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APRESENTAÇÃO

A busca do homem por algo que o identifique e o torne comum aos seus é fator 
primordial para a manutenção das sociedades humanas, pois, sendo naturalmente um 
ser social, seu sentimento de pertencimento, aliado à identificação com o grupo, aos 
hábitos, usos, costumes, saberes e fazeres, faz com que as comunidades se reconheçam e 
se mantenham vivas ao longo dos tempos (SILVA, 2010).

Partindo disso, “Memórias de São Pedro” busca, através de textos e fotografias, 
resgatar a história e reunir as histórias de vida de pessoas residentes na comunidade de 
São Pedro, situada no município de Siderópolis, com trajetória relevante na região sul de 
Santa Catarina.

Este material é fruto de um dos Programas Ambientais da Barragem do Rio São Bento 
- o Sub-Programa de Educação Ambiental. O objetivo é valorizar o patrimônio 
socioambiental existente na área onde foi construída pela Companhia Catarinense de 
Água e Saneamento – CASAN, uma barragem para abastecimento de água para sete 
municípios da região carbonífera de Santa Catarina, a Barragem do Rio São Bento. Esse 
programa tem como público alvo principal a população afetada pelo empreendimento e 
a população beneficiada com o abastecimento de água da barragem. 
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“Memórias de São Pedro” resultou do levantamento histórico realizado no período de 
fevereiro a julho de 2011, quando foram entrevistadas as pessoas de mais idade de 22 
famílias da região, algumas atingidas diretamente e outras indiretamente pela construção 
da barragem. As entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo, também foram escaneadas 
fotos disponibilizadas pelas famílias e fotografados objetos considerados relevantes para 
este trabalho. Além destes materiais foram consultadas fontes documentais primárias e 
bibliográfica.  

A riqueza do material levantado com os depoimentos das famílias permitiu que se 
produzisse além deste livro um vídeo, também denominado “Memórias de São Pedro”.  A 
realização deste material visa traduzir valores, idéias, tradições, diálogos e 
comportamentos que caracterizam a identidade e a comunidade de São Pedro, que 
sobreviverá na história graças a esforços especiais para protegê-la. As memórias aqui 
contidas nos remetem há pelo menos 80 anos atrás, porém elas por vezes estão mescladas 
também das lembranças ouvidas dos pais e avós, que remetem ao início da colonizaçãoda 
região. A intenção é que, ao folhear esse documento, muitas pessoas possam ter boas 
lembranças e outras possam conhecer importantes momentos históricos vividos pelas 
famílias que vivem e viveram na comunidade. 

6

Barragem do Rio São Bento, ao fundo a Serra Geral e a Reserva Biológica Estadual do Aguaí.
Acervo José Carlos dos Santos Junior.
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Antiga serraria de André Sávio localizada no vale do Rio das Cobras, Costão da Serra. As Juntas de boi se 
chamavam Bem feito e Barroso. Acervo de Valdir Sávio.
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A IMIGRAÇÃO NO BRASIL
E O POVOAMENTO DE SÃO PEDRO

No final do século XIX, a Europa passou por grandes transformações. A Revolução 
Industrial expandiu-se e, aos poucos, alcançou todo o continente europeu. Com isso, as 
condições de vida das populações tornaram-se muito difíceis em várias regiões. Diante 
desse quadro, a solução encontrada pelos europeus foi sair de seu país em busca de novas 
terras, imigrando para diferentes regiões do Brasil (COLODEL, 1987).

A região sul de Santa Catarina foi ocupada principalmente por imigrantes italianos 
oriundos das regiões de Bergamo, Veneza e Belluno, por volta de 1890. O início da 
história da comunidade de São Pedro se alicerça nesse processo imigratório, quando 
chegaram às primeiras famílias vindas da Itália para ocupar uma propriedade na então 
Colônia Nova Veneza. Atualmente a região onde se instalou a colônia abrange os 
municípios de Nova Veneza, Treviso e Siderópolis (antiga Nova Belluno).

Família de imigrantes italianos. Família Bongiolo (Pai: Albino Bongiolo, Mãe: Maria Thomazi Bongiolo. Filhos (as): 
Adelia Bongiolo, Elisa Bongiolo, Benjamin Bongiolo, Vitório Bongiolo, Leandro Bongiolo e Luiz Bongiolo. 1926. 
Acervo de Benjamin Bongiolo.
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Celebração de Bodas de Ouro - Pedro de Bettio e família.

Acervo de Carlos Valdatti.

Família de imigrantes italianos. Ângelo Mondardo eTereza Steconela e filhos. Acervo de Arlindo Mondardo.
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Família Benjamin Bongiolo (Pai: Benjamin Bongiolo, Mãe: Natalina Bongiolo. Filhos (as): Nivaldo Bongiolo, Maria 
Goretti, Maria Joanete Bongiolo, Humberto Carlos Bongiolo, Isabel Terezinha Bongiolo, Idalino Hegino Bongiolo, 
Albino Bongiolo Neto e Cladir Maria Bongiolo).
Acervo de Benjamin Bongiolo.

Família Mondardo. Benjamin Mondardo e Maria Sricigo e filhos. Acervo de Arlindo Mondardo.
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A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO

São Pedro foi uma colônia que surgiu por volta de 1890, num território rodeado por 
montanhas, florestas, árvores de todos os tamanhos, solo fértil, água, animais e muitas 
frutas silvestres. A comunidade formou-se na encosta da Serra Geral, no município de 
Sideropólis, abrangendo três povoados: São Pedro, Serrinha e Costão da Serra, onde 
viveram mais de 200 famílias.

A comunidade recebeu esse nome pela fé que seus habitantes tinham em São Pedro, 
Santo Padroeiro dos Pescadores. A comunidade de São Pedro tem uma história peculiar 
e revela, principalmente, uma grande diversidade de cultura, constituída por povos 
indígenas, imigrantes europeus, populações serranas, culturas tradicionais que 
marcaram importantes fatos na formação da história catarinense.

Dos três povoados citados acima, o primeiro a surgir foi São Pedro, que ficou 
conhecido como a colônia dos italianos. Então, mais tarde, formou-se o povoado da 
Serrinha e Costão da Serra, ocupados principalmente pelos serranos, também 
conhecidos pelos italianos como morenos, que viviam anteriormente na região da Serra 
Geral. As primeiras famílias italianas a ocuparem essa comunidade foram os Frigo, 
Sávio, Mondardo, Bongiolo, Pires, Ghellere, Cúnico, entre outros. Dos moneros, 
destacam-se as famílias de Antonio Matia, Avelino Paliano e Paulo Coral. 

Estufa na frente da mercearia do Sr. Leandro Bongiolo.

Acervo de Raulino Bongiolo.
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São Pedro

Serrinha

Costão
da Serra
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São Pedro

Santa Catarina

Mapa da localização da comunidade de São Pedro.
Fonte: IBGE
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No século XIX, a região era coberta de mata virgem e, até então, inexplorada pelo 
homem branco. Aqui viviam, seminus, bronzeados e em harmonia com a Terra, os índios 
da raça Xokleng.

Apesar de não serem agressivos, os índios, chamados pelos italianos de ”bugres”, 
eram a maior preocupação dos primeiros imigrantes. Antes de chegarem à América, as 
informações que os imigrantes possuíam sobre a existência dos índios eram nulas ou, na 
melhor das hipóteses, tinham caráter de uma presença idealizada. 

No entanto, ao chegar a essas terras selvagens, não demorou muito para os 
colonizadores se deparassem com os bugres, que fizeram contato principalmente através 
de atividades de caça, aparecimentos e vestígios. Em muitas propriedades e lavouras 
foram encontrados seus utensílios e ferramentas, bem como pontas de flechas. 

Para os bugres, a floresta era símbolo da disponibilidade de recursos alimentares 
para a manutenção do grupo e o desaparecimento dela representava o 
comprometimento desses recursos. À medida que acontecia a ocupação das terras pelos 
imigrantes europeus, os índios iam sendo progressivamente confinados nas encostas da 
serra, vendo sua cultura ser transformada pelos costumes e tecnologias dos brancos, que 
tentavam reproduzir, na América, as relações sociais existentes na Europa. 

Com a chegada de mais imigrantes, a situação foi se agravando e logo se travou um 
confronto étnico entre os Xokleng e os imigrantes italianos. De acordo com a 
comunidade, a ideia dos conflitos aconteceu principalmente após os Xokleng 
consumirem certa quantidade de cachaça oferecida pelos italianos e pensarem tratar-se 
de veneno. 

Movidos pelo terror os italianos e as autoridades locais contratavam os “bugreiros”, 
homens que se especializaram em perseguir e caçar os bugres até sua extinção. Essa ação 
era justificada para garantir o processo de ocupação do território sul-catarinense pelo 
homem branco, dando condições aos colonos de manterem a posse da propriedade e a 
segurança para suas famílias. Porém o resultado foi à extinção completa da população 
Xokleng da região.

OS INDÍGENAS E A COLONIZAÇÃO ITALIANA
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Flechas de Índios Xokleng encontradas no Costão da Serra. 
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SÃO PEDRO E O TROPEIRISMO

A estrada da Serra do São Bento é um caminho aberto na mata que, seguindo a 
nascente principal do rio São Bento, maior afluente do rio Mãe Luzia, foi construída para 
ligar a sede da colônia de Nova Veneza ao alto da serra, na região de Bom Jardim, São 
Joaquim e Lages. Esse caminho serviu, nos primeiros anos da colônia, para transporte de 
mercadorias levadas pelos tropeiros no lombo das montarias, do litoral até o planalto e 
vice-versa (BORTOLOTTO, 1992). 

Os tropeiros eram uma espécie de comerciantes ambulantes que traziam da serra 
produtos como pinhão, charque, queijo e levavam do litoral sal, farinha de milho e 
mandioca. Porém uma das principais mercadorias dos tropeiros eram as tropas de gado e 
de porco, sendo que entre estes últimos os animais que eram muito brabos, tinham os 
olhos costurados para que ficassem comportados e não desviassem do caminho.

Os trajes que os tropeiros utilizavam eram usualmente botas e bombachas, mas 
sempre complementados por uma capa tradicional, que usavam para se protegerem das 
chuvas e do frio. 

A viagem dos tropeiros era uma verdadeira epopéia. Picada estreita, barrancos, 
paredões beirando o precipício e contornando grandes rochedos. Transitar pela trilha só 
era possível a pé ou a cavalo/mulas. Quando as tropas desciam a serra, sempre vinha na 
frente o madrinheiro, pessoa que seguia à frente do dianteiro, montando uma égua 
mansa, a madrinheira, e guiando a tropa ao som dos cincerros nela pendurados 
(DOMINGUES, 2008). 

Para a comunidade de São Pedro, a trilha foi fundamental para a integração e 
economia dos povos. Era através desse caminho – normalmente originado pela compra e 
venda de centenas de gado e porcos para engorda - que acontecia o comércio entre as 
diferentes regiões. Nesse território, a diversidade de cultura sempre foi muito respeitada. 

Os tropeiros tinham como uma das principais paradas e pousadas a mercearia do Sr. 
Leandro Bongiolo, situada na comunidade de São Pedro. Essa mercearia tornou-se para a 
comunidade um espaço de interação social, de troca de bens, informações e mercadorias. 
O primeiro rádio a surgir na comunidade foi adquirido pela família Bongiolo que o 
mantinha na mercearia, onde as pessoas que iam assistir à missa aos domingos ficavam ali 
à tarde para ouvir as músicas regionais. 

Na década de 80, com a pavimentação da Serra do Rio do Rastro e o crescimento da 
atividade de mineração, o tropeirismo na região foi declinando. Atualmente, o transporte 
de mercadoria e animais ocorre por aquela via, mas principalmente pelas rodovias que 
ligam a região ao estado e país, como a SC 477 e a BR 101.
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Tropeando nos Campos de Cima da Serra. 
Acervo de Joaquim Lorenzoni.
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Tropeiros chegando próximo ao Morro da Mina. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior.



ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

A economia era baseada principalmente na agricultura de subsistência, mas a 
produção e comercialização de fumo de corda possibilitavam a algumas famílias um 
acréscimo de renda. Outras unidades de produção na região eram os engenhos de açúcar, 
as tafonas de farinha e descascador de arroz.

Na lavoura se destacava a produção do milho, feijão, arroz, batata-doce, cana-de-
açucar, além da criação de gado, porcos e galinhas. A produção dos alimentos era toda 
natural, não existiam agrotóxicos, nem adubos químicos. A adubação das hortas era feita 
com esterco bovino, recolhido das pastagens, dos currais e também dos galinheiros. 

Após suprir as necessidades da família, o excedente era trocado ou vendido para a 
aquisição de produtos que não eram cultivados por eles. Até mais da metade do século 
XX não havia mercados para fazer compras de comida. Tudo o que as famílias 
precisavam era comprado na mercearia do Sr. Leandro Bongiolo, que vendia desde 
cachaça até medicamentos. Quanto ao dinheiro, este quase não circulava e os 
pagamentos eram feito com as safras das colheitas, pois tudo era anotado na caderneta da 
mercearia.

Muitos mutirões foram realizados pelas famílias, entre eles, consta a construção de 
igrejas, pontes e a instalação do primeiro poste de energia. As madeiras mais utilizadas 
pela comunidade eram a canela, peroba, luquerana, louro, cedro, caneleira e o baguaçu.

O trabalho era braçal e as ferramentas eram fabricadas pelos próprios homens. As 
principais ferramentas eram o carro de boi, o machado, a picareta, a foice, a pá e a enxada. 
Cada colono, com a ajuda dos seus familiares, utilizava seus próprios instrumentos para 
produzir artigos diversos, além de casas, móveis, engenhos, tafonas e descascador de 
arroz. Vale ressaltar que o arroz, nos primeiros tempos, era descascado em pilões e o 
milho para alimentar os pintinhos era socado. 

Com os passar do tempo, a comunidade foi percebendo que a região tinha muito a 
oferecer, devido à abundância dos recursos naturais. No povoado da Serrinha, destacam-
se a extração de pedras e a criação de cabritos. 

Em meados da década de 80, foi construído, na Beira do Rio São Bento, o primeiro 
restaurante da comunidade de São Pedro, o Ghellere que, conhecido há mais de duas 
décadas na região pela gastronomia italiana, atualmente reúne diversas atrações numa 
imensa área verde cercada por belas paisagens. Mais recentemente ali se instalou outro 
empreendimento gastronômico,o Romagna, também baseado na culinária italiana. Em 
decorrência deles circulam pela região mais de 700 pessoas todos os finais de semana.
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Livro Caixa da Mercearia do Sr. Leandro Bongiolo. 

Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.
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Roda d´agua que tocava a atafona de farinha e descascador de arroz de Leandro Bongiolo. 
Acervo de Edson Bongiolo.



Safra de Fumo de 1999. O fumo de corda é responsável por uma movimentação econômica relevante na região. 
Acervo de Iranildo Antônio Scussel. 

Mercearia do Sr. Leandro Bongiolo. A mercearia tornou-se para a comunidade o principal espaço de interação social, 
troca de bens, informações e mercadorias. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo. 
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 Na Serrinha uma das 
principais atividades 

econômicas foi a extração de 
pedras de arenito. 

Acervo de Paulino Cieziski

Antigo restaurante Ghellere, 
utilizado pela comunidade 
como área de recreação e lazer, 
com rios de águas cristalinas, 
próprias para o banho.
Acervo de Chico Ghellere.
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Chuva de granizo que devastou plantações de fumo, causando muitos prejuízos a comunidade. 1996.
Acervo de Valério Mondardo.
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Carro de Boi.
Acervo Valério Mondardo



Joaquim Lorenzoni percorrendo 
a cavalo a Trilha dos Tropeiros. 
Acervo de Joaquim Lorenzoni.
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EDUCAÇÃO

Na comunidade, existiram quatro escolas, a primeira a surgir foi em São Pedro e, 
posteriormente, foram construídas as escolas da Serrinha, Vila Nova e Costão da 
Serra.

Quando os colonos chegaram à região, logo se pensou na construção da escola de 
São Pedro, que surgiu por volta de 1909. A instituição de ensino era chamada de 
Escola Isolada de São Bento Alto e atendia aproximadamente 50 alunos. 

Numa mesma sala de aula, estudavam crianças de 1ª a 3ª série do ensino 
fundamental. Os primeiros professores dessa escola foram: Ângela Frigo, Vicente 
Amboni, Jorge Uliana, Clotilde Doneda, Zoraide dos Santos e Maria Lorena Nazari 
Bongiolo. As primeiras aulas foram lecionadas em italiano. 

Nas demais escolas, os professores foram: Dolar Trobim - professor da Escola 
Estadual Isolada da Serrinha; Doraldo Macarini, Amélia Viola, Vitalina Boconoski, 
Sabina Thomazi e Norma Thomazi - professores da Escola Estadual Vila Nova; e 
Angela Amboni Sávio, Maria Zanelatto Sávio e Maria de Fátima Bongiolo - 
professores da Escola Municipal Costão da Serra. 

O trajar escolar naquela época era muito simples e todo material era doado pelo 
governo do estado. Para levar os apetrechos da escola, as mães faziam uma bolsinha 
de pano, que as crianças usavam como mochilas. 

Uma das brincadeiras favoritas dos meninos era caçar passarinhos com 
estilingue, inclusive, alguns faziam bolinhas de barro para atingir o alvo. Já as 
meninas tinham suas bonecas de pano, feitas pelas mães ou avós. 

Quando chegavam à escola, a primeira coisa a fazer era hastear a bandeira, cantar 
o hino nacional e, antes de sentar nas carteiras, era preciso rezar. A merenda da escola 
sempre foi muito farta e fazia parte dos momentos de alegria da criançada. Dos 
castigos da época, os mais comuns eram ajoelhar-se sobre grãos de milho e ganhar 
reguadas nas mãos.

Uma atividade marcante realizada pela Escola Isolada de São Bento Alto foi uma 
expedição feita por professores e alunos à Trilha dos Tropeiros em 21 de abril de 1965, 
que teve como objetivo conhecer a serra. 

Antigas canetas artesanais de madeira que 
fizeram parte da história e escrita da Escola  
Isolada Estadual de São Bento Alto - São Pedro.

Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.
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Retrato da professora Maria Lorena Nazari Bongiolo  
Acervo de Lorena Nazari Bongiolo.

Professora Maria Lorena Nazari Bongiolo ainda guarda o quadro negro, guarda-pó e livros que foram utilizados na 
Escola Isolada Estadual de São Bento Alto. O quadro negro tem cerca de 80 anos. 
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Livro didático usado na Escola Isolada Estadual de São Bento Alto. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.

Boletim escolar de aluno da Escola Isolada Estadual de São Bento Alto. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo. 
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RELIGIÃO

Desde o início da formação da comunidade de São Pedro, a religiosidade sempre 
esteve muito presente em seu povo. Eram, em sua quase totalidade, católicos e tinham 
um forte apego a religião, como a devoção a santos, respeito aos padres e às práticas 
religiosas.

As primeiras manifestações dessa religiosidade se deram com a criação de Igrejas 
construídas nas três localidades. Em São Pedro, existiram pelo menos três Igrejas. A 
primeira delas era de madeira, já a segunda e terceira foram construídas em alvenaria. 
As principais festas religiosas comemoradas nessa localidade eram: Nossa Senhora do 
Rosário, São Sebastião e São Pedro.

Na Serrinha eram comemoradas duas festas religiosas: São Paulo e o Sagrado 
Coração de Jesus. Nessa localidade, além da igreja, havia também uma gruta onde foi 
celebrada a 1ª Festa de Nossa Senhora das Graças. Já no Costão da Serra, havia uma 
igreja nas Três Pedras, onde se comemorava o Divino Espírito Santo.

A paróquia, consagrada como um espaço religioso era o principal local onde as 
famílias se reuniam aos domingos e no qual aconteciam as festas religiosas. 
Normalmente era rezada uma missa ao mês. Porém, a vida do povoado girava muito em 
torno da paróquia e dos primeiros padres que se instalaram na região, atendendo as 
comunidades. 

O primeiro padre a chegar à comunidade foi o Italiano Pe. Miguel 
Giacca, natural de Cúneo, na província de Turim, por volta de 1909. 
Foi um homem carismático e muito empenhado nos interesses dos 
colonos e da Igreja. Mais tarde, assumiu a paróquia o      
Pe. Amilcar Gabriel, natural de Morro Albino, 
município de Criciúma (BORTOLOTTO, 1992), 
que marcou muito a história dos paroquianos dessa 
comunidade, abençoando muitos casamentos, 
cerimônias de primeira comunhão e deixando 
muitas palavras amigas. As cerimônias de primeira comunhão 
eram realizadas no final do ano, reunindo os alunos do Costão, 
da Serrinha, São Pedro e Vila Nova.  

Quanto aos lugares monumentais, na região existiam três 
cemitérios, um localizado na Serrinha, um em São Pedro e 
outro em São José. O cemitério da Serrinha foi o único a 
desaparecer com as águas da barragem. 

A Escola Isolada 

Estadual de São Bento 

Alto sempre manteve na 

sala de aula uma Cruz 

de Cristo, símbolo da 

religião cristã. O 

crucifixo da escola tem 

cerca de 80 anos. 

Acervo de Maria Lorena 

Nazari Bongiolo.
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2ª Igreja de São Pedro. Primeira comunhão celebrada pelo padre Amilcar Grabriel, com os 
professores das escolas. 1950. 

Acervo de Benjamin Bongiolo. 
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Campanário da Igreja da Serrinha no final da tarde. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior.



Missionários e Padre Amilcar. 

Acervo de Silvio Pires da Silva. 

Missões em São Pedro (14/03/1991). Acervo de Raulino Bongiolo.
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1ª Comunhão de José Adolfo Cúnico. Acervo José Adolfo Cúnico.
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Igreja da Serrinha. Acervo de Chico Ghellere. 



Igreja e Salão Paroquial de Festas de São Pedro. Acervo de Chico Ghellere.
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Missão de Frei José. Acervo de Valdir Sávio.

Celebração de 1ª Comunhão em São Pedro. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.
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SAÚDE

Desde o início até pouco tempo atrás as condições de tratamento de saúde na 
comunidade eram bastante precárias. A maioria dos medicamentos era à base de erva 
medicinal, chás, infusões, banhos, emplastos, pomadas feitas à base de gordura vegetal 
com ervas específicas para cada caso. Por isso, as benzedeiras também tinham um papel 
importante na comunidade. 

O primeiro médico a se estabelecer na região foi o Dr. Carlos Gorini 
(BORTOLOTTO, 1992). Na época, não havia hospital. Todavia, existia esse médico que 
percorria a cavalo ou a pé, na chuva, no sol forte, à noite, atendendo a todos, independente 
da condição social, da hora, do tempo ou do lugar. Além disso, havia as parteiras. As 
parteiras eram as mulheres preparadas para auxiliar na hora de dar à luz os pequeninos.  
Essas mulheres costumavam ficar na casa das gestantes até 15 dias, esperando o momento 
do parto. Naquele tempo era um hábito as famílias enfaixarem o corpo dos bebes durantes 
três meses, por medo de ficarem atrofiados, com problemas nos membros ou na coluna. 
Somente em 1933, surgiu o primeiro hospital da região, o hospital de caridade de Nova 
Veneza, que fica a cerca de 10 km da comunidade de São Pedro.

Recentemente, nos anos 1980/90, foi construído um posto de saúde nas 
proximidades da comunidade, voltado a pequenos procedimentos, com atendimento 
médico ocorrendo uma vez a cada quinze dias. 
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FESTAS, BAILES, NAMOROS E CASAMENTOS

Os bailes na comunidade de São Pedro aconteciam geralmente aos sábados à noite, 
iluminados com lampiões de querosene. As domingueiras, que aconteciam nas tardes de 
domingo, eram as mais esperadas pela juventude. A gaita e o violão eram os instrumentos 
disponíveis na época e as principais modas de viola apreciadas pela comunidade eram do 
grupo musical Tunico & Tinoco. 

O namoro era, por assim dizer, sempre visto na perspectiva de casamento. 
Geralmente, os jovens se encontravam nas festas, missas e nos bailes. Naquele tempo, os 
colonos de descendência italiana não permitiam que os filhos se unissem a pessoas de 
outras etnias.

As cerimônias de casamento eram excepcionalmente diferentes e duravam o dia 
inteiro, algumas só encerrando à noite, com o baile do casamento. Primeiro, todos os 
convidados da noiva eram recebidos para almoçar. Depois, acontecia o casamento, por 
volta das14 horas. O jantar era sempre na casa do noivo e, para finalizar a festividade, 
acontecia o café da meia noite com muito doce e salgado. 

Em 1945, uma festa com a chegada do Senhor Avelino Mondardo, ex-combatente da 
Segunda Guerra Mundial, marcou a história dessa comunidade.

Celebração de Casamento. Família Scussel, Frigo, Baldesá e Barbosa. Acervo de Iranildo Antônio Scussel.
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Celebração de Nossa Senhora das Graças na Gruta da Serrinha. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo. 
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Celebração de Nossa Senhora das Graças na Gruta da Serrinha. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo. 



Avelino Mondardo e Anita Mondardo. 
Casamento de Anita e Vadir Sávio. 

Acervo de Valdir Sávio.
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Casamento de Elza. André Sávio, Elza, João Sávio e José Sávio. Acervo de Virgílio Sávio.

Padre Amilcar realizando cerimônia de casamento de Iranildo Antônio Scussel e Flora.
Acervo de Iranildo Antônio Scussel.
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Carne assada no espeto de bambu e cerveja eram os principais ingredientes
para realizar uma festa entre amigos. Acervo de Joaquim Lorenzoni.
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Na roda de amigos, muita música e momentos de descontração.  Acervo de Paulino Cieziski.

Encontro de família. Acervo de Marino Pires da Silva.
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Violão de 1960.

Acervo de Paulino Cieziski.
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Encontro de amigos, famílias Scussel e Sávio. Acervo de Iranildo Antônio Scussel.

Churrasco de 1º ano do filho de Zoraide e Marino Pires da Silva. Acervo de Marino Pires da Silva.
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ESPORTES E ATIVIDADES DE LAZER

Na comunidade de São Pedro, existiram dois times de futebol: o Flor da Serra 
(Serrinha), que teve como presidente o Sr. Mario Scussel; e o Estrela de São Pedro (São 
Pedro), representado pelo Sr. Raul Bongiolo. O Estrela de São Pedro foi o time de maior 
destaque na região, pois venceu campeonatos municipais e deu muitos motivos de alegria 
para a comunidade. Atrás do futebol, vinha a torcida. Jogavam para se divertir e divertir a 
quem assistisse. Os atos de disputar a bola, realizar dribles perfeitos, correr em campo, 
marcar o gol mesclavam-se à alegria contagiante, aos risos, às brigas e aos protestos que 
não faltavam nas partidas de futebol.

O jogo de bocha foi uma atividade de lazer trazida pelos italianos e muito apreciada 
pela comunidade. Nessa época, eram permitidas as "lagarteadas" - arremesso livre das 
bochas pelo ar, ao invés de rolar. Esse esporte não disputava coragem, nem agilidades. Ao 
contrário, disputava, desportivamente, a firmeza e o tenteio do pulso, no "arrime" ou 
precisão de um "tiro". 

As diversões que alegravam a vida domingueira não tinham limite de espaço. 
Corriam em carreiros, banhavam-se nos rios, andavam pelos matos e saltavam de varas e, 
na mercearia do Sr. Leandro Bongiolo, reuniam-se para jogar mora, que consiste em 
acertar a soma dos dedos que os contendores venham a expor sobre a mesa. A principal 
característica é a agilidade no estender os dedos sobre a mesa entre gritos e batidas – para 
o encanto e a torcida das crianças e adultos que cercam o local. O jogo da mora é uma 
tradição trazida da Itália, sobretudo pelos imigrantes da região do Vêneto, tradição esta 
que se manteve e se incorporou aos hábitos e costumes dos seus descendentes.

Outra atividade marcante era a caça, uma prática comum desde o início da 
colonização que, além de ser uma maneira fácil de adicionar proteínas a dieta, era 
também um esporte. Os animais caçados para subsistência incluíam principalmente 
mamíferos e pássaros. As carnes silvestres mais apreciadas eram cateto, paca, macuco e 
jacu. A atividade de caça era uma das modalidades esportivas mais completas, pois 
englobava vários outros esportes e passatempos normalmente praticados de forma 
isolada. Era uma mistura, em maior ou menor dose, de tiro, pescaria, culinária, 
caminhadas e montanhismo. A melhor época para caçar era no começo do mês de maio e 
a temporada durava cerca de quatro meses.

Para as mulheres, as principais atividades de lazer incluíam fazer cursos de costura, 
acolchoados de lã e bordados.
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Time de Futebol Estrela de São Pedro. Acervo de Iranildo Antônio Scussel.

Campo de Futebol em São Pedro. Jun/82. Acervo Raulino Bongiolo.
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Zelindo Trento (Prefeito) e Miro Gava (Jogador) recebendo a taça do municipal em 1977. 

Acervo de Raulino Bongiolo.

Caminhão com a torcida do Time de Futebol Estrela de São Pedro. Acervo de Raulino Bongiolo.
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Na comunidade laçar gado tornou-se uma 
atividade esportiva. Jonas Lorenzoni 

participando de campeonato de laço campeiro.
 Acervo de Joaquim Lorenzoni.
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Mergulhos para observação da fauna aquática eram comuns no paredão do Rio São Bento. 
Acervo José Carlos dos Santos Junior.
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Em meados da década de 90 a 
escalada esportiva já era praticada no 
paredão do Rio São Bento.
Acervo José Carlos dos Santos Junior.



Bruno Pires da Silva e amigos se preparando  para 

atividade de caça. 

Acervo de Bruno Pires da Silva. 

O jogo de bocha foi uma atividade de lazer muito apreciada na comunidade. Jogo de  bocha na Serrinha. 

Acervo de Bruno Pires da Silva.
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O futebol também foi uma atividade de lazer de crianças e adolescentes. Jogo de futebol na frente da Mercearia do Sr. 
Leandro Bongiolo.  Acervo de Raulino Bongiolo.

Expedição a Cachoeira do Rio da Serrinha. Acervo de Chico Ghellere.
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Comemoração da 1ª Comunhão de Paulo e Luiz Lauro Bongiolo. Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.

Quatis abatidos em caça.
Acervo de Bruno Pires da Silva.

58



Cavalgadas são atividades comuns até mesmo entre as mulheres, Ana Lorenzoni no topo da Serra Geral. 
Acervo de Joaquim Lorenzoni.

Encontro de amigos na Gruta (Altair Valdati, 

Polaco, Luiz Pires da Silva, Genésio, Bruno 

Pires da Silva, Chico Ghellere e José Valdati. 

Acervo de Delfo Pires da Silva.
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O COTIDIANO DA FAMÍLIA

O dia-a-dia das famílias da comunidade São Pedro era sempre regado a muito 
trabalho: o dia começava logo de manhã cedinho e só acabava quando o sol se punha. A 
alimentação era baseada em polenta, leite, queijo, ovos, carne de sol e feijão. De manhã, o 
café da manhã costumava ser polenta com salame. 

As famílias eram numerosas, tinham, geralmente, entre 10 e 12 filhos. Por isso, o 
casal se dividia para cuidar da família. Os filhos, a partir de sete anos, já participavam das 
tarefas. De manhã, iam para a escola e à tarde ajudavam nos serviços da casa. Os pais 
ensinavam os filhos a trabalhar e a ter responsabilidade desde cedo. 

À noite era sagrado as famílias se reunirem para rezar o terço. Nos primeiros anos 
dessa colônia não havia nenhum rádio na comunidade. A iluminação era feita com 
lamparinas e lampiões de querosene. As famílias com situação econômica melhor 
usavam velas. Para gerar energia, mais tarde foi utilizado um dínamo. 

Nadia Mondardo tirando leite da vaca, uma atividade presente no cotidiano das famílias.  
Acervo de Valério Mondardo.
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Rádio de 1966.
Acervo de Benjamin Bongiolo 

Caixa de Velas.
Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo 

Louça da Mercearia do Sr. 
Leandro Bongiolo.
Acervo de Maria Lorena Nazari 
Bongiolo.
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Lamparinas.
Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo. 
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Primeiro ônibus que passou na comunidade de São Pedro (Empresa Capivari/ZTC). Acervo de Raulino Bongiolo.
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A cultura de plantar fumo faz parte da comunidade de São Pedro. Família Mondardo (Valério, Terezinha e 
Nadia) fazendo uma pausa para o café e recarregando as energias para voltar para a lida. Acervo de Valério 
Mondardo.
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Sr. Joaquim Lorenzoni buscando as 
vacas para ordenha no final da tarde.
Acervo de José Carlos dos Santos Júnior.

Encontro de amigos para carnear boi 

(Inezio, Adelar Sávio e Iranildo Antônio 

Scussel).

Acervo de Iranildo Scussel.
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EVENTOS CLIMÁTICOS

A região sul de Santa Catarina é a região mais fria do país. No inverno, a Serra Geral se 
assemelha muito ao clima europeu, com temperaturas muito baixas. As atividades de 
inverno eram bem distintas das outras estações do ano. O clima podia ser bem severo ou 
bem suave, variava de ano para ano. Nos invernos mais rigorosos era comum ver a grama 
branca de geada e os campos da serra cobertos de neve. Nessa estação, ir para a escola era 
um verdadeiro desafio, pois havia pouca proteção contra o frio. Na escola, para se aquecer, 
as crianças costumavam marchar. 

Outro jeito de se esquentar era ficar perto do fogão à lenha ou fazendo uma fogueira no 
terreiro onde as crianças brincavam. Uma das principais atividades no inverno era a 
engorda dos porcos, que durava cerca de três meses. Assim que eram presos para engorda, 
começava um regime todo especial que consistia, principalmente, de batatas doces que 
eram cozidas à noite, em tachos ou em latões. Bem cedinho, elas já estavam frias para 
serem amassadas com as mãos para alimentar os porcos. Muitas vezes essas batatas eram 
utilizadas também no café da manhã da família. Em 1951, a comunidade de São Pedro foi 
marcada por uma grande seca. Em uma noite rara, a população foi aterrorizada pela força 
do fogo. Com a queimada dos campos, por volta das 18 horas, o fogo apareceu no alto da 
serra e foi descendo pela costa. Cerca de oito horas da noite, o fogo já havia queimado toda 
a parte baixa da serra e se apagou somente às duas horas da madrugada. Outro evento 
climático catastrófico foi à enchente do dia 24 de Dezembro de 1995, que devastou a 
comunidade, desviou o leito de alguns rios e deixou durante muitos dias famílias isoladas. 
Além disso, provocou a morte de muitas outras pessoas, deixando profundas marcas na 
história dessa comunidade, que sempre resistiu com muita bravura às adversidades do 
tempo.  

Ponte provisória construída na 
enchente de 1995 para salvar uma vida. 

Acervo de Valério Mondardo.
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Rio da Serra após uma enxurrada. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior. 
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Ponte construída numa terça-feira e destruída na sexta-feira da mesma semana pela enchente de 1995.
Acervo de Valério Mondardo.
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Joaquim Lorenzoni, Jonas, Reinaldo e Oswaldo 

Rossa avaliando os estragos da enchente de 1995. 

Acervo de Raulino Bongiolo.
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CONCLUSÃO

As sociedades contemporâneas encontram grande dificuldade para preservar o 
patrimônio, a identidade cultural e a própria memória do seu povo. As gerações futuras 
necessitam conhecer o seu passado, para entender melhor o presente em que vivem. O 
material “Memórias de São Pedro” é o resgate de parte da memória desse povoado. Por 
meio dele é possível entender melhor o surgimento dessa comunidade, assim como a 
formação do seu povo.

Neste trabalho buscamos resgatar, pelo viés cultural, elementos subjetivos em que as 
recordações e emoções foram veículos que nos possibilitaram encontrar verdades que 
não apareciam de forma explícita. Percebemos a possibilidade que os homens possuem de 
fazer de um espaço o seu referencial de vida, o seu lugar no mundo, pois eles criam modos 
de viver e sentimentos coerentes com a forma de elaborar sua existência. Nossa gratidão as 
famílias que conosco dividiram seu patrimônio maior – a memória.
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São Pedro, uma comunidade rodeada por montanhas.
Acervo José Carlos dos Santos Junior
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João Ramilho Mattos (Conhecido por João Saturno) (posicionado á direita).
Acervo de Valdir Sávio
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Guampa - Utilizada para 
colocar aguá ou cachaça.
 Acervo de Maria Lorena 

Nazari Bongiolo.
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Família de Virgílio Sávio (Angelina, Genoveva Macarini Sávio, Darcio Sávio, André Sávio, Luiza Panatto Sávio, Angelo 

Sávio, Laudelino Sávio, Hercílio Sávio e Virgilio). 1940. Acervo de Virgílio Sávio.

  Família de Marino Pires da Silva. Acervo de Marino Pires da Silva.
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Família de José Sávio Sobrinho. Acervo de Silvio Pires da Silva.

Ramília Arminda sentada a esquerda, 

viveu cerca de 120 anos.

Acervo de Silvio Pires da Silva.      

Família de Silvio Pires da Silva.
Acervo de Silvio Pires da Silva.
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Arquitetura rústica com madeira de lei na Serrinha. Casa de Marino Pires da Silva. Acervo de Chico Ghellere.
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Plantação de milho na Serrinha. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior.
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Rio São Bento, antigo paredão onde as pessoas costumavam se banhar. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior. 
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Povoado da Serrinha. Acervo de Bruno Pires da Silva.
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Igreja de São Pedro. Acervo de Raulino Bongiolo.



Na comunidade desde cedo as 
crianças aprendem  montar a 

cavalo. Valério Mondardo e Salete 
Aparecida Mondardo. 

Acervo de Valério Mondardo.

Daniela Sávio Mondardo
montada na égua Filó.
Acervo de Valério Mondardo.
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Tropeiros com suas mulas cargueiras descendo a Trilha de São Pedro. Acervo de José Carlos dos Santos Júnior. 



Curso de fazer cobertor em São Pedro. Instrutora: Lurdinha. Acervo Adelina Cúnico.  

Moças da comunidade (Terezinha, Maria Rodrigues, Marfisa, Marlene, 

Albertina e Mariza). Acervo de Terezinha Mondardo. 
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Matéria publicada no jornal Opinião sobre o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial Avelino Mondardo. 
Acervo de Valério Mondardo.
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Festa da chegada de Avelino Mondardo da Segunda Guerra Mundial. Acervo de Arlindo Mondardo.

Avelino Mondardo fardado para a 

Segunda Guerra Mundial. 

Acervo de Arlindo Mondardo.

Avelino Mondardo na Itália,  Segunda Guerra Mundial. 
Acervo de Valério Mondardo.
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Carta de Avelino Mondardo, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. 

Acervo de Arlindo Mondardo.
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Com o declínio do tropeirismo as Três  Pedras se tornou um lugar para aventureiros, grande parte ainda com fé.
 Acervo José Carlos dos Santos Júnior.
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Mutirão para a instalação de poste de energia. Jun/82. Local: Em frente a mercearia Leandro Bongiolo. Acervo de Raulino 

Bongiolo. 

Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) caçado em 1982. Acervo de Raulino Bongiolo.
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Criação de cabras em área montanhosa. Acervo de Paulino Cieziski.

Valério Mondardo de charrete com os primos. Acervo de Valério Mondardo.
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Cerimônia religiosa na comunidade.. Acervo de Carlos Valdatti.
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Igreja da Serrinha. Acervo de Paulino Cieziski.



Representantes da Comunidade 
e Missionário. 

Acervo de Valdir Sávio.
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Área da mercearia do Sr. Leandro Bongiolo. Acervo de Raulino Bongiolo.
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 Crianças no banco da mercearia do Sr. Leandro Bongiolo. Festa de primeira comunhão.

Acervo de Maria Lorena Nazari Bongiolo.

Casamento de Valério 
Mondardo e Terezinha. 

Acervo de Valério Mondardo.
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Família de Paulino Cieziski (Artisia 

Matei, Mario Cieziski, Lurdes 

Cieziski e filhos). 

Acervo de Paulino Cieziski.

 1ª Festa de Nossa Senhora das Graças na Gruta da Serrinha. Acervo de Virgílio Sávio.
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Martelo Formões

Machadinha Esquadro

Trado Ladrão

Acervo Arlindo Mondardo



Cerimônia fúnebre. Acervo de Virgílio Sávio.
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Alceu Amilcar Bongiolo
Alírio Mondardo
Alvino Mondardo
Aristides Mondardo
Arlindo Mondardo
Ari Gava
Benjamin Bongiolo
Bruno Pires da Silva
Carlos Valdatti
Dinarte da Conceição
Delfo Pires da Silva
Elias Mendonça
Elias Paliano da Silva
Ermelindo Tomasi
Eugênio Paliano
Ézio Pires da Silva
Fortunato Timóteo
Fortunato Bongiolo Sobrinho
Honório Ângelo Berti
Ivo Romagna

Iranildo Antônio Scussel
José Sávio Sobrinho 
José Adolfo Cúnico
Laudo Bongiolo
Lauro Ghislere
Leandro Bongiolo
Luiz Frigo
Luiz Pires da Silva
Marino Pires da Silva
Neri Mondardo
Nivaldo Cúnico
Olízio Pires da Silva
Paulino Cieseski
Quirino da Luz
Raulino Bongiolo
Sabino Mondardo
Vânio José Bongiolo
Vitório Ghellere

38 FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA BARRAGEM
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Adelar Sávio e Valdir Sávio
Aristides Mondardo 
Arlindo Mondardo
Artur Pires da Silva
Benjamin Bongiolo e Natalina Bongiolo
Bruno Pires da Silva 
Carlos Valdatti
Celso Sávio, Hercílio Sávio e Belarda 
Zanelatto Sávio 
Chico Ghellere
Delfo Pires da Silva e Assunta
Iranildo Antônio Scussel 
Joaquim Lorenzoni e Laurindo da Rosa
José Adolfo Cúnico e Adelina 
Lauro Ghislene e Sabina 

Lorena Nazari Bongiolo
Marino Pires da Silva e Zoraide 
Paulino Cieseski
Raul Bongiolo
Sebastião Padilha
Silvio Pires da Silva 
Valério Mondardo e Terezinha Sávio
Virgílio Sávio e José Sávio Sobrinho

22 FAMÍLIAS ENTREVISTADAS

Angelina Mondardo Gava
Antônio Frigo
Avelino Mondardo
Rozina De Col Frigo

DEMAIS FAMÍLIAS DA LOCALIDADE

109



110

SAN PIETRO 
Maria Beatris Lodetti

San Pietro 
Bella terra

Pietra madre
Terra buona

Dos séculos, anos, meses e dias vividos
Por este povo aguerido

De berços ítalos vindos, prosperaram nesse chão,
Chão de natureza ímpar

Das águas correntes
Da variante tonalidade do verde emoldurado pela Serra Geral.

Famílias cultivando as terras
Serrando madeiras construíram casa e galpão

Conquistando assim o seu quinhão.
Da fé ao santo padroeiro 

Das missas, dos terços, novenas, procissões, quaresmas
e de tantas ladainhas!

Povo de fé que se fez trabalhando,
Generoso, saudável, simples, sereno e hospitaleiro.

San Pietro 
Bella terra

Pietra madre
Terra buona
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São Pedro foi uma colônia fundada por imigrantes italianos em 1890, localizada no 

município de Siderópolis, no sul de Santa Catarina. A comunidade formou-se na 

encosta da Serra Geral, numa região rodeada por montanhas, rios e florestas. Uma 

característica peculiar da comunidade é a grande diversidade de culturas, 

constituída por povos indígenas, imigrantes europeus, populações serranas e 

culturas tradicionais que marcaram importantes fatos na formação da história 

catarinense. Esse livro foi produzido para homenagear as 38 famílias que viviam e 

foram desapropriadas da comunidade de São Pedro para dar lugar a Barragem do 

Rio São Bento, principal reservatório de água da região sul de Santa Catarina.
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