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A história de Lages é antiga e conhecida – 

da abertura da velha picada do Araranguá, 

com suas histórias de tropeiros, até as pas-

sagens da participação da municipalidade 

em marcos como a Revolução Farroupilha 

ou a Guerra do Contestado. Tornou-se uma 

potência econômica por meio da criação  

de gado, suas madeireiras e lavoura, sen-

do hoje uma das cidades mais importantes  

de Santa Catarina.

Mas a “Princesa da Serra” esconde outras 

narrativas entre suas araucárias e areni-

tos. Nela encontram-se lendas que cruzam  

a cidade junto com o Rio Carahá, ainda as-

sustador em dias de chuva forte, e muitas 

histórias e memórias das pessoas que vi-

veram ou vivem a carência e a grandeza 

dessa cidade, no trabalho, na resiliência,  

nas alegrias e tristezas do dia a dia. 

Memórias da Princesa da Serra reúne cer-

ca de 40 pequenos causos da coletividade 

lageana, narrativas tiradas das entrevistas 

de histórias de vida de moradores, que gen-

tilmente participaram do projeto Memória 

Local na Escola dando seus depoimentos 

aos alunos da rede municipal de ensino. 

As histórias registradas e produzidas pe-

los estudantes trazem informações sobre  

a micro-história de Lages, contam sobre 

uma cidade que não existe mais, bairros 

que cresceram, tradições que mudaram,  

assim como problematizam temas extre-

mamente atuais – isso sempre pela pers-

pectiva de seus moradores.

Esta ação faz parte do Plano Anual  

de Atividades do Museu da Pessoa de 2019 

(Pronac 18.3727) realizado pelo Ministério 

da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura 

e pelo Instituto Museu da Pessoa através 

do Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac), em parceria com o Instituto Avisa 

Lá e com o patrocínio da KLABIN.

Antes de iniciar a leitura, fica registrado  

o agradecimento a todos os participan-

tes do projeto, aos alunos, professores,  

técnicos, entrevistados e aos parceiros  

que viabilizaram esta jornada. Boa leitura!

Avisa Lá e Museu da Pessoa

APRESENTAção
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A vida do senhor Edson Jorge

Edson, aos 14 anos, mudou-se para Lages, onde  

estudou três anos em um seminário. Sua experiência como  

seminarista lhe deu muitas boas lembranças, como 

quando brincava nos corredores lustrando o chão com 

um pé de pato. Ele e seus colegas deslizavam sobre  

o assoalho de madeira e era só diversão!

Depois de algum tempo, ele recebeu a ordenação.  

Em sua trajetória como clérigo, o que mais gosta  

de fazer, além de realizar as missas, é visitar  

os idosos e aconselhar as pessoas que se encontram  

desestabilizadas ou que estão envolvidas em problemas 

sociais. Como padre, conheceu muitas cidades, sendo 

uma delas São Paulo, onde residiu por muitos anos. 

Depois retornou a Lages, onde mora atualmente. 

Todos os momentos de sua vida foram e são especiais. 

Edson Jorge Feltrin  nasceu em 1958, em um pequeno município 
chamado Anita Garibaldi (SC), na época ainda uma vila. Lembra que 
sua casa era bem grande e sem pintura. Uma referência muito forte 
em seu legado é a devoção à Nossa Senhora Aparecida e ao profeta 
São João Maria de Agostinho.

O menino que gostava de brincar  
com eletricidade

Roberto foi para o internato. Eram 60 camas  

enfileiradas no dormitório e um refeitório com mesas 

compridas. Havia um padre que, religiosamente, tocava 

um apito quando acabava o recreio.

Em sua infância, sempre gostou de mexer  

com eletricidade. Certo dia, resolveu montar um fo-

guete. Juntou fita adesiva, um fio e colocou um botão. 

Quando apertava o botão, começava a pegar fogo na fita  

que fazia o foguete subir. 

Seu pai, Carlos Joffre do Amaral, iniciou uma rádio  

em Lages. Ele instalou um alto-falante em um poste  

e dava notícias sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando 

Carlos faleceu, Roberto passou por uma fase difícil  

e precisou assumir o trabalho de seu pai. 

Hoje, Amaral é o dono do Sistema Catarinense  

de Comunicação (SCC).

Roberto Amaral nasceu em São Paulo e depois se mudou para 
Lages. Guarda lembranças das histórias de sua avó, de sua mãe que 
lhe arrumava para ir à escola e das brigas, travessuras e amigos de 
tempos passados. 
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Fernando e seu machucado

Na escola havia uma caixa de areia em que Fernando 

brincava com seus amigos. Certa vez, seu colega  

pulou na caixa e não saiu debaixo, e Fernando, com suas  

tenras aspirações de viajante sideral, pulou lá do alto 

e, sem nenhuma intenção, tacou-lhe o braço na cabeça. 

Porém, o “coco” do colega era muito duro e foi ele que 

acabou com o braço machucado. 

Saiu direto para casa! Estava com muita dor e não  

havia hospital por perto. Seu pai olhava e estranhava 

tudo aquilo e achou melhor levá-lo a uma curandeira. 

Eles chegaram na mulher que curava, e ela disse:

– Aguente, que vai doer. 

A mulher puxou-lhe o braço e Fernando viu estrelinhas 

de tanta dor. A sábia logo explicou que o braço não tinha 

quebrado, mas, sim, deslocado. Depois, ela o enfaixou  

e tudo melhorou com o tempo.

Fernando Rogério da Silva nasceu no dia 19 de agosto de 1980, 
em Painel, que antigamente era distrito de Lages. Ele é casado  
com Jordane e tem três filhos: Davi, Ruan e Fernanda, que ainda não 
havia nascido até a data dessa publicação. Vida longa, queridos! 
Fernando é músico e trabalha em um posto de gasolina.

A abelha e o gato

Atrás de sua casa havia um bosque que tinha muitas  

abelhas. Certo dia, daqueles de peripécias inimaginá-

veis, Cláudio tentou dar uma abelha para o gato. A ideia  

era simples, tudo ocorreria igual aos desenhos  

animados. Bom, a abelha o picou, o gato lhe arranhou e,  

ao chegar em casa, seu pai ainda brigou com ele, pois 

seu talento poderia ter machucado o gato e ele mais  

ainda!

Claudio Ricardo da Rosa Arruda nasceu no dia 28 de janeiro  
de 1972, em Lages. Tem 47 anos, é casado com a Simone e é pai  
da Beatriz e do Bruno. 
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Dona Célia e seu desejo de trabalhar

Conheceu seu esposo no portão, ou melhor, na cerca  

da escola. Quando a diretora os viu, repreendeu-os, 

mas ele prontamente disse que iria namorá-la e se casar  

com ela. Foi seu primeiro amor.

Célia casou-se muito nova, e logo depois os dois se mu-

daram para Lages. Ela trabalhou quatro anos como pro-

fessora, e adorava, mas, naquele tempo, o marido não 

queria que ela trabalhasse. Quando veio o primeiro filho, 

largou a escola, pois, além da pressão do esposo, o bebê 

precisava de cuidados. Seu sonho, ou desejo, de traba-

lhar, não foi possível concretizar.

Tiveram dois filhos, e a vida não era fácil, mas sempre 

fizeram de tudo para que eles estudassem. Hoje, Célia  

se sente realizada vendo sua filha ser professora e chegar  

à direção da escola. 

Célia Santos Fernandes tem 70 anos e nasceu em Lages (SC), 
porque não havia maternidade em São José do Cerrito (SC). Sempre 
foi uma boa aluna e, mesmo com a rigidez e os castigos da época, 
se lembra com carinho dos seus tempos de escola. 

Marlete e seus fantasmas

Seu pai teve um bar no mesmo lugar onde moravam.  

A casa tinha dois andares, além do sótão. Seus vizi-

nhos diziam que a casa era mal-assombrada e que eles 

eram doidos por morarem ali. Marlete e suas irmãs 

morriam de medo e, quando esqueciam a janela do só-

tão aberta, tiravam par ou ímpar para ver quem subiria  

para fechá-la. 

Certa noite, sua mãe decidiu descobrir a origem dos es-

tranhos ruídos que vinham de cima. Ao escutar o ba-

rulho, prontamente se preparou para subir as escadas 

do sótão e uma caixa com um gato despencou em cima 

dela. Foi aquele susto! Ela começou a gritar, todos cor-

reram e, nesse dia, descobriram que não existiam fan-

tasmas, eram somente gatos que iam comer e dormir  

em sua casa. 

Marlete Palhano tem 49 anos e é artista plástica. Tem três irmãs 
e mora em Lages (SC) há mais de 40 anos. Ela continua na mesma 
casa, e seu ateliê é no lugar onde era o bar de seu pai. Continua 
tendo vários gatos e cuidando deles. 
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Momentos para relembrar

Vitória estudou até os 9 anos em uma escola do inte-

rior. Ela era pequena, feita de madeira e havia uma área  

ao seu redor. Para ir ao colégio, as meninas faziam  

uma bolsa de alça pequena em que cabia apenas  

um caderno, o lápis e uma borracha. Quando seu pai per-

cebeu que ela já sabia ler e escrever, ele a tirou da escola  

para colocar seus outros irmãos e pegá-la para lhe aju-

dar nos serviços de casa.

Para garantir o trato das galinhas, Vitória tinha  

que pegar um saco de 30 quilos de milho e ir descalça 

até o moinho com ele em suas costas, subindo e desce-

do morros. Mas o trajeto era divertido. Quando chegava  

no alto do morro, ela se sentava na bolsa de milho  

e o descia escorregando.

Vitória B. Rodrigues gentilmente compartilhou sua história na EMEB 
Nicanor Rodrigues Goulart. Contou sobre a infância, sobre o bairro 
e deixou registrada uma história de outros tempos. 

Dona Tita e suas memórias

Tita passou sua infância e juventude no sítio. Quando 

pequena, adorava brincar de casinha, fazer comidi-

nha e brincar de boneca de pano com suas primas. 

Infelizmente, estudou muito pouco, pois cuidava de seu 

pai e a escola era muito longe. 

Casou-se com 16 anos e ficou viúva aos 27, com seis 

filhos e grávida de dois meses. Mulher guerreira, criou 

sozinha sua prole. Seu primeiro emprego foi na EMEB 

Nicanor Rodrigues Goulart, como merendeira. Ela adora-

va cozinhar e deixar a escola bem limpinha.

Depois, resolveu montar uma creche para as mães  

que trabalhavam fora de casa. Uma delas deixou seu fi-

lho e nunca mais voltou para buscá-lo, então, dona Tita, 

como era conhecida, resolveu adotar a criança.

Cecilia Amarante Wolf (Tita) nasceu no dia 7 de novembro  
de 1938, em Bocaina do Sul (SC). Dona Tita ama muito seus oito 
filhos e fala com orgulho de cada um. Ela adora se reunir  
com filhos, netos e noras, e sua mesa está sempre farta.
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Caminhoneiro, sempre

Ivan, com 10 para 11 anos, começou a lavar o caminhão 

de seus primos e, assim, como recompensa, podia diri-

gir um pouco. Foi um dos seus parentes que o incentivou 

a ser caminhoneiro.

Tornou-se um. E já se passaram 52 anos. Chegou a mo-

rar em Rondônia, onde transportava arroz, em época  

de chuva, para a Bolívia e, em época de seca, transporta-

va tora do mato. Durante suas viagens pelo Brasil afora, 

avistou diversos animais silvestres, já passou por tenta-

tiva de assalto e já dormiu muito no caminhão.

Nunca sofreu um acidente, mas já presenciou vários. 

Um deles foi horrível. Dois caminhões bateram de fren-

te. Enquanto três pessoas tentavam socorrer os feridos, 

veio outro e colidiu em um dos caminhões acidentados, 

que tombou em cima das três pessoas. 

Ivan Luiz Machado da Silva nasceu no dia 21 de julho de 1958,  
em Bom Jesus (RS). Aos 19 anos, casou-se com Maria Solange 
Meneguci. Com ela teve dois filhos e estão juntos há 50 anos. 
Está aposentado. Acha que não vale mais a pena a profissão,  
mas gosta de ser caminhoneiro. 

O restaurante lageano em Portugal

Maria de Lourdes morava no sítio e mudou-se para a ci-

dade com 14 anos. Veio para trabalhar em um hospital 

como auxiliar de enfermeira. 

Casou-se com 17 anos e teve 3 filhos. Depois do casa-

mento, resolveu abrir um restaurante, onde cozinhava  

e atendia seus clientes. 

Um dos seus filhos foi morar em Portugal e passou  

por dificuldades. Ela, então, mudou-se para a antiga 

metrópole e por lá ficou um ano e seis meses. Abriram  

um restaurante, mas não foi nada fácil, pois os hábitos 

e comidas são diferentes dos do Brasil. Lembra que con-

tratou um chef de cozinha e aprendeu vários pratos típi-

cos. Foi um tempo de aprendizagem.

Voltou ao Brasil e continuou no ramo, mas hoje, aposen-

tada, não tem mais vontade de trabalhar nele. O que ela 

quer é viajar! 

Maria de Lourdes Carvalho Waltrick tem 75 anos e é natural  
de Lages (SC). Atualmente, gosta muito de viajar e pretende 
continuar viajando para aproveitar a vida. Tem como satisfação 
pessoal ajudar as pessoas prestando serviço comunitário.
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Histórias de ontem

Residia na Vila Corrochel, onde só havia uma rua. A casa 

era simples, mas ela gostava muito de morar lá. Nessa 

vila, em uma casa amarela, moravam duas irmãs mui-

to ricas. Seus tataravôs vieram refugiados da Alemanha. 

Elas se tornaram suas amigas e o que não faltaram foram 

brincadeiras; jogavam peteca, andavam de perna de pau 

e lembra que não podiam assistir às partidas de futebol 

porque eram menores de idade. 

Sua primeira professora se chamava Luzia, e as aulas 

aconteciam em um galpão bem simples. Estudou até  

o segundo ano do primário, depois foi seu pai quem pas-

sou a lecionar para ela e seus irmãos em casa. 

Izaura saiu de sua cidade aos 19 anos. Conheceu seu 

esposo em uma “carreirada” de cavalos. Namoraram por 

um ano e meio e depois se casaram. 

Izaura Xavier tem muitas histórias. Morou no bairro Vila Mariza, 
depois no bairro Pisani e, por último, no bairro Tributo, onde reside 
atualmente. Izaura tem quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos,  
e o que mais gosta de fazer é brincar com seus netos, trabalhar  
com artesanato e participar das atividades do Cras.

Vida simples e feliz

Arlete morava no mato, em uma casa bem simples, jun-

tamente com seus pais e irmãos. A casa era coberta  

de esteira e era uma das mais distantes. Arlete era muito 

tímida; quando chegava visita, ela corria e se escondia 

no meio do mato. 

Durante a infância, trabalhava na roça e fazia suas li-

ções à noite, em casa. Lembrou que, em seu primeiro dia  

de aula, sentiu-se muito feliz. E o professor que mais lhe 

marcou foi o sr. Maurino, que a ensinou a ler e escrever.

Passou a juventude no município de Rio Rufino. Depois, 

em busca de trabalho, mudou-se para Lages, para 

morar com sua irmã. Um dia, em um passeio na casa  

de um tio, conheceu seu futuro marido. Estão juntos até 

hoje e tiveram seis filhos. 

Arlete das Graças Rodrigues nasceu no dia 14 de setembro  
de 1955, na cidade de Rio Rufino (SC). Atualmente, ela gosta  
de assistir a novelas e almoçar aos domingos na casa dos parentes.
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Memórias de dona Arlete

Arlete mora no bairro Tributo há 56 anos. Lete, como  

é conhecida por seus amigos e familiares, teve  

uma infância humilde, sem brinquedos, mas nada 

que a impedisse de se divertir. Ela estudou na Escola 

Isolada Tributo, que era de madeira, tudo muito sim-

ples. Cursou até a 4ª série, e a disciplina de que mais 

gostava era matemática, pois os cálculos sempre  

lhe encantaram. 

Em sua juventude, fugia de seus pais aos domingos 

para ir dançar nas “domingueiras” (festas) com suas 

amigas. Conheceu seu marido em uma festa familiar e, 

no mesmo mês, se casaram. 

Arlete trabalha na Escola Osni de Medeiros, e sonha  

em voltar a estudar e um dia ter seu comércio. 

Gostaria de vender doces, algo que só experimentou  

aos 10 anos de idade. 

Arlete Santinha da Silva (Lete) é uma das primeiras moradoras 
do bairro Tributo. Casou-se com Paulo com 21 anos e tiveram dois 
filhos, a Ana Paula e o Felipe. Antes da escola, trabalhou como 
babá durante 30 anos. É uma pessoa muito querida dentro  
da comunidade. 

Nos tempos do saci

Passou sua infância no interior, onde ajudava seus 

pais, andava a cavalo, brincava de guerra de travessei-

ro. Com 6 anos, sua mãe já lhe pedia para que levasse 

algumas roupas à costureira, que morava perto de sua 

casa. Roseni levou muitas quedas brincando. Gostava 

de caçar passarinhos e tinha visões do saci-pererê.

Estudou em uma escola de madeira, onde as séries 

eram todas juntas e só havia da 1ª até a 4ª série. Ele ia 

a pé para a escola, com sua irmã e um primo, e tinha 

muito medo de encontrar cobras no caminho. Lá não 

serviam merenda, e seu livro era uma cartilha que hoje 

já não existe mais.

Roseni trabalhou como pedreiro, foi empresário e via-

jou muito a trabalho. Hoje vive tranquilo e curte sua 

aposentadoria com a família.

Roseni Ramos de Oliveira nasceu em São José do Cerrito (SC), 
mas já mora em Lages há 40 anos. Quando jovem, ajudava  
a família na lavoura e lembra que seu pai viajava de carroça  
de Lages para Curitiba. É casado com Maria Selma, que conheceu 
em uma festa, e tem cinco filhos e sete netos. Que maravilha!
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Exemplo de força

Suzana mudou-se para Florianópolis com a família. Eles 

não tinham onde morar. Uma mulher ofereceu um gal-

pão para eles ficarem – um lugar sujo, onde pendurou 

panos para criar os cômodos. Foi convidada para tra-

balhar na faxina e ganhava comida para levar. Logo 

depois, a amiga que conseguiu o emprego para ela foi 

atropelada. Estava alcoolizada, foi muito triste.

Voltou para Lages e conseguiu construir uma casa, lar 

onde vive até hoje. A família sofreu muito com a doen-

ça de seu filho e depois quando ela mesma descobriu 

um câncer. Felizmente, todos se curaram.

Trabalhou colhendo maçã, estudou no Ceja e passou 

no processo seletivo da prefeitura. Hoje, está muito 

feliz como cozinheira, ouve Amado Batista e sonha  

em empreender com marmitas de comida caseira. 

Suzana dos Santos Melo tem 52 anos. Teve uma infância 
humilde, mas feliz. Foi casada durante 19 anos e hoje são amigos. 
Tiveram quatro filhos, sendo que eles perderam os gêmeos,  
que faleceram com sete meses. Suzana é um exemplo de força, 
pois sempre batalhou muito para conseguir suas coisas. 

Ide por todo o mundo e contai 
suas histórias

Antônio ia para a escola a pé, com uma bolsa de tecido 

de uma perna de calça velha costurada por sua mãe, 

dois cadernos, uma borracha e um lápis. Com nove 

anos, começou a trabalhar na roça, com doze perdeu 

seu pai.

Serviu o Exército, casou-se e, após sua baixa, se viu 

sem profissão. Foram morar em uma fazenda; a casa 

era feita de madeira e coberta por uma lona. Depois 

voltaram para a cidade, onde acabou indo trabalhar  

na Celesc. Foram 26 anos na empresa. 

Há 37 anos, em uma missa, ele ouviu a leitura do evan-

gelho: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho  

a toda criatura”. A partir daí, ele começou a congre-

gar pela Assembleia de Deus. Antônio foi fundador  

da igreja no bairro Jardim Celina, onde atua como pas-

tor há muitos anos.

Antônio Lucídio Pereira da Silva nasceu no dia 2 de março  
de 1944, na cidade de Vacaria (RS). A origem de sua família  
é uma mistura de indígenas com italianos. Antônio é casado, tem 
cinco filhos, está aposentado pela Celesc, mas continua muito 
atuante pela igreja. 
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Sonhos e saudades

Carminha gostava de brincar com bonecas feitas  

de espiga de milho, que ela mesma improvisava,  

e lembra com clareza de quando ganhou uma boneca. 

Seus outros brinquedos eram pião, bolinha de gude, 

corda, bola e carrinho de rolimã. Ela estudou na Escola 

Flodoardo Cabral, até o 4º ano primário, e sua maté-

ria predileta era história. Lembra-se de que, quando 

saía com os amigos, obrigatoriamente tinha que ter  

um adulto junto, e a música que a embalava eram  

as do Roberto Carlos. 

Moradora de Lages, realizou seu sonho de se casar; 

foi com um moço que conheceu com 16 anos. Agora 

comemoram quarenta anos juntos e também o fato  

de terem filhos, pois tiveram um casal. Dos quatro  

irmãos, sente saudades dos dois que já partiram...  

E assim a história segue, cheia de lembranças  

e carinhos.

Carminha Cecatto é moradora de Lages, adora ir à praia com  
a família e deixa a mensagem de que, apesar das possíveis brigas, 
nunca se deve deixar de amar as pessoas queridas.  

O tempo não para

Ana Paula morou durante a infância com sua avó,  

lugar de brincadeiras no riacho e de muitos bichos  

ao redor. Lembranças que permanecem, assim como  

as da Escola São Vicente, na qual estudou até a 8ª série. 

Adorava matemática! E se recorda de sua professora  

do 2º ano, Ivone, que era brava, rígida, mas carinho-

sa. A escola era de alvenaria, com uma parte de ma-

deira, e ficava perto de um rio que inundou o colégio  

várias vezes. 

Conheceu a televisão com 12 ou 13 anos, mas em sua 

casa não havia uma. Começou a trabalhar como jovem 

aprendiz, e o primeiro telefone veio em 2006, quando 

conseguiu a carteira assinada.

Ana Paula voltou a estudar após ter seu segundo  

filho, e hoje ela está em sua segunda faculdade, porque  

gosta de Letras.

Ana Paula Kuster da Silva tem 32 anos, é casada, mãe de Isabele 
e Enzo. Gosta muito de rock nacional, a ssim como de ir à praia, 
ao sítio e ao parque aquático com sua família.
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Uma lição de vida

Maria de Lourdes morava no interior. Ela e sua família 

trabalhavam no campo, e seu pai fazia taipas, muros 

feitos de pedras, que serviam para separar os animais 

e proteger as casas. Ainda hoje são vistas as constru-

ções feitas por ele.

Ela tinha vontade de estudar, porém a escola ficava 

muito distante. Quando ia para a cidade, observava  

as outras crianças no recreio ou na saída da escola; 

eram alunos do professor João Bento, que dava aulas 

do 1º ao 5º ano.

Em casa, ela tentava aprender a ler com um almanaque. 

Com ajuda de sua mãe, observava figuras e decorava 

letras e palavras. Um dia, ela viu um livro na vizinha  

e o pediu emprestado. Assim, ela foi aprendendo  

aos poucos e, com o tempo, pôde descobrir que estava 

com uma Bíblia na mão. 

Maria de Lourdes Lopes se casou e mudou para Lages, onde teve 
e criou seus dez filhos. Na época, não existia vacina, e um deles 
teve sarampo e faleceu. Hoje, ela se sente tranquila e orgulhosa 
de sua família e deseja que, mesmo com dificuldades, ninguém 
desista de seus sonhos. 

Memórias de Raquel

Raquel é descendente de italianos, alemães e espa-

nhóis. Durante a guerra, uma parte de sua família veio 

para o Brasil e trocaram o sobrenome para não serem 

descobertos, pois estavam vindo da Alemanha.

Ela é de um tempo em que não existia tecnologia  

e as crianças tinham que inventar as próprias brin-

cadeiras. Na sua escola havia uma psicóloga, e sua 

mãe decidiu colocá-la na terapia. Raquel se encantou  

com o trabalho e desde então se interessou pela área, 

tanto que, quando terminou o ensino médio, abriu  

uma faculdade de Psicologia na cidade.

Hoje, ela tem sua clínica e atende seus pacientes. 

Quando dá alta para algum deles, sente-se muito reali-

zada, porque sabe que conseguiu ajudar. 

Raquel Brandalise nasceu no bairro Sagrado Coração de Jesus, 
em Lages (SC). Ela tem três filhas, Maria Eduarda, Ana Laura e Lis 
Helena. O nascimento da caçula mudou a rotina da família, porque 
foi uma surpresa e se tratou de uma gravidez de risco.  
Todos os familiares tiveram que ajudar e assim a família ficou 
ainda mais unida. 
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Memórias da senhora Dilma

Quando criança, Dilma adorava andar de bicicleta, 

também porque só tinha esse brinquedo. Com 6 anos, 

foi morar em Macacos e, após dois anos, veio morar  

na cidade de Lages, no bairro São Sebastião. 

Na época, eram raras as casas na vizinhança,  

havia banhados e a Escola São Vicente, onde estudou  

até o 2º ano, era de madeira.

Ao longo de sua adolescência, trabalhou como  

empregada doméstica e, nas horas vagas, vendia bolos  

na frente da escola. Conheceu seu esposo aos 18 anos; 

ele morava próximo à sua casa. Logo depois se casa-

ram no papel. Não teve festa, mas foram para casa  

comemorar. 

Tiveram quatro filhos e juntou-se à família uma filha 

adotiva. 

Dilma Correia Soares nasceu no dia 17 de agosto de 1954, 
no Sítio Água Branca, próximo à cidade de Correia Pinto (SC). 
Atualmente, seu maior sonho é ter sua casa própria.

Moradora da Vila Mariza

Solange nasceu em Lages e reside no bairro Vila Mariza.

Ao contar sobre sua infância, destaca que suas brin-

cadeiras prediletas eram descer de carrinho de roli-

mã, soltar pipa e brincar de esconde-esconde. Lembra  

que a televisão dessa época era em preto e branco,  

e ela ia na casa do vizinho para assistir. Também  

se recorda que o telefone era bem grande, e lá estava 

ela, mais uma vez, no vizinho para telefonar.

Solange Gonçalves Straubel é lageana, moradora da Vila Mariza, 
tem duas filhas, é agente de saúde e catequista. 
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Momentos jamais esquecidos

Celita nasceu em um pequeno município, onde pas-

sou a maior parte de sua infância e juventude. Quando 

pequena, gostava de corre cotia e de suas bonecas  

de pano. Conta que bastava um olhar dos pais  

para saber se podia fazer alguma coisa ou não. 

Em sua juventude, a diversão era a “domingueira”, 

um baile que acontecia nas tardes de domingo, claro,  

e ao qual ia sempre acompanhada por um responsável. 

Ela ia caminhando e só perto da igreja lavava seus pés 

e calçava seu sapato, isso para não o gastar.

Seu casamento aconteceu em casa. O noivo chegou  

a cavalo. De acordo com a tradição, o rapaz descia 

acompanhado por duas moças; em seguida, ia se ves-

tir. Quando o noivo estava pronto, estouravam fogos 

de artifício para que a cerimônia tivesse início. E a festa 

ia até o amanhecer.

Celita Souza Bastos nasceu em Correia Pinto Velho (SC). Celita 
gentilmente compartilhou sua história com os alunos, momentos 
inesquecíveis de um passado tão próximo, mas ao mesmo tempo 
tão diferente.

Da solidão à alegria de Natal 

Maria Ivonete nasceu em uma família conturbada.  

Com 11 meses de vida, sua mãe tomou veneno  

e a deixou. As irmãs foram separadas: Ivonete foi cria-

da por sua avó e sua irmã pela madrinha. Sua família 

era humilde, e as brincadeiras com suas bonecas de es-

piga de milho não lhe tiravam a ausência de seus pais. 

Lembra que sua avó fazia uma bolacha no Natal  

que era deixada embaixo do pinheirinho enfeitado  

com bolinhos de algodão. Aquele doce tem um grande 

significado, pois era o único presente e era comparti-

lhado com todas as crianças que ali estavam.

Seu sonho era ter uma ceia com uma mesa farta, e não 

só cheia de comida, mas também de amor e carinho. 

Hoje, seu Natal é bem diferente – é alegre e rodeado 

por filhos e netos. 

Maria Ivonete Rodrigues nasceu em Ituporanga, em 1953. 
Apesar de sua tristeza de menina, hoje Ivonete é feliz e conta 
sobre suas frustrações e alegrias por meio de escritos  
num caderno que vai deixar de lembrança para seus netos.  
“... Tento escrever para acabar com esse olhar de menina triste.”
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História de quem batalha

Conceição nasceu no interior de Campo Belo  

do Sul, onde viveu sua infância e juventude. A partir  

dos 10 anos, sua mãe passou a lhe mandar fazer as ta-

refas de casa e cuidar de seus irmãos. Como ela nasceu 

sem o braço esquerdo, achava que sua mãe era muito 

rígida. Só depois percebeu que ela estava lhe preparan-

do para a vida. Sua deficiência nunca a impediu de fazer  

as coisas e ter uma vida normal.

Com o falecimento de sua mãe, mudou-se para Lages 

e passou a trabalhar como agente de saúde. Já está 

na profissão há dez anos e conta que o maior desa-

fio do trabalho é encarar os cachorros nas casas.  

Um dia, ela e sua amiga entraram em uma casa  

e um pitbull avançou nelas. Sua amiga correu e fechou  

o portão, a sorte foi que a dona da casa apareceu e salvou-a  

de algo pior. 

Conceição Barbosa Pereira nasceu em Campo Belo do Sul (SC). 
Conceição cria a neta desde bebê e seu maior sonho é vê-la 
formada como policial. O amor pela neta lhe dá forças para lutar 
contra um câncer de mama. “Ou a gente vence o câncer  
ou o câncer vence a gente.” E seu amor pela neta está vencendo 
essa batalha.

Alta quilometragem de vida

Áureo, depois de muitas idas e vindas, começou  

a trabalhar como caminhoneiro, mas achou a carreira  

muito solitária e preferiu ser motorista de ônibus. Nessa 

profissão, enfrentou diversas situações, como neblina, 

más condições das estradas, chuvas e assaltos.

Em um desses assaltos, seu sócio foi baleado e morto. 

Também se recorda de uma viagem em que uma se-

nhora empurrou a porta e caiu para fora do ônibus, ela 

ficou muito brava e quis processá-lo.

A viagem que mais gosta de fazer é para Aparecida 

do Norte. Em uma dessas excursões, acordou cedo,  

se arrumou e convidou seu colega de trabalho para 

irem até a igreja. Seu amigo não quis ir e uma pessoa 

que estava passando na rua lhe disse: “Quando você 

morrer, ninguém irá junto”. Então, ele foi sozinho.

Áureo Floriani nasceu em Pouso Redondo (SC). Começou  
a trabalhar na roça cedo e lembra que, para ir à escola, precisava 
caminhar 4 quilômetros. Conheceu sua esposa quando foi estudar 
no seminário. Ficaram juntos por 26 anos e com ela teve quatro 
filhos. Hoje, seu Áureo cuida de seu neto e seu maior sonho é vê-
lo crescer e ser feliz. 
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As superações de seu João

João não teve uma infância que considera feliz. Foram 

muitas dificuldades. Sua mãe contava com a ajuda  

de outras pessoas para criá-lo junto com seus irmãos. 

Aos 8 anos, o Natal ficou marcado em sua vida. Não 

ganhou presentes e não havia o que comer. Daquela 

noite em diante, a data perdeu sentido e até hoje ele 

não a comemora com sua família. 

Começou a trabalhar novo e, por isso, estudou so-

mente até o 4º ano. Durante a adolescência, sonhava 

em ser técnico em eletrônica, mas não tinha dinheiro 

para pagar o curso. Resolveu, então, vender sua roupa  

de domingo para dar a entrada que precisava; em se-

guida, trabalhou bastante e juntou dinheiro para pagar 

tudo de uma vez. Estudou por correspondência e rece-

bia as apostilas mês a mês.

João Batista Oliveira de Liz nasceu no ano de 1953, no Estado 
do Rio Grande do Sul. João é casado, teve oito filhos e é um 
grande exemplo de vida em sua comunidade. Registra-se aqui  
a importância do professor Antônio, exigente, que foi um modelo 
de pai para o depoente. 

O jovem que se tornou chef

Seus pais foram dos primeiros habitantes do bairro 

Frei Rogério, vizinhança em que mora até hoje e onde 

teve uma uma boa, livre e doce infância. Era bom aluno  

e adorava ensino religioso e educação física, a ponto  

de seus pais o imaginarem como padre ou atleta  

olímpico. 

Tendo como maior incentivadora sua mãe, em sua  

juventude aprendeu a cozinhar. E não era raro ver Kauê 

correndo para a cozinha para mostrar suas aptidões 

quando chegavam visitas na casa. 

Ao longo de sua trajetória, acumulou experiências,  

e uma delas foi um acidente de moto, em que machu-

cou o joelho e ganhou uma cicatriz. Nessa época, re-

solveu abrir um negócio no ramo de gastronomia, fez 

cursos, se aperfeiçoou e iniciou um empreendimento 

na área de que sempre gostou e que funciona até hoje.

Kauê Viana Garcia nasceu em Lages e é morador do bairro 
Frei Rogério. Kauê foi casado duas vezes e, em um de seus 
relacionamentos, teve um filho, que é o maior amor de sua vida, 
Caetano. Seu trabalho lhe proporciona a realização de muitos 
sonhos, como viajar e conhecer novos sabores pelo mundo. 
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Histórias de amor, solidariedade 
e engajamento

Desde criança, Nina se divertia dando aulas para suas 

bonecas, as quais carinhosamente chamava de “bru-

xinhas”. Anos mais tarde, a brincadeira tornou-se  

realidade.

Iniciou sua carreira docente em uma pequena escola 

chamada Pedro Cândido. Certos dias, quando faltava 

merenda, Nina preparava o lanche em sua casa e o le-

vava para seus alunos. Quando faltava água, o gerente 

da Celucat (atual Klabin) providenciava vários galões 

para a escola e a comunidade.

Um aluno, a caminho de casa, ao atravessar a estra-

da, distraído, foi atropelado e veio a falecer. Este foi  

um dos momentos mais tristes vividos por toda a co-

munidade. E a chegada da energia elétrica ao bairro foi 

inesquecível, e tia Nina foi uma das grandes colabora-

doras para que isso acontecesse.

Leonina Paes Andrade é um exemplo de história de amor  
à profissão e também de solidariedade e engajamento social.  
Sua trajetória faz refletir sobre as várias funções de um professor,  
que vão muito além das horas presenciais na escola, empenho 
que deve ser valorizado. 

Elias e os sapos

Elias sempre morou no bairro Boqueirão. Em sua 

meninice, existiam poucas casas e se encontravam  

no máximo dois, três carros parados em frente da escola.  

Aos poucos, as empresas foram chegando e, apesar de 

calmo, o bairro tornou-se industrial. 

Elias tinha muito medo de sapo. Um dia em que ficou 

brincando até mais tarde na rua, percebeu que havia 

muitos deles espalhados pelos terrenos que ainda não 

tinham casas. Para quem morre de medo... Optou por 

voltar para casa por cima de um muro, aventura arris-

cada, porém assim se mantinha a distância dos inúme-

ros anuros. No longo trajeto do muro até sua morada,  

uma pisada errada o fez cair em um lote repleto de sa-

pos! Foi horrível! Sapos pulando sobre ele, lambendo-lhe  

a face, só lhe restou gritar muito... 

Elias Paes da Silva nasceu no dia 23 de novembro de 1986,  
na cidade de Lages (SC). Sempre morou no bairro Boqueirão  
e assim foi testemunha ocular de seu desenvolvimento. A chegada 
do filho lhe apresentou seu maior desafio: a paternidade. Hoje, 
com seu menino crescido, sonha em viajar e conhecer o mundo. 
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As aventuras do seu Orli

Seu Orli queria ser marinheiro, mas sua mãe ficou do-

ente no dia em que ele iria embarcar no navio, o que  

o fez desistir da profissão. Passou sua juventude  

em Bom Retiro, depois veio para Lages aos 18 anos 

para servir ao Exército. Foi nessa época que conheceu 

sua esposa. 

Tornou-se bombeiro e participou de muitos resgates 

em sua vida. Um dia, quando trabalhava como guarda-

-vidas na Praia Brava, um avião caiu em alto-mar. Sem 

pensar duas vezes, chamou reforço pelo ar e come-

çou a nadar em direção à vítima. O piloto estava preso  

ao cinto de segurança e engolia muita água. Pegou sua 

faca, que ficava fixa na perna da roupa de mergulho,  

e cortou o cinto, salvando-o do afogamento. Logo em 

seguida, o helicóptero “Águia” chegou para resgatá-los.

Orli Pedro Pereira nasceu no ano de 1960, em Lages (SC). Em sua 
infância, gostava de caçar rãs e ratos do mato com seu cachorro 
de estimação. Teve uma vida dedicada ao Corpo de Bombeiros 
Militar, onde participou de muitos resgates. Hoje, está na reserva 
e seu sonho é ver suas netas crescerem e completarem seus 
estudos. 

Seu Alaor e suas histórias

Sua primeira escola ficava na Lomba Seca, atual bair-

ro Ipiranga. Era uma construção bem simples, sendo  

uma meia-água, com apenas uma sala, de poucos alu-

nos, e duas professoras que atendiam à classe mul-

tisseriada. O banheiro, chamado de patente, ficava  

na parte externa. A disciplina naquela época era muito 

rígida, existiam castigos e punições severas. Em caso 

de desobediência, os alunos enfrentavam a palmatória, 

ficavam ajoelhados em grãos de milho, recebiam pu-

xões de orelha sem piedade e, se chegassem em casa 

e os pais ficassem sabendo, apanhavam ainda mais. 

Seu Alaor trabalhou em madeireiras, serralherias,  

entregou leite na maternidade da cidade, serviu  

o Exército e foi policial. Sentiu-se muito realizado quan-

do iniciou sua carreira como policial, que era um sonho 

de criança.

Alaor Pereira nasceu no dia 26 de fevereiro de 1952, em Lages 
(SC). Filho de Amadeu e de Maria Luiza, casou-se com quase  
20 anos e sua primeira filha nasceu logo depois.  
Aposentou-se como funcionário público. Disse que é importante 
confiar nos docentes e que seu melhor professor não sabia ler, 
nem escrever... Foi seu pai. 
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A confeiteira

Ângela morava com seus avós e seus pais moravam  

em outra casa, logo ao lado. Sua morada era simples  

e de madeira; a televisão era em preto e branco.  

Durante a infância, brincou muito de esconde-esconde, 

taco, carrinho de rolimã, vôlei e casinha.

Foi aluna da EMEB Professora Fausta Rath até o 6º ano, 

e sua professora predileta se chamava Marli.

Na adolescência, quase não saía de casa, porque seus 

pais não a deixavam. Para se ter uma ideia, foi ao seu 

primeiro baile com 17 anos, e acompanhada deles!

Conheceu seu marido no morro da igreja, casaram  

e tiveram quatro filhos. Hoje, trabalha como confeiteira 

no Posto Peruzzo e adora o que faz.

Ângela Maria dos Santos Goulart de Souza nasceu no dia  
20 de janeiro de 1976, Laranjeiras do Sul (PR). Atualmente, mora  
em Lages e é confeiteira de mão cheia.

A história de Lolita

Lolita nasceu em São José do Cerrito, tem oito irmãos  

e lembra de seus avós, sempre muito queridos,  

que liam histórias e faziam comidas gostosas. Era uma 

criança que ficava mais em casa, brincava com os pri-

mos de casinha, comidinha e comadre. A casa era gran-

de, tinha sótão, sala ampla e uma escada que descia 

para a lavação. Estudou até o 4º ano, lembra de suas 

professoras e da longa caminhada para chegar à esco-

la, em que passava por muitas vacas bravas. 

Conheceu seu marido numa tarde dançante e tiveram 

uma filha chamada Adriana. Ficou casada por seis anos 

e seu marido faleceu em um acidente de caminhão. 

Casou-se novamente e, agora, aposentada há 14 anos, 

sai para dançar e cuida de sua neta. 

Lolita Leite Martello nasceu no dia 18 de julho de 1951,  
em São José do Cerrito (SC). Atualmente, mora em Lages. 
Trabalhou no Colégio Santa Rosa, onde ajudava a cuidar das 
crianças. Sonha em morar em um apartamento e ver sua neta 
formada. 
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Milagre e resiliência

Descendente de indígenas, Jacy lembra de sua infância 

como um momento em que se dividia entre o trabalho 

para ajudar a família e suas brincadeiras. Estudou até  

o 4º ano, algo que queria ter feito mais, e chegou a tra-

balhar como doméstica em troca de alimentos. 

São muitas histórias. Uma delas é que conheceu seu 

marido aos 23 anos, fugiram e constituíram família 

adotando dois filhos. E não pôde deixar de contar so-

bre um terrível episódio. Jacy precisou ser internada  

e depois transferida para o hospital de São José, onde 

fez uma cirurgia no coração. Ficou durante vários dias 

na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O médico 

chegou a dizer que só por Deus ela se salvaria. Ao sair 

da UTI, o próprio médico, segurando em suas mãos, 

disse: “Teu Deus estava lá!” 

Jacy Correa de Vargas nasceu em Vacaria (RS). É moradora  
do bairro Triângulo há muitos anos, e se lembra da pequenina 
escola de madeira construída sobre um lote cedido por  
uma madeireira. Depois que se casou, continuou trabalhando 
como doméstica, mas depois se engajou na área social 
da comunidade. 

Memórias de um bombeiro

Jorge teve uma infância humilde. Ele se lembra de que 

ele e os irmãos usavam um Conga, que era reveza-

do entre eles, e o lanche que levava para a escola era  

polenta e café preto, preparado pela mãe.  

Começou a trabalhar bem cedo, vendendo picolé, pas-

tel, engraxando sapatos para auxiliar na renda fami-

liar. Um dia, por falta de pessoal, auxiliou o Corpo  

de Bombeiros em um resgate. Foi quando teve o pri-

meiro contato com a profissão, decidindo-se, assim, 

tornar-se bombeiro. 

Jorge foi para Florianópolis cursar a academia  

de bombeiros e de lá para cá se passaram muitos anos. 

Afirma que, se pudesse mudar algo, gostaria de ter 

tido mais tempo com sua família. Seu sonho era po-

der continuar trabalhando na profissão, apesar de sua  

aposentadoria.

Neto de escravos, Jorge Costa nasceu em São Francisco do Sul 
(RS). Conheceu sua esposa ainda na juventude, no hospital onde 
ela trabalhava. Casaram-se e foram morar em Itajaí (SC), onde 
tiveram duas filhas. É uma pessoa solícita, que gosta muito  
de estar em grupo, conversando, socializando e auxiliando  
quem precisa.
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EMEB Professor Pedro Cândido

Professoras

Graziela Prates Batista – 4º ano

Maria Umbelina de Oliveira – 5º ano

Direção: Eliane Aparecida de Lima Cezar 

da Silva

Vice-Direção: Maria Cristina da Silva 

Floriani

EMEB Suzana Albino França

Professora

Maria Eunice da Luz Ferreira – 

4º e 5º ano

Direção: Magali Menezes Bortolon

Vice-Direção: Ariane de Oliveira Fachin

EMEB Frei Bernardino

Professoras

Patrícia Aparecida Tavares – 5º ano

Samara Maria Bastos – 5º ano

Direção: Laura Alves Packer

Vice-Direção: Leandra T. Agostinetto 

Piva

EMEB Professora Fausta Rath

Professoras

Maria Inês Schimidt de Liz – 5º ano

Taíse Medeiros Theis Camargo – 5º ano

Direção: Cassia Giselle Cevey

Vice-Direção: Jaqueline Correia da Silva

EMEB Nicanor Rodrigues Goulart

Professoras

Letícia Xavier – 5º ano

Priscila Pereira Mateus dos Anjos – 

4º ano

Direção: Jocemara Melo Pereira

Vice-Direção: Silvana Antunes da Silva

 

EMEB Lupércio de Oliveira Koeche

Professor

Jourdan Linder Silva – 5º ano

Direção: Denise Aparecida Godoi 

Cardoso

EMEB Professor Osni de Medeiros 

Régis

Professoras

Bianca Ribeiro Corrêa – 5º ano

Caciani Aparecida Sasso – 4º ano

Direção: Marizete Aparecida Rodrigues

Vice-Direção: Joelma Amorim

EMEB Nossa Senhora da Penha

Professoras

Débora Soares Andrade Neto -5º ano

Gisela Cristina da Silva – 5º ano

Priscila Pereira Mateus dos Anjos – 

4º ano

Direção: Ana Paula de Bona Sartor

Vice-Direção: Eva Terezinha Caetano 

Lemos

Entrevistados

Alaor Pereira

Ana Paula Kuster da Silva

Angela Maria dos Santos Goulart de 

Souza

Antônio Leocídio Pereira da Silva

Arlete das Graças Rodrigues

Arlete Santina da Silva

Aureo Floriani

Carminha Ceccato

Cecília Amarante Wolf

Célia Santos Fernandes

Celita Souza Bastos

Claudio Ricardo da Rosa Arruda

Conceição Aparecida Barbosa Pereira

Dilma Correia Soares

Edson Jorge Feltrin

Elias Paes da Silva

Fernando Rogerio da Silva

Ivan Luiz Machado da Silva

Izaura Xavier da Silva

Jacy Vargas

João Batista Oliveira de Luz

Jorge Costa

Kauê Viana Garcia

Leonina Paes Andrade

Lolita Leite Martelo

Maria de Lourdes Lopes

Maria de Lourdes Waltrick

Maria Ivonete Rodrigues

Marlete Dias Palhano

Orli Pereira

Raquel Brandalise

Roberto Rogério Amaral

Roseni Ramos de Oliveira

Solange Gonçalves Straubel

Susana de Fátima dos Santos Melo

Vitória Bekhauser Rodrigues

Publicação Lages – Memórias 

da Princesa da Serra

Coordenação Geral

Sônia Helena Dória London

Edição dos Textos

Danilo Eiji Lopes

Revisão dos Textos

Sílvia Balderama Nara

Produção

Ane Alves

Design Gráfico

Ritta Neves

Gabriel Oka

Mônica Oka

Fernanda Mascarenhas

Renato Theobaldo

Produção Gráfica

Praxinoscópio Produções

Desenhos e Produção dos Textos

Alunos participantes do projeto 
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