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Resultados do Projeto

A execução do projeto iniciou com o mapeamento, 
inventário e registro, por meio de entrevista filmada 
e documentação fotográfica, dos acervos – utensílios, 
documentos e fotografias – que os moradores de Nova 
Erechim guardam em suas residências.  Também foram 
apreciados e reconhecidos os lugares, os modos de vida, 
os fazeres e os conhecimentos herdados.

A partir do material coletado em pesquisa, foram 
produzidos:

- Documentário audiovisual de 25 minutos, 
apresentando os acervos, o registro histórico e a 
importância cultural dos mesmos;

- Oficinas de formação de multiplicadores com 
professores e agentes culturais da comunidade local; 

- Exposição apresentando textos, imagens e 
depoimentos coletados durante a pesquisa;

- Ações educativas tendo como público alvo os 
alunos do ensino fundamental de Nova Erechim.



Nova ErechimSobre o Projeto Associação Cultural e Assistencial 
Princesa Isabel 

O município de Nova Erechim foi criado 
oficialmente em 28 de dezembro de 1964. As 
primeiras famílias que residiam na localidade eram de 
origem cabocla e estavam organizadas em pequenas 
comunidades embrenhadas no sertão, que na época 
fazia parte do Velho Chapecó. Os caboclos foram 
os povoadores da localidade na qual formaram 
comunidades e redutos onde viviam e compartilhavam 
de um modo de vida e experiências semelhantes. 

Com a intensificação do processo de colonização, 
na década de 1930, chegaram os primeiros migrantes 
ítalo-brasileiros e polônicos oriundos principalmente 
do município de Erechim –  Rio Grande do Sul. As 
primeiras famílias dedicaram-se à agricultura e ao 
extrativismo da erva-mate e madeira. Esse cenário 
inicial deu origem ao município de Nova Erechim, 
emancipado no dia 28 de dezembro de 1964 e atualmente 
conta com aproximadamente 5 mil habitantes.

A Associação Cultural e Assistencial Princesa Isabel 
foi criada em 24 de abril de 1988 com a finalidade de 
promover o desenvolvimento das linguagens artísticas 
e a preservação da cultura proporcionando educação, 
formação, preservação da história, dos traços culturais 
e assistência social às crianças e adultos que residem no 
município de Nova Erechim-SC. 

Nos últimos anos, a instituição tem se dedicado à 
registrar e preservar os costumes e a cultura da localidade, 
por meio de iniciativas de registro e preservação do 
patrimônio cultural. As ações realizadas e apoiadas pela 
associação são comprometidas com o reconhecimento 
e valorização da memória social da comunidade local, 
permitindo a inserção dos mestres de sabedoria popular 
e dos grupos formais e informais, proporcionando a 
melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento das 
tradições, dos laços de pertencimento, bem como a 
valorização da diversidade cultural da localidade e da 
região oeste catarinense.

Arquivos da memória: inventário dos acervos dos 
moradores de Nova Erechim é uma iniciativa apresentada 
pela Associação Cultural e Assistencial Princesa Isabel 
de Nova Erechim-SC que realizou pesquisa, inventário 
e comunicação dos acervos – utensílios, documentos e 
fotografias – que os moradores de Nova Erechim guardam 
em suas residências. 

A proposta foi apresentada ao Edital Elisabete 
Anderle de Estímulo à Cultura – Edição 2014, 
disponibilizado pela Fundação Catarinense de Cultura 
(FCC). O projeto aprovado, foi realizado ao longo de 
2016 com apoio da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Nova Erechim.

Localização de Nova Erechim no mapa de Santa Catarina


