
pega-pega, mas é um remédio pra bastante coisa, pra anemia”, relata Milde Fátima Bellé. 

“Pra diabete eu uso vinagre de maçã com mel. Eu mesma faço [...]: um litro de água, meio 
litro de vinagre de maçã e três colheres de mel. Tu deixa curtir cinco dias depois tu 
toma, um cálice antes das refeições [...] Amarelão, o xarope eu faço com vinho. Coloco 
cravo, canela, noz moscada e açúcar e fervo até que queima o álcool. Faço com cerveja 
preta também”, descreve Marlene Maria Basso.

“O que é muito bom pra intoxicação do fígado é o cipó milome e a marcela. É 
muito bom desintoxicante do fígado. Daí a minha simpatia é fazer o chá de 
marcela com 5 flores, toma 9 noites, faz ele antes da noite o chá, prepara ele 
em um pouquinho de água, joga água fervendo em cima, deixa esfriar, quando vai 
deitar tira a flor da marcela, coa e toma frio, não pode ser tomado quente. E se 
você tem o cipó milome, corta um gravetinho de cipó milome e joga junto com as 
flores de marcela, desintoxica mais rápido”, ensina Salete Maria Barrionuevo.

“A gente fazia chá para gripe, fazia as vezes chá quente que tomava antes de 
ir dormir, depois dava aquele suador [...] E puxamentos a gente fazia, assim 
quando uma criança chorava bastante, a gente fritava arruda na banha [...] e 
fazia um puxamento naquela criança, enfaixava ela com a faixinha [...] e aquela 
criança dormia a noite inteira [...] Veio vindo dos pais, as mães faziam assim e nós 
fazíamos a mesma coisa”, recorda Rosa Zanella Gehlen.

Receitas



As práticas de cura por meio dos chás, das rezas, das simpatias e dos benzimentos são milenares e 
em cada povo acabam assumindo uma característica própria, seja na forma de entoar as rezas ou ainda 
nas crenças. Em um cenário em que não era possível contar com médicos ou demais profissionais de 
saúde, essas práticas alternativas eram muito utilizadas, seja como primeira opção para a cura de males 
de pequeno porte, ou ainda quando o paciente vinha do hospital desacreditado. Como bem descreve 
Pedro Donato de Carvalho, “Nós íamos em curandor e eles davam remédio. Tinha gente que até do 
hospital estavam desenganados, iam lá e o curandor curava”.

Além das receitas caseiras para as enfermidades mais comuns, o benzimento era e continua sendo 
uma prática de cura difundida na região oeste de Santa Catarina21 e também no município de Águas 
Frias, assim como a procura por pessoas que façam orações para encontrar objetos perdidos, como 
relata Dirceu Birkeur, “quando tem algum objeto perdido ligam de longe : ‘ô Dirceu, reza o siquério!’”

Si Quaeris de Santo Antônio

Eu Vos saúdo glorioso Santo Antônio, digníssimo protetor dos que em 
vós esperam. Recebeste especialmente de Deus o poder para achar objetos 
perdidos ou roubados. Socorrei-me neste momento a fim de que mediante o 
Vosso auxílio seja encontrado o objeto que essa pessoa procura...

Os ensinamentos sobre os benzimentos geralmente passam de geração para geração e normalmente 
ficam dentro de uma mesma família. Como relembra Leontina Pagliochi, “Minha avó era benzedeira 
[...] Eu aprendi só a benzer de ar, de corda do pé também”. Salete Maria Barrionuevo explica como 
aprendeu a benzer, “O meu avô passou pro meu pai, meu pai passou pra mim e pra um irmão meu 
[...] Nós somos de quarta, quinta geração já que somos benzedores [...] Eu era novinha, tinha treze, 
quatorze anos quando o meu pai me ensinou”.

Em outros casos, o benzimento é aprendido ao longo dos anos, como descreve Marlene Maria 
Basso, “Comecei benzer um e outro e começou a dar certo e [...] sei lá se foi Deus que me deu esse dom 
[...] Às vezes eu pegava uma oração de uma coisa, de dor de ouvido daí eu peguei de uma mulher que 
me passou e foi indo [...] pegando de um e de outro até que eu aprendi [...] Todo mundo eu benzo [...]
Mais é criança, de bicha, de susto, cobreiro, mordida de aranha, amarelão [...] Faz uns trinta e poucos 
anos já que estou benzendo”.

A troca de orações e benzimentos também faz parte da vida de Dirceu Birkeur que aprendeu grande 
parte dos ensinamentos com sua mãe e outra parte “trocando ideia com outros benzedores. Ele me 
ensinava um, eu ensinava outro para ele [...] Eu benzo de anemia, ar, olho, boca, dor de cabeça, solana 
(insolação) que dizem, impingem, erisipela, cobreiro, mordida de inseto, torcicolo, machucadura”. 

21 Para saber mais sobre as práticas de cura salvaguardadas no oeste de Santa Catarina, acesse a Cartilha e o Documentário do projeto “No quintal da casa 
de madeira: saberes, fazeres e dizeres dos benzedores e benzedeiras do oeste de Santa Catarina”. Projeto realizado pelo Museu Histórico de Pinhalzinho, em 
parceria com o CEOM e a Associação Mais Cultura, atualmente nomeada Associação Despertar. Disponível em https://www.cataventoproducaocultural.
com/portfolio. 
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A alegria em perceber a melhora, acontece em quem é curado e também em quem é o intermediário 
no processo de cura. Dirceu Birkeur comenta, “é um prazer [...] as pessoas ficam tão felizes [...] a gente 
só invoca, porque a força vem de Deus [...] é gratificante isso daí [...] mas não fui eu que fiz, foi Deus 
que curou [...] A gente fica muito feliz das pessoas se sentirem bem” e nos faz uma ressalva, “Se a pessoa 
vem com fé, já veio com uma parte da cura”.

Como uma alternativa aos municípios que não contavam com hospital ou qualquer forma 
de atendimento médico especializado, a Pastoral da Saúde ofertou cursos como o de auxiliar 
de enfermagem, para que pessoas interessadas nesse tipo de conhecimento pudessem atender a 
comunidade em procedimentos mais simples. Anete Vidmar Magri relata, “Em 1993 nós fizemos o 
auxiliar de enfermagem [...] A Dona Galantina deu uma caixinha pra nós, uma caixa com seringa 
descartável, ela deu gases, esparadrapos, pra gente atender aqui na comunidade [...] Então, no fim de 
semana quando alguém machucava, eles procuravam a gente e a gente atendia”.

Anete Vidmar Magri relembra que no curso aprendeu “a fazer chá, a conhecer as plantas, a gente 
aprendeu a fazer as tinturas, depois das tinturas vem a homeopatia, aí a gente aprendeu a fazer as 
pomadas pra curar feridas, estudou sobre o corpo, as funções do coração [...] Os cuidados que a gente 
tem que ter, as posturas com a coluna, aprendeu várias coisas”. A atuação da Pastoral da Saúde, continua 
em todo o Brasil, atendendo em cada espaço geográfico, de acordo com as principais necessidades 
de cada comunidade. “Nós fizemos muita coisa aqui na comunidade, a gente fazia injeção, curativo, 
tirava pontos, fazia ponto de esparadrapo [...] A gente fez muito serviço na comunidade, através do 
ensinamento lá da Pastoral da Saúde”, explica ela.

Alguns benzimentos não carecem de a pessoa 
ir até a casa do benzedor ou benzedeira, mas de 
qualquer forma precisa acreditar e ter fé, como 
salienta Marlene Maria Basso, “tem que ter fé e 
acreditar que faz o bem [...] quem vem se benzer é 
porque acredita [...] Quando eu benzo do amarelão, 
eu tenho que rezar nove dias. Tu tem que fazer a 
novena, tu benze nove dias, daí a pessoa também faz 
a novena. Eles me ligam para benzer de susto, daí só 
com o nome, benzo das bichas”.

Para o benzimento do amarelão, “rezo três Pai 
nosso, três Ave Maria e três Glória [...] Benzo três 
dias se tem pouco, seis dias se tem médio e nove 
dias se tem bastante”. A doação dos benzedores e 
benzedeiras acontece nos horários que eles adaptam 
de suas rotinas, Salete Maria Barrionuevo explica, 
“quase sempre faço de noite, daí eu ajoelho na frente 
da cama e rezo para todos. Às vezes eu tenho dez, doze 
pessoas, porque eu escrevo o nome num caderno, o 
nome de todos que eu vou benzer, daí eu benzo um 
atrás do outro e rezo [...] Assim meu pai ensinou [...] 
E se eu benzo muitas pessoas num dia ou que uma 
pessoa tem muito amarelão, eu me arrepio toda”.



No início da década de 1990, o acesso a fármacos era restrito no município de Águas Frias. Por 
conta disso, o remédio para vermes era fabricado em casa, a partir dos ensinamentos aprendidos na 
Pastoral da Saúde e repassados em reuniões de mulheres. A receita continha “hortelã, alho e erva Santa 
Maria, e aí moía no liquidificador, fazia aquele sucão verde, engrossava com farinha, espichava bem 
fino e fazia os comprimidos com a  tampinha do creme dental. Nós fizemos lá na comunidade isso [...] 
Demos um pouco para cada uma levar para casa para tratar as pessoas lá da casa contra verminose, 
no começo no ano de 1993 [...] Fazia um encontro lá com mulheres e passava as orientações para elas 
fazerem em casa”, relembra Anete Vidmar Magri.

Lourdes Pelinson Santa Catarina nos conta que iniciou os encontros da Pastoral da Saúde no 
município de Coronel Freitas, ela relata que se sente muito feliz em “ajudar uma pessoa e ver que tem 
o resultado, às vezes não precisa ir lá no médico tomar um soro, porque se a pessoa quer o remédio 
caseiro é bom, a gente vê que a pessoa toma com fé, a pessoa melhora [...] É como a gente sempre fala 
não deixa de tomar o remédio do médico, começa devagarinho com o remédio homeopático”. 

2.7 A união ao redor da mesa: as memórias e as preferências alimentares

Sem dúvida, uma das possibilidades que temos de voltar no tempo ou ainda de nos sentirmos 
afetivamente acolhidos é por meio de um alimento. O cheiro do alimento que comíamos durante nossa 
infância nos transporta para lá, ou ainda, para a lembrança de quem fazia o preparo. Lembrar do que se 
comia no começo da colonização do município de Águas Frias, também possibilitou aos entrevistados 
e protagonistas dessa história esse revisitar no tempo. E eles compartilharam as receitas e as memórias 
conosco.

Quando se trata de receitas que permaneceram sendo preparadas ao longo dos anos, Caetano 
Isotton menciona, “não perdemos aquele hábito da polenta [...] e daí vem a polenta, vem o salame, o 
queijo, a carne, vem todo o acompanhamento”. Nailde Isotton complementa descrevendo o preparo, 
“no fogão à lenha, na panela da polenta, então a gente chama de calheira e cozinhamos bastante radicci, 
que nós chamamos de radicci cotti [...] Cozinho na água e depois, quando tá bem cozido, a gente lava, 
tira todo o amargo do radicci e pica bem fininho”. 

“Para ir trabalhar de manhã cedo, para ter força, era o revirado de feijão e fritava uns ovos [...] 
pão de milho, batata. Era assado no forno, aquele forno de barro”, relembra Joana Gromoski. Leontina 
Pagliochi comenta que algumas vezes, pela manhã, o revirado de feijão também era preparado em 
sua casa. Ela explica que a feitura era com “feijão bem temperadinho, com um pedacinho de alho 
bem picadinho e daí tu coloca farinha de milho por cima e vai mexendo, até que ele cozinha bem”. 
Ela recorda também como preparava a canjica, “esquentava um pouco de água e daí pegava a cinza do 
fogão, esparramava por cima assim e molhava e daí ia socando, até que esfarelava tudo (o milho). E daí 
quando estava pronto eu ia lá e pegava uma peneira e abanava [...] Cozinhava na panela com água, fazia 
aquele brodo grosso, bom de comer”.

“Eu era socador de canjica”, afirma Dirceu Birkeur. “Lembra do pilão aquele? [...] Era só o tempo se 
armar pra chuva, ir pro pilão socar canjica e o milho era escolhido no paiol, grão redondo [...] Daí era 
posto no pilão um pouco de cinza e água quente. Cada um come como gosta, eu gosto com leite, uns 
gostam com doce, outros com feijão, outros com carne”. Ladi Lori da Silva também tem a lembrança 
da preparação da canjica, a qual começava com a confecção do pilão, “cortava uma madeira, não 
muito alta [...] aí pegava a serra e cortava, daí ajeitava, fazia um buraco bem arrumadinho e debulhava 

NESSAS ÁGUAS TEM HISTÓRIA

42



PARTE II – O FLUXO DA ÁGUA E O FLUXO DA VIDA

43

quatro, cinco espiga de milho e colocava dentro e daí pegava pra socar [...] aos poucos ia afrouxando 
a casquinha do milho aí só pegava, erguia e assoprava, ficava limpinho [...] e daí colocava cozinhar, se 
queria fazer bastante, ou pouco, ou com carne”.

“Quando mata uma galinha comum, eu gosto de fazer uma polentinha, com radicchi, aquela 
miudeza com polenta, eu adoro aquilo lá”, recorda Claudina Lubian. Dozolina Daga Cassol lembra que 
na época, somente aos domingos “se matava galinha [...] Eu me lembro que lá na sogra [...] ela matava 
galinha e pendurava na janela da cozinha, por fora, para ela ficar mais fresca”.

O processo de abate dos animais era uma atividade que envolvia mais pessoas, inclusive os vizinhos. 
Gladis Daga lembra, “quando carneava todo mundo se ajudava e se dava um pedaço de carne. Ainda 
hoje eu costumo, pros dois vizinhos mais perto eu dou um pedaço de carne cada um [...] Aí quando ele 
carneia ele traz pra nós”. Amabile Bordin Isotton recorda que como tinham bastante porcos e era hábito 
carnear com frequência, na casa de sua mãe sempre tinha banha e, por isso, faziam muitas preparações 
fritas. A banha também era utilizada para acondicionar carnes em um tempo em que não existiam 
geladeiras ou freezers à disposição. Rosa Zanella Gelhen explica, “para guardar carne de porco [...] 
tinha que fritar até que ficasse bem roxinha e guardar dentro da banha”. 

“Esse radicci que a gente tem na roça também, ela cozinhava na água, depois picava bem fino e 
colocava um pouco de sal, e cebola, fritava cebola com alho e fritava aquilo lá, mas era gostoso comer 
com polenta [...] A comida era assim, ainda mais de planta, de roça, aquela época, a gente não ia lá na 
cidade comprar carne ou alguma coisa, porque a gente criava, os porcos, as galinhas, o gado, matavam, 
carneavam, entre vizinhos”, explica Amabile Bordin Isotton.

O macarrão caseiro era preparado na noite para comer no meio dia seguinte. Como lembra Gladis 
Daga, “não se tinha máquina de fazer massa e essas coisas, os italianos diziam “taiadelli” aí tu fazia de 
noite, fazia a massa, espichava, cortava pra de manhã estar pronta pra ir na roça [...] A gente amassava 
a massa com farinha e ovos, essas coisas, depois tu pegava um rolinho assim e espichava [...] Assim nós 
aprendemos das mães [...] Quando estava fininha já, aí tu enrolava ela depois cortava”.

Algumas preparações são mais peculiares, como a “guampa de coalhada”, como descreve Antonio 
Leodoro da Silva, “limpava a guampa quando matava um gado [...] tirava aquele osso dentro, limpava, 
botava o leite ali dentro, penduravam, deixavam coalhar, pra comer a coalhada com pão, ou fazer 
escorrer pra comer com chimia”. E outras, adaptadas aos ingredientes e instrumentos de cozimento que 
se tinham à mão, como nos conta Dirceu Birkeur, “Ouviu falar no pinçote? Pegava a farinha de trigo, 
que nem fazer pão e daí amassava uma massa e daí não tinha fogão, não tinha nada era feito no borraio. 
Colocava no borraio, enchia de brasa em cima, daí tirava e era o tal de pinçote”. 



Adaptações às receitas tradicionais foram sendo feitas com o passar do tempo, como o caso da 
bolacha caseira que Adelaide Schubert Picoli Belani aprendeu com sua avó. Mesmo com as adaptações, 
a forma de fermentação que ela utiliza permanece a mesma, do fermento de litro. “Esse fermento de 
litro ele é a base de batatinha. Ele é batatinha, água, açúcar, aí eu renovava ele. Eu já tinha um vidro 
desse fermento, que era a tal da semente, lá na geladeira. Por exemplo, vou fazer pão amanhã, hoje 
de manhã eu tirava ele, renovava, ralava uma batatinha, dobrava ou duas vezes a mais a água dele, 
colocava duas colheres de açúcar, uma colher de sal e deixava ele na fermentação, até de tardinha. Aí de 
tardinha eu tirava a semente de novo, que era aquela quantia que eu ia guardar para trabalhar ele depois 
e aquela outra parte eu fazia uma massinha mole e deixava ele crescendo. Isso eu fazia de meio dia, aí 
de tardinha eu amassava o pão, antes de dormir eu amassava o pão. Daí de manhã eu levanto sempre 
quatro horas da manhã, aí sovava e colocava na forma [...] para crescer, aí ele ia até meio dia [...] No 
verão antes do meio-dia eu conseguia assar ele. No inverno ele ia até meia tarde para poder jogar ele no 
forno para ficar prontinho. Só que é outro sabor, é um pão que fica uma semana fora da geladeira e ele 
não azeda. A cuca mesma coisa”, explica Adelaide Schubert Picoli Belani.

Adelaide Schubert Picoli Belani aprendeu a fazer pão com sua mãe, “que isso as meninas é regra, 
e também a cuca, só que a minha mãe fazia cuca batida e eu aprendi depois a fazer a cuca sovada, que 
eu aprendi com a minha vó. E aí as outras receitas da vó, eu tenho um monte de coisas guardadas”. Ela 
compartilhou uma dica muito importante de sua avó, “ela dizia a gente tem que fazer as coisas com 
amor, não pode fazer as coisas com preguiça, se fizer com preguiça não cresce”. 

Outro hábito antigo foi resgatado por Valdir Panis e sua família, a produção orgânica de alimentos 
como “feijão, arroz, batata, milho, abóbora, tudo orgânico [...] Em 2002 que eu abandonei aqueles 
venenos, não coloquei mais veneno [...] Pra nós conseguir o selo orgânico aqui não foi fácil [...] Vem 
agrônomo vistoriar”. Ele menciona, “daqui há 30, 40 anos vai ser só veneno, se o consumidor não 
mudar. Agora, se o consumidor começar a mudar, querer um produto que não seja com veneno, daí 
muda”. Atualmente a família trabalha na produção de verduras orgânicas como “alface, repolho, couve, 
brócolis, beterraba, tomate [...] É uma coisa que a gente gosta e faz com amor, com carinho”, explica 
Clarines Panis Comin.

Ter uma produção orgânica no município garante o acesso das pessoas a esse tipo de alimento, 
e também, preserva as sementes para os futuros plantios. Pois, como salienta Clarines Panis Comin, 
“elas têm um significado muito maior para a humanidade, ela vem desde o princípio junto com a 
evolução da agricultura e ela carrega essa cultura nela. A cultura da produção de sementes [...] significa 
a continuidade da produção de alimentos. A semente na verdade ela não é uma patente, ela não é um 
patrimônio de alguém, e sim ela seria um patrimônio da humanidade”.
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2.8 De joelhos dobrados e mãos unidas: religiosidade e fé no município de Águas Frias

Muito embora a colonização do oeste de Santa Catarina não tenha sido homogênea no que diz 
respeito à etnia ou à religião, a manutenção dos ensinamentos e das crenças de fé de seus antepassados 
permanecem vivas nas comunidades. Um exemplo é o hábito de rezar o terço, “hoje temos o culto, a 
missa, mas na época era só o terço”, expõe Caetano Isotton. 

“A mãe fazia a gente rezar o tercinho toda noite [...] Minha mãe morreu já faz 23 anos, mas lá na 
cama até eu não rezar o terço eu não durmo, peguei aquele vício lá e não perdi, desde pequeninha”, 
relata Claudina Lubian.

A religiosidade e o rezar estavam presentes no 
dia a dia das primeiras famílias que chegaram no 
município de Águas Frias. “Rezar, não era só com 
a capelinha, a mãe dizia, agora tá na hora, todo 
mundo vai dormir. Quando nós era criança, todo 
mundo se ajoelhava perto dela e rezava [...] e ela 
continuou levando a tradição que ela pegou, até 
o fim da vida”, lembra Milde Fátima Bellé. Desde 
muito cedo aprender as orações era parte da rotina 
das crianças, mesmo bem novinhas, “eu rezava com 
eles e [...] ensinava o santo anjo, meu anjinho, tudo, 
a ave maria, glória, pai nosso, credo, salve rainha, os 
mandamentos”, conta Rosina Deotti.

Abençoar o alimento e pedir a benção aos pais 
e padrinhos fazia parte do dia a dia das famílias. 
Salete Maria Barrionuevo recorda, “tinha que rezar 
toda noite antes de ir na mesa, quando ia deitar pedir 
a benção, quando levantava dizia: - Benção pai, 
benção mãe. Isso eu continuei com os meus filhos”. 
Outras formas de se conectar com o divino também 
eram utilizadas, como lembra Rosa Zanella Gelhen, 
“quando a gente levantava de manhã tinha [...] as 
pivela, tinha crucifixo e embaixo uma xicarazinha, 
não muito grande com água benta, para fazer o sinal 
da cruz com aquela água benta [...] antes de deitar e 
de manhã também”.

Com relação às práticas religiosas, Albino Palombit descreve as diferenças existentes no tempo 
da colonização e nos dias atuais. Antigamente, “era o terço todas as noites, a religião católica [...] 
então era com devoção, principalmente na semana santa. Não era que nem agora que se vai lá na 
igreja por costume. A confissão se levantava às duas, três horas da madrugada para ir se confessar e 
até que não tomava a comunhão não podia botar nada na boca. Então era uma lei diferente do que é 
agora”. Leontina Pagliochi também recorda das diferenças nas manifestações religiosas, “nós ia rezar 
nas casas agora não costumam mais, agora cada um reza o seu terço [...] Que nem hoje chegava a 
capelinha aqui, daí de noite nós ia no terço na casa dela, era trocado, daí na outra noite ela ia lá. Era 
sempre assim, daí nós ia longe”.



Rabaioli e Vilpoux (2018) chamam a atenção para as manifestações religiosas que ainda se mantêm 
vivas no oeste catarinense, como a participação nos cultos ou missas aos domingos, onde pelo menos 
um membro de cada família se faz presente para selar o compromisso social e moral com a comunidade. 
Frequentar a igreja, além de um momento de fé é entendido também como um espaço em que se 
fortalecem os laços de sociabilidade e amizade. Outra prática que se mantêm viva é a “capelinha”. A 
qual, visita cada família dos pequenos municípios da região. 

A visita da capelinha era muito esperada e quando ela chegava, “fazia novena, ia nove noites 
acompanhar a santinha, na casa onde a santinha estava. Se reunia um grupo de jovens, ia lá, rezava 
o terço, e se era uma noite que tinha lua a gente ia brincar no pátio”, explica Lourdes Pelinson Santa 
Catarina. Pedro Donato de Carvalho conta como atualmente recebe a capelinha em sua casa “vem a 
capelinha aqui, acendo uma vela, faço minhas orações, ofereço, e no outro dia entrego pra outro, que 
ela tem que andar na outra casa. Casa por casa”.

Hoje em dia, normalmente uma pessoa da casa é quem leva a capelinha até a moradia vizinha, 
seguindo sempre a mesma ordem de entrega e recebimento. “Antigamente nós íamos em procissão 
[...] eles vinham aqui nós a levávamos em procissão. Dia de hoje, não, dia de hoje vai sozinho levar lá”, 
descreve Irene Palombit. O hábito de ir até a igreja também foi aprendido quando nossos entrevistados 
ainda eram crianças, “o meu pai e a minha mãe era assim [...] todos os domingos pra igreja, ele não 
deixava nós em casa [...] Acho que criamos com aquela devoção desde pequeno”, comenta Claudina 
Lubian.

Gladis Daga com muita fé expressa, “se eu puder eu vou quase todos os domingos à missa”, e nos 
conta como foi o processo de edificação dos grupos que se reuniam para rezar no município de Águas 
Frias, “No começo eram os terços que se rezavam de manhã, depois daí [...] a igreja comprou um rádio 
e ia escutar missa transmitida de Chapecó, daí todo mundo na igreja, mas prestavam atenção, mais do 
que hoje rezar o culto, era assim aquela fé viva, depois mais tarde começamos a pertencer à paróquia de 
Coronel daí os padres vieram de Coronel”.

Junto à fé católica estão as imagens de santos e santas que, devido à devoção de uma comunidade 
tornam-se padroeiras e padroeiros de determinadas localidades, as quais muitas vezes levam o próprio 
nome dos santos ou tem bairros e comunidades nomeadas em forma de homenagem . A padroeira do 
município de Águas Frias é Nossa Senhora da Saúde. Na história da escolha dessa Santa para proteção 
do município, conta-se que “quiseram comprar a Nossa Senhora da Saúde porque lá (em Marcelino 
Ramos /RS) era a  Nossa Senhora da Saúde onde nós morávamos, daí com ela começamos a fazer as 
festas, depois já fizeram a igreja, pegavam umas mulheres e colocavam o véu, carregavam a Nossa 
Senhora, faziam procissão, tudo ao redor da igreja”, recorda Dozolina Daga Cassol. 

Gladis Daga lembra que seu esposo, cunhado “e mais uns par de moradores que já faleceram, 
vieram a maioria de Marcelino Ramos (RS), e lá na comunidade deles, eles tinham de padroeira Nossa 
Senhora da Saúde e daí eles se reuniram aqui pra construir uma escolinha, para ter um terço, eles 
pensaram entre eles, ‘vamos colocar a padroeira Nossa Senhora da Saúde como nós tinha lá’”. Como 
a fé católica é também representada por meio de imagens, a comunidade sentiu necessidade de ter a 
presença de sua padroeira materializada, e então, “Um tal de Pedro Zaggo, ele morava lá no Rio Grande 
(RS) e a capela nossa lá no Rio Grande (RS) [...] tinha a Nossa Senhora da Saúde e ele veio pra cá e 
quando começou de dizer de comprar a santa e tudo, ele deu aquela santa, pagou ele e o Guerino Cassol 
junto, pagaram a santa, quiseram botar Nossa Senhora da Saúde”, explica Genoefa Galon.
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Além da Nossa Senhora da Saúde, outros Santos são homenageados nas comunidades, como 
São Paulo e Nossa Senhora do Carmo, na Linha Santo Antônio do Pinhal. Sobre a devoção a São 
Paulo, Paulo Deotti nos conta, “esse santo foi escolhido porque quando estavam tirando a madeira pra 
igreja, aquele que estava trabalhando, pegou uma mordida de cobra, então colocaram [...] o padroeiro 
São Paulo”. Já a Nossa Senhora do Carmo, “foi a história com meu sogro, que quando ele era bem 
pequeno, ele tinha uns 12 anos foi atravessar o rio a nado e daí ele disse que estava se afogando, ele 
diz que a Nossa Senhora do Carmo pegou ele lá debaixo e trouxe pra cima, aí tirou ele do rio e aí ele 
que comprou a imagem e pôs aqui na comunidade, e por isso que tem a Nossa Senhora do Carmo 
também, ele era muito devoto”, descreve Anete Vidmar Magri.



2.9 A Educação formal e o aprendizado com a vida

Em 1972, Osilia Malagutti Zanpiva iniciou seu ofício como professora na escola da Linha Venci, 
ela recorda que tinha 18 alunos, “a gente entrava na sala de aula, rezava em primeiro lugar e depois 
nós começávamos as atividades. Eles não tinham lanche para comer então quando que um deles fazia 
aniversário, eu fazia um bolo, alguma coisa na minha casa e levava para aquele que fazia aniversário 
repartir com todos os outros, então eles se amavam muito”. Como tinham alunos de diferentes idades 
e também conhecimentos prévios, a metodologia utilizada para organização das aulas era a seguinte, 
“ler, passando nas classes, ensinando eles de um por um tinha que ser. E depois eu tinha as quartas 
séries mais no final, eles me ajudavam, até que chegava a vez deles, eles me ajudavam na primeira série”, 
explica Osilia Malagutti Zanpiva.

Rejani Dreyer de Moura recorda,“desde o ano de 1982 eu já estava trabalhando no magistério [...] 
No segundo ano do magistério eu assumi geografia, a depois eu fui pegando mais disciplinas, porque 
na época não se exigia essa questão de você ter habilitação, estava longe disso. Quem tinha segundo 
grau assumia qualquer matéria”. Quase 20 anos depois, “em 2000 o meu esposo (Rui Rolim de Moura) 
se tornou prefeito de Águas Frias e automaticamente eu consegui uma licença no município de Nova 
Erechim para exercer a Secretaria de Educação [...] e nesse período justamente se iniciou o processo de 
municipalização do ensino de Águas Frias. As escolas estaduais estavam passando para os municípios, 
então o processo de gestão, de absorção dos alunos e professores do estado para o município [...] Nesse 
período se fez em Águas Frias a gestão compartilhada [...] O município fez uma absorção dos professores 
do estado onde o estado só pagava o professor o restante era tudo o município que fazia [...] Nesse 
tempo a gente começou uma escola que é a Professora Irene Felipe Tomé de Moura, o nome da minha 
sogra que foi uma que me deu esse impulso [...] Ela que foi uma professora atuante até se aposentar”.

Sobre a oportunidade de frequentar a escola, Joana Gromoski nos conta, “eu comecei a ir na aula 
acho que eu tinha 12 anos, nós ia em Tarumãzinho com um burro [...] Sempre tinha que ir um pouco 
a pé, porque os três em cima do burro era muito ruim [...] Depois eu comecei a ir em Águas Frias 
estudar, mas daí era só até a quarta série depois não tinha mais estudo, eu gostava, eu adorava o estudo 
[...] Depois de casada que eu terminei o primeiro grau no CEJA [...] isso me ajudou porque eu aprendi 
mais”. Francisco Zanella recorda, “eu comecei a ir na aula lá na Carola Maia com 7 anos de idade [...] 
Nós estávamos em 24 alunos eu fiz cartilha, primeiro, segundo, terceiro, eu comecei com 7 anos e parei 
com 11 anos [...] Então, a minha faculdade é a vida [...] Com 11 anos eu parei de ir na escola, nós íamos 
na roça já”.
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PARTE III – CONSTRUINDO PONTES
O elo entre o passado, presente e a preservação das histórias para o futuro

Já diz um velho ditado, não se adentra duas vezes o mesmo rio, pois, nem o rio e nem nós somos 
os mesmos. Assim também são as memórias, as histórias, o movimento da vida. Pois, não há vida sem 
movimento. O curso da vida trouxe os migrantes para Águas Frias, o curso das águas que rodeia o 
município guiou seu desenvolvimento, a construção de famílias, os valores que trouxeram com seus 
ancestrais e junto com a nascente d’água, nasceu por esse chão um amor, amor por ser aguasfriense.

Início do povoado de Águas Frias. Década de 1960. Fonte: Albino Palombit.

Vista aérea de Águas Frias, em 2019. Fonte: Catavento - Gestão e Produção Cultural.



“Eu me sinto bastante 
orgulhoso, de ver o povo hoje 

bem sucedido e que partiu 
uma boa parte do trabalho 

da gente [...] A gente sempre 
viu a Águas Frias crescendo”. 

(Caetano Isotton)

“Eu me orgulho ser de Águas Frias. 
Lugar bom para morar [...] O pessoal 
que tem é tudo amigo, mas muitos se 

foram já também, muitos amigos”. 
(Albino Palombit)

“Eu gosto de morar aqui [...] Eu já 
fiz raíz aqui, gosto muito”. 

(Gladis Daga)

“Eu sempre digo que a gente tá morando em um lugar 
muito feliz, eu gosto muito do município de Águas Frias, 

da comunidade, mas eu acho que a gente tem que se 
orgulhar de morar em um município assim. Pra mim, 10”. 

(Milde Fátima Bellé) 

“A gente vive bem com qualquer 
pessoa e isso eu quero ver se tem 

dinheiro que pague. Para mim, eu 
sempre digo, o melhor lugar do 
mundo é onde eu estou vivendo, 

não tem outro lugar igual”. 
(Valdir Panis)

“Não tem melhor do que 
aqui, não tem, não existe 
outro lugar [...]Lugar diz 
que é a gente quem faz, o 
vizinho a gente que faz. 

Se sou vizinho bom, meu 
vizinho é bom [...] Aqui 

se ajudam, se emprestam, 
as coisas, ferramentas, 

dinheiro, o que precisar”. 
(Antonio Leodoro da Silva)
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“Se eu puder viver minha vida aqui 
pra sempre eu vivo, eu adoro, gosto 

muito”. 
(Rosana Isoton)

“Águas Frias é muito gostoso, bem 
tranquilo, bom de morar. Todo mundo 
se conhece [...] Todo mundo se gosta”. 

(Salete Maria Barrionuevo) “Eu gosto de Águas Frias, melhor lugar 
que tem para morar é aqui, a gente é 

muito bem atendido”. 
(Pedro Donato de Carvalho)

“O que posso salientar 
é muita gratidão, muito 

orgulho [...] Nesse tempo 
que a gente teve de 

caminhada a gente viu um 
crescimento muito grande 

[...] Me proporcionou muito 
aprendizado, muita amizade, 
muito conhecimento [...] Eu 
sinto um imenso orgulho de 

Águas Frias”. 
(Rejani Dreyer de Moura)

“Meu pai era um cara que era 
visionário, achava que Águas 
Frias ia crescer, ele sonhava 
com isso, ele era da política, 

ele foi vereador. Ele dizia que 
a pessoa tem que se doar [...] 

Tem muita coisa boa para 
acontecer aqui em Águas 

Frias. Têm sonhos aqui que 
precisam ser realizados”. 

(Ricardo Rolim de Moura)
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Águas Frias, tornou-se município. Junto com esse avanço a comunidade também foi se fortalecendo 
e crescendo. Janete Rolim de Moura Daga explica, “muita coisa mudou, depois que passou a ser 
município então só teve progresso, tanto para população melhorou a vida de todo mundo, começou a 
se investir mais no lugar, as pessoas começaram a construir novas moradias, aumentou o número de 
alunos nas escolas, então tudo melhorou com a criação do município”. 

Ricardo Rolim de Moura relembra de um antigo sonho, “eu pensava, se um dia tiver a graça de ser 
prefeito quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu pensava nisso, o que falta em Águas Frias [...] Eu vou 
resgatar essa cultura [...] A história tu não pode deixar ela se apagar, a história você tem que contar. As 
pessoas mudam, alguns morrem, mas tu tem que deixar registrado essa história”. 

De tudo que foi contado aqui, fica no coração e na memória uma alegria de poder ter feito parte da 
história desse município, pois, há uma preocupação com a salvaguarda dessa história. Como comenta 
Gladis Daga, “a gente vai lembrando que a gente vai ficando velho e eu sempre digo ‘Será que amanhã 
e depois alguém vai saber a história de quem veio primeiro?’. 

Acreditamos que com esse material, as gerações futuras poderão viajar no tempo junto com as 
memórias e os relatos dos entrevistados e imaginar como foi a fundação do município, como eram 
essas terras e essas águas no começo de tudo. Leontina Pagliochi faz uma recomendação, “eu espero 
que as piazada de agora [...] a mesma coisa que eu estou contando aqui, que eles pegassem pra contar 
pra outros mais tarde”.

Além desses registros escritos de várias histórias vividas que se cruzaram por Águas Frias, os 
ensinamentos feitos no dia a dia e levados como parte dos legados das famílias são, sem dúvida, parte de 
uma história viva que vai se reproduzindo, por várias gerações, a fim de preservar e zelar pelos valores 
e conhecimentos de seus ancestrais.
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Terezinha Mocelin, relembra da importância 
de passar os conhecimentos entre as gerações, “é 
muito importante porque isso vem de geração de 
mãe para mãe, que passa para filho e isso aí eu 
gostaria que meus filhos também levassem para 
vida deles, ensinassem os filhos deles também. 
Isso eu sempre falo para os meus filhos que nunca 
é para perder a raiz da gente, da onde a gente 
vem [...] Eu estou muito feliz por ainda ter a mãe 
junto, porque ainda estou aprendendo muitas 
coisas com ela e agradeço cada dia”.

“A minha nora [...] a minha filha, eu não 
deixo de ensinar elas, não seguro pra mim não, 
o que eu posso espalhar de bom pra família, eu 
espalho”, descreve Milde Fátima Bellé. Develci 
Trevelin, explica como as funções de trabalho 
mudaram em sua família com o passar do tempo, 
“os meus filhos [...] fazem de tudo [...] hoje em 
dia não tem mais aquela de só a mulher fazer 
uma coisa e só o homem fazer outra”.

Antônio Leodoro da Silva, lembra bem do 
que seu pai lhe dizia, “cuidado o que tu faz, que 
primeiro vem o nome pra depois vir o homem”. 
E isso eu digo para os meus filhos, faça as coisas 
certas que primeiro vai o nome para depois 
vir o homem”. Outro aprendizado que passou 
de pai para filho, foi o do amor pela produção 
agrícola diversificada, Vilson Luiz Picoli Belani 
relembra,“no meu pai a gente fazia erva caseira, 
a gente plantava, fazia o açúcar de cana, tinha o 
arroz, tinha o descascador de arroz, o vinho, o 
pai tinha um parreiral a gente fazia o vinho em 
casa, então são coisas que a gente aprendeu de 
casa, aquilo ali fica no sangue da gente, tem amor 
por diversidade [...] Quando tu diversifica o teu 
trabalho, ele fica mais emocionante, parece que 
a gente tem mais amor [...] A gente aprendeu de 
casa com os pais, com os avós e assim foi, a gente 
vai tocando de geração para geração”. 

De geração em geração os conhecimentos 
vão sendo transmitidos, assim como a roda do 
moinho que gira com a força das águas, esse 
município cresceu e se desenvolveu tendo em 
seus colonizadores a energia e a sabedoria das 
águas.
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Corre solta, corre forte, corredeira. 
Ora leva, ora traz, e só há uma certeza
Seja brisa ou profundeza, 
Lajeado ou cachoeira,
Cada gota que aqui anda se carrega de memória
Cuida pra’ sempre lembrar, nessas Águas tem História.
(SALVINI, 2020) 
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