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1. Os amos do centenrio 

0 centenrio de Irnigraçáo Italiana afastou do 

espectro do esquecirnento urn rnovirnento irnigratório que, a 

bern da verdade hist6rica, tornou-se urna das bases do de-

senvolvimento econarnico, politico e cultural do estado do 

Rio Grande do Sul. 0 rnovirnento irnigrat6rio italiano come-

cou no iiltirno quarto do século passado, e se estendeu ate 

as primejras décadas deste sculo. 

A ernigraco européia, dirigida pare o 	estado 

do Rio Grande do Sul, foi inaugurada corn a vinda dos Se- 

tenta casais acorianos. Contudo, s6 adquiriu 	resultados 

mais objetivos e contingentes mais significativos a par- 

tir do prirneiro quarto do século XIX, corn a chegada 	dos 

alernes, seguidos dos poloneses e, por firn, dos 	italia- 

nos. 

As cornemoraçaes centenérias da Irnigraco Ita- 

hans, reforcada pelos festejos do sesquicentenário 	da 

Imigraco Alern, relancaram Os grandes temas dos 	movi- 

mentos irnigratérios no Rio Grande do Sul. A participaco 

dos açorianos, dos elemes, dos poloneses e dos 	itahia- 

nos na ocupacäo do solo rio-grandense, sern divida, 	no 

estava recebendo a merecida atenco tanto por parte 	dos 

historiadores, como dos sociol6gos, politicos e 	econo- 
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mistas. As datas históricas da chegada de cada 	grupo, 

tambm, no receberarn o mesmo destaque e no 	produziram 

a mesma repercusso. Os acorianos, parece que se conten- 

taram corn alguns dados contjdos nos manuais de 	Hist6ria 

do Rio Grande do Sul, tendo como marco referencial 	cen- 

tral a fundaco de Porto Alegre. Os alemes e 	poloneses 

celebraram seu centenrio de imigraco, mas no consegui-

ram, de urn lado, sensibilizar significativamente Cs 6r-

gos governamentais, e, de outro lado, no lograram des-

pet-tar em seus descendentEs interesses maiores e mais ge- 

neralizados para o estudo e a pesquisa dos 	componentes 

mais profundos e abrangentes que envolverarn Os fatos 	de 

sua imigraco. 

Coube, sem dtivida, aos promotores das 	come- 

moraçaes centenrias da Imigraco Italiana, o mrito 	de 

enga jar as esferas governamentais e desencadear, 	entre 

os descendentes, entusiasmo e interesse pelo estudo 	dos 

movimentos imigratórios, base da ocupaco do solo 	rio- 

grandense, bern como, etnias decisivas na formacc da gen-

te rio-graridense. As solenidades foram no s6 honradas 

corn a presenca do poder ptiblico, mas tambm encampadas e 

promovidas pelos titulares dos governos estadual e muni-

cipais, rnuitos dos quais descendentes de italianos. Tal 

entusiasmo entendeu-se aos descendentes dos demais grupos 

migrat6rios. Ressurgiu o interesse pela ptria de origem. 

A ptria to saudosa e to centada pelos imigrantes. As- 

sirn, a ptria-me to longinqus e quase esquecida, 	rea- 

proxima-se e reencontra os descendentes dos filhos 	que 

deixou partir. A possibilidade de rever o lugar de 	on- 

gem, de reencontrar parentes 16 ficaram, e de reatar la-

cos de amizade, j4 desaparecidos, fizeram reviver urn mun-

do novo de sentirnentos confusos e contradjt6rios. Confu- 

SOS e contradit6rios porque fazia reacender 0 desejo 	de 

recuperar o passado; mas, corn a rnem6nia do passado, 	urn 

passado de lutas e de sofrimentos, brotavam 	lgrimaS, 

mescladas de alegria, tristeza e saudade. Neste contexto 

paradoxal e critico, surgirarn, inicialmente, as 	comemo- 
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races festivas. Depois esbocou-se o perfil dos estudio-

SOS e pesquisadores no intuito de buscar as causas, Os 

valores, as situac6es sociais, poilticas, econ&rnicas, re-

ligiosas e existenciais que desencadeararn as correntes 1- 

rnigrat6rias. Tais pesquisas levararn necessariarnente 	a 

descoberta de cocurnentos que revelariam as reals 	inten- 

c6es dos promotores das irnigrac6es, tanto da ptria-re, 

quanto da pitria adotiva; mostrariarn, ainda, as motiva- 

ç6es e as situaces dos irnigrantes. Dentro desta ótica, 

talvez, pode-se buscar as razes das diversidades de tra-

tarnento dados sos fatos e as datas das irnigacaes. As ra-
z6es sao, certarnente, rniitipias. OS tempos eram outros. 

Assim rnesrno, 6 possivel formular algurnas indagac6es. Ser 
que nao seria meihor, pars todos, esquecer o passado? A 

quem interessaria tal esquecirnento? AOS promotores e res-

ponsveis pelas imigaçes? Eles j4 no existem. Aos seus 

atuais representantes, os governos des duas ptrias? Es-

ses, sim, podiam temer pe].a descoberta das reais inten-

ç6es dos processos migrat6rios, pois, como consequ&ncia, 

poderia transparecer urns possivel vincu1aco corn prticas 

e situaç6es migratórias atuais. Aos descendentes dos irni-

grantes? Para estes, talvez por razes psicol6gicas, no 

houvesse motivos pars festas, mas, apenas, para 	amargas 

lembrancas, que o inconsciente se encarregara de 	escon- 

der. Possivelmente, nern condiçaes, nem ambiente havia pa-

rs aclarar a verdade hist6rica de populaces sofridas e 

usadas, cheias de sonhos e desilusaes. 

Neste contexto, cabe ainda urns indagacäo. 	A 

quem interessa buscar i1urinar os fatos da hist6ria? Ha-

vera algurna intenco oculta? Sern divida, nada se fez pelo 

simples fato de ser feito. 0 estudo da hist6ria repercute 

no presente. A luz que ilurnina o passado 6 transformada 

flume voz que denuncia o presente. As humildes pesquisas, 

Os objetos desgastados, as marcas semi-apagadas, as his-

t6rias orals da tradicao ampliarn-se e assumem nova vida 

e nova force para desmascarar, denunciar e exigir justi-

ça. 
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Os dez enos dos ecos dos sinos do 	centenário 

mostram que algumas dessas quest6es começaram ser respon-

didas pelas pesquisas realizadas sobre a situaco hist6-

rica da Europa, especialmente sobre os palses de origem, 

a 6poca das grendes emigrac6es, e, sobretudo, sobre as 
condiç6es e os motivos como foram organizadas as multi-

plas levas de emigrantes. Podemos, assim, ir descobrindo, 

aos poucos, que teria sido de meihor, para os i -espons-

vejs diretos ou indiretos pelos acontecimentos, que mui-

tas coisas nunca mais fossem lembradas. Tais acontecimen-

tos, em alguns aspectos e segundo estudos feitos, lem-

bram 0 movimento escravista e, em especial, os fleViOS ne- 

greiros. As companhias de navegaco eram as mesmas: 	corn 

isto, o processo de transporte poucas diferencas 	apre- 

sentava. Os historiadores da Hist6ria do Brasil 	amargam 

a destruico dos principais documentos sobre o movimento 

e a prtica escravista do Brasil, devido 	a preocupacão 

de Rui Barbosa em apagar uma pgina negra de nossa 	his- 

tórie. Perdemos wna pgina negra, inas ganharnos ume negra 

prtica. A repetico desta prtica, em relaco ads dife-

rentes movimentos imigrat6rios, poderia ser mais interes-

Sante para todos os que pensassem como 0 entao Ministro 

da Justice. A queima dos arquivos do DOPS, recentemerite, 

parece repetir o nefasto gesto do passado 0 parece 

mostrar que a história, pare alguns, precisa ser apagada. 

Os descendentes dos imigrantes itaii.anos con- 

seguiram, de alguma maneira, colocar em evidncia os 	a- 

Contecimentos que envo.lveram os movimentos 	iiiigrat6rios 

em territ6rtio gaucho; portanto, no s6 no quo ihes 	diz 

respeito, mas as demais popuiacaes tambm. Estudiosos e 

pesquisadores entraram em campo pare colher, sem 	muita 

preocupaçao corn projetos e tcnicas, tudo quarto 	fosse 

possIvel. 0 tempo urgie. Era preciso salvar, de qualquer 

maneira, tudo que estivesse ao alcance das maos, pois o 

inc~ndicr podia se alastrar e consumir os derradeiros yes-

tIgios. Depois do rescaldo se faria o balanco. Assim foi. 

E a luz, decorridos já dez anos de buscas, vai aumerutando 
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seu brilho. Os fatos vo sendo costurados. A mern6ria vai 

se ativando, enquanto arranca do crepisculo do 	esqueci- 

mento veihas imagens e reliquias eloqtientes. Foi 	possi- 

vel, ainda, apanhar Os ultirnos e raros testernunhos vivos 

do drama hist6rico vivido. Foram salvas nostlgicas e 

sonhadoras cances, simbolos da forca, da f4 e das ambi-

c6es de hornens e mulheres; de velhos, jovens e criancas; 

de farnilias e comunidades inteires. 

0 centenrio italiano ecoou como urn sino 	por 

todos os recantos onde houvesse urn descendente de 	irni- 

grantes, mas, em particular, na alma da imigraco italia-

na. 0 sino! Simbolo to querido, to expressivo, to fes-

tivo e to nostlgico. A igreja ou a capela, 0 campana-

rio e os sinos constituem a essncia de todd a vida e de 

todo o universo do imigrante italiano em sua nova Pátria. 

Agora, no centenário, os sinos do campanrio, quase es-

quecidos e obsoletos pelas novas liturgias, ecoavam nova- 

mente corn a mesma intensidade, corn o mesmo orgulho 	dos 

velhos tempos; e conclamavam a reviver a identjdade 	do 

passado. Sim, eles eram mais uma vez a garantia do 	res- 

surreico, na lembranca de cada urn, dos veihos 	valores, 

des grandes causas e das rudes lutas, que haviam trazido 

Os pais, Os avós ou bisav6s para o rneio das montanhas 	a 

darn florestas. Os sinos renovavam Os ideais que mantive- 

rem vivos os pioneiros, vivos pela esperanca e pela 	f, 

caracteristicas pr6prias de todo aquele que sonha 	corn 

o futuro. Os sons a os ecos eras a melodia 	do passado 

tornando-se presente. 

2. Os ecos dos sinos 

As comemoraçZes centenrias foram 	festivas. 

No poderiam ser de outra moneira. Os discursos entoavarn 

loss aos heréis que desbravararn o mundo hostil da serra 

e das florestas. As velhas cancöes foram entoadas corn o 

antigo entusiasmo. As bodegas, a sornbra das capelas, re-

viviarn Os gritos cadencisdos dos jogo da 'more'. Os 
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'brodos' redpareciam, lembrando e animando 	saudos,3mente 

as longas e frias noites aquecidas pelos fogolaros. 'As 

veihas calcas de brim riscado, rernendedas 	eo infinito, 

eram vestidas corn garbo e, sem hurnildade, 	desfilavam em 

carro aberto. Vestidos e aventais era retirados dos ba-

Is, dep6sitos de lernbrancas, pare poses e passarelas. Já 

no eram mais o sImbolo da pobreza a que foram condena-

des. Hoje Se tornavam Os sirnbolos da coragem, do crqulho 

e da grandeza do trabalho e do trabalhador, construtores 

de riquezas e de progresso. 0 dialeto v&neto, to humi-

lhado, passava a ser tratado corn o respeito devido a to-

des linguas. No s6 se tomb urna lingua de respeito, mas 

tarnbrn de culture e de religio. 0 dialeto vneto trans-

formou-se em objeto de estudos gramaticais, antropol6gi-

cos e socioi6gicos. Voltou as páginas dos jomnais. As 
cartas e os escritos, amarelecidos pelo tempo, for-am re-

cuperados corn carinho, irnpressos e colocados corn toda 

reverncia entre os demais livros das bibliotecas des U-

niversjdades. 0 dialeto vaneto viveu 0 ponto alto de sua 

grandeza, fore de qualquer dvida, fato que nenhum imi-

grante poderia imaginar, quando recebeu a dignidade de se 

tornar o discurso iitiirgico. Talvez, o irnigrante, de seu 

ttimulo, tivesse pensado que Se tratava de urna blasfmia, 

mas no, o seu dialeto, no qual expressara todos os sen- 

timentos, recebera a dignidade de ser tambérn uma 	lingua 

de oraço ptiblica e solene, de pregaco evangélica 	e, 

ate, de celebraco da méxima liturgia de sue fe a 	mis- 

sa. 

Passados Os primeiros momentos de espeteculo e 

de euforia, os sinos, aos poucos, fizeram ecoar rnais pro-

fundamente sua sonoridade despertadora. As festividades 

jé no eram tao festivas. As menifestaçaes do palco mdi-

cavern para as realidades dos bastidores. Os discursos 

poéticos e retéricos silenciaram, e outras vozes e outros 

tons puderam ser ouvidos. 0 sino acordaa de sonos mais 

profundos. Assim, os efeitos extasiantes 	do 	primeiro 

impacto corn o encontro do passado quase morto e esqueci- 
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do foram deixando lugar a lernbrancas mais duras 	e 	do- 

fridas. Os contatos superficiais foram crescendo e mer-

guihando cuidadosemente na profundidade dos 100 anos 

transcorridos. 

As contribuic6es e colaborec6es, por perte dos 

irnigrentes, erarn a princIpio poucas, envergonhadas, des-

confiadas e ate temides. Lembrar o passado, aquela vida, 

aqueles costumes a equelas situec6es! Recuperar objetos 

irniteis jogados no poro ou ebandonados ao tempo! Salvar 

des traces e dos ratos Os restos de veihes cartas, Os an- 

tigos passaportes, papeis rabiscados, recortes de 	jor- 

nais, que as 'nonas(vov6s) ainda mantinharn, apenas 	por 

urn sentimento de fjdeljdade e recordaco de seus 	rnortos 

queridos, mas gue, to logo elas morressern, tudo 	seria 

queirnedo como coisas sem serventia e valor! Para que tudo 

isto? Seria elgum golpe de esperteza? Tudo parecia to 

extranho e incompreensivel. Aos poucos, o valor cultural 

foi compreendido; essirn, consciente ou inconscientemente, 

o sentido da tarefa foi essimilado. 0 esforco comum 	foi 

juntando as mos. Cede urn sentie que proteger o 	passado 

era reviv-lo; reviver o pessedo significava renovar a si 

rnesmo e preserver sue pr6pria identidede. Corn isto, as 

veihas histórias, que tinham pare os netos saber de len- 

des, tornarern-se hist6rias verdadeiras e dramas 	reais. 

Eles passerarn a desperter, nos mais velhos, o 	interesse 

peles lernbrencas do pessado, e, nos meis jovens, curiosi- 

dade pare procurer a verdade. A irnagineco foi 	ebrindo 

espeço pare raciocinios meis rigorosos e trabaihos 	corn- 

parativos. Os conteidos ernbolorados dos veihos batis tre-

ziam a luz as proves necessrias que devem a consistncie 

exigida para cornpareç6es, reflexöes e conclusöes. Tudo ia 

se tornando rnais claro e tao perto. Perecia ontern. Os 

mais veihos, instigados por perguntes de curiosos e pes- 

quisadores, foram encadeando suas ideies e fornecendo 	0 

material indispensve1 pare a teciture da 	interpretaçao 

dos econtecirnentos. As paisagens, Os fetos, os 	persona- 
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gens jam adguirindo visibilidade, tomando forma, 	corpo 

e vida. Tudo recomecava a existir e a falar. Cada 	coisa 

relembrava urna história. 0 monticuio de pedras 	lernbrava 

os fundarnentos do primeiro forno, onde a bisav6 assara o 

primeiro po, feito corn a farinha de trigo, por 	des 

plantado e coihido. Aquela coluna de came de Jp, 

carcomida, foi o alicerce da primeira casa, oncle Os OVOS 

nascerarn e viveram. Depois, ela se transforrnou na 	colu- 

na, onde Os namorados des netas do irnigrantes 	amarravarn 

seus cavalos, nas tardes de dorningo. A hist6rii familiar 

passava a encontrar seus ossos e sua came. E cada 	urn 

sentia-se orguihoso de ter história. Desta maneira, 	Os 

trabalhos de pesquisa foram sendo produzidos. No comeco, 

sofridos, despretensiosos e hurnildes. Assim mesmo, a pri-

meira concluso tornou-se inquestionvel. A imigraco no 

fore urn acontecimento festivo e triunfal, mas de lutes e 

sacrificios. 

Os velhos livros de registros de batismo, Ca-

samentos e 6bitos constituiram-se, pare os pesquisadores, 

em outra fonte preciosa, no sé para cornpletar suas me-

flexaes, mas também para reconstituir genealogias e refo-

zer fatos. As atas das reuniaes das comisses de igrejas 

e capelas forneceram urn con junto de iriformaces básicas, 

talvez as mais significativas, a respeito da vida dos i-

migrantes. Corn elas 6 possivel detalhar pormenores do que 
acontecia na cornunidade. Corn esses recursos, Os primei-

ros trabaihos abriram carninho pare estudos mais docurnen-

tados e publicacaes mais substanciais, apreseritando and-

uses socioi6gicas, poultices e econamicas. Essas preo-

cupaces e interesses concretizararn museus e bibliotecarn 

que surgiram em quase todos os ncleos da imigraco e de 

que se fala corn orgulho. 

Urn dos grandes rnritos de todo esse rnovimento 

ern direço ao passado foi, sem dtvida, o de ter 	deeper- 

tado o interesse, em todas as localidades, pela 	pr6pria 

hist6rja. Isto provocou o desejo de retorno, depois 	de 

muitos anos, aos locais de orgiern, daqueles cue, 	pelas 
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mais vriadas razes, ernigraram para outrso 	reqies do 

estado, ou de outros estados. Isto fez corn que 	[asses 

conhecidos pequenos nticieos de irniyrantes italianos 	em 

rnunicCpios, onde ficararn completamente isolados. H,i 	p0- 

rrn, neste contexto, urn niicleo de relative 	irnportncid, 

constituido pela antiga Colonia de Silveira Martins, 	na 

regio cia Santa Maria, do qual pouco se [ala. E quando se 

fala, usa-se usa linguagem maim tangencial e 	extensivd, 

do que urns refer&ncia direta e substancial, maim ou 	me- 

nos deste teor: "Tarnbni no centro do estado houve urn con-

tingente expressivo de imigrantes italianos quo so situ-

ram na regio de Santa Maria'. 

Grande parte des obras sabre a imigraçao ita-

hans esto higadas, peles maim justas raz5es, a regjao 

de Caxias, onde se fixou o major contingente cia imjgraco 

itaijana, e onde os imigrantes apresentaram o major grau 

de desenvolvimento. Para o pesquisador da irnigracao its- 

liana, porm, no interessa apenas os aspectos de 	major 

desenvolvirnento ou de major mimero de imigrantes, 	mas 

tambrn os outros aspectos que mostram caracteristicas 	e 

situacöes peculisres. Corn isto se completa a paisagem do 

movimento imigrat6rio. Mao rests dvidas de que Caxjas 

representa o pararnetrci de avaiiaçao e o termo de compare-

çao da imigraçao itahiana e, a partir dele, tentar-se-. 

analisar os outros nicieos e grupos de imjgrantes. 

Mesmo sem lever em consideraçao qualquer cci-

tério adotado pars o estudo da presence dos itahianos no 

Rio Grande do Sul, pode-se afjrmar, corn toda 	seguranca, 

que o contingente de imigrantes itahianos que me 	fixou, 

a partir de 1878, na Serra de Sio Martinho, tendo 	coma 

nicleo central Silveira Martins, pouca atencao recebeu e, 

mesmo, foi quase esquecido, desde a chegada dos pionei-

ros. Tel fato pode ser comprovado pela leitura do diário 

de Juulio Lorenzoni, que aqui chegou junto corn a primeira 

leva de imigrantes. Alguns anos depois, transferiu-se pa-

ra a Col&nia de Done Izabel, hoje Bento Gonçalves, onde 

se tornou urna figure de destaque.(l) As comunicacöes en- 
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tre as col6nias do Campo dos Bugres, I)oni I zbul e 	Con- 

de DEu corn a Colnia de Silveira Martins pode-se 	dizer 

que inexistiram. o prcSprio Jtlio Lorenzoni registra 	em 
seu dirio apenas ume volta para sua coianie de or:gem, e 

ainda motivada por conflitos politicos que, segundo seu 

pr6prio depoimento, o teriarn feito fugir apressadarnente 

de Done Izabel. Passados Os motivos, voltou para lii. 

3. A imigraco Esquecida 

A Colnia de Silveira Martins acolheu urn con-

tingente significativo de irnigrentes italienos, quo 	ti- 

nharn tudo pera se desenvolver e apresentar urn nivel 	de 

desenvolvimento paritrio as outras colnias 	co-irmas. 
Por razöes ainde no bern esclarecides, isto no aconteceu 

a acabou sendo a "prima pobre", na expresso do Padre 

Luiz Sponchiado, das Colanias. Os sinos do carnpanário fi-

zeram reviver a italianidede no sangue e ne voz des novas 

gereces, e conseguiram, corn seus ecos, alcancar regioes 

meis remotas, esquecidas ou meis adormecidas. As cornemo-

raçöes do centenirio trouxeram, pera os descendentes dos 

imigrantes italianos de antige colônia de Silveira Mar-

tins, muitas lembranças e muito estimulo. As comeiroreçoes 

continuerarn se repetindo. 0 feto mais importante de tudo 

isto fol, sem diivida, a construcao do monurnento ac imi-

grente e sue ineuguracao, oficiada pelo Cardeal d€ Vene-

za, depois Papa Joao Paulo I. 

Dentro do contexto cornemorativo, deve-Ee 	sa- 

lientar elguns trabeihos de irnportancie decisive pare 	o 

estudo de todo movimento irnigretório desta regiao, 	seja 

quanto aos rnotivos da fixeçao, do grau de desenvolvirnento 

ou de sue situaçao, seja quanto aos aspectos rel.yiosos, 

culturais e sociais. 

Inicialmente, polo seu valor, é preciso 	des- 

tecar o trebalho do Padra Luiz Sponchiado, atual 	paroco 

de Nova Palma. Organizou, nas horas de folga que o minis-

trio lhe proporciona, urn monumental e complexo Eichrio 
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genealqico de qu<s tods its LCll.lds Ui reyldo. u tru- 

Damn niu esta parado; pelo contrrio, corn crescente em- 

penho, ele continua ampliando e atualizando 	as iic1as. 

Junto corn o fichrio, o Padre Luizinho, corno tambrn 	e. 

conhecido, inaugurou, por ocasio dos festejos do cente-

nrio da fundaco de Nova Palma, urn rnuseo e uma bibliote-

ca de imigraco. Tudo isso 4 o resultado de mais de 30 
anos de dedicaco pare salver da destruico as relIquias 

que conservam a mern6ria dos irnigrantes italianos. As 

comemoraç6es do centenrio da fundaco de Nova Palma en-

contraram em seu proco a figure central de tudo o que se 

planejou. Ele conseguiu fazer desfilar nas rues toda his-

t6ria de Nova Palma. E preciso ainda acentuar gue todo o 
materiel organizado pelo Padre Luiz oferece 	excelentes 

fontes geneal6gicas e hist6ricas pare o mais 	exigente 

pesquisador. 

Ao lado do trabalho rnais histrico e 	cienti- 

fico do Padre Sponchiado, encontramos urn outro trabaiho, 

Corn caractersticas bern diversas, 4 verdade, mas no me- 
nos significativo, desenvolvido pelo Padre 	Clementino 

Marcuzzo, em Vale Vneto. 0 Padre Clementino no 	est 

tanto preocupado em reviver o passado; ele comemora 	0 

passado, mas procure perspectives que conduzern pare fren-

te, que haja uma retornada de nova vitalidade. Por isso, 

no é exagero dizer quo ele salvou Vale Vneto do desapa-

recirnento total. Vale Vneto foi o segundo nIcleo, depois 

da sede Silveira Martins. Desde 0 inicio rivalizou corn a 

Sede. Teve chanches de sobrepuj-la quando se tornou 	a 

sede e o berco brasileiro da ordem dos Palotinos, 	qual 

0 Padre Clementino pertence. 

Hoje, Vale Vneto representa 0 grito vivo e o 

coraço palpitante da presenca italiana de toda a regio. 

As sucessivas promocaes atraem constantemente levas de 

descendentes italianos que migrararn para todo o estado e 

fore do estado. A Festo do Corpo de Deus tornou-se o pal- 

co renovado das tradices litrgicas e culturais da 	ca- 

tolicidade italiana. As liturgies e Os cantos latinos 	e 
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dialetais misturarn-se corn os tiros de morteiros 	e 	a 

banda musical. Vale Vneto, corn seu museo, corn suas 	be- 

lezas naturais e corn a bravura do Padre Marcuzzo e de 

seus moradores, apresenta todas as condic5es pare tornar -

se urn centro turCstico, capaz de oferecer excelente etra-

tivos aos rnais exigentes visitantes. 

	

No se pode esquecer urn trabaiho humilde 	e 

quase an6nirno do Sr. Antonio Isaias. Ele é urn profundo 

conhecedor des imigrac6es no Rio GRande do Sul, no s6 da 

irnigraço, quando se quer lembrar acontecimentos da his-

tória imigrat6ria de Santa Maria. Ele é urn estudioso, urn 

divulgador e urna fonte de pesquisa. 

A literature sobre a Colonia de Silveira Mar-

tins corneca a publicaco do dirio de JSlio Lorenzoni, 

sob o titulo: "Mem6rias de urn irnigrante italiano'. No Se 

trata de ser a primeira cronologicarnente, mas a mats irn-

portante. Mem6rias de urn Irnigrante Italiano" representa, 

sem dvida, o documento hist6rico fundamental dos imi-

grantes italianos que chegaram ao Barraco de Val de Bui-

a, ponto de chegada, local de espera e de distribuico 

dos lotes. Julio Lorenzoni, na primeira parte de scu dii-

rio, registra no s6 seu pensamento, desde os preDarati-

vos e a partida para a Arnrica, mas tambm descreve, mo- 

rnento por rnornento, a sua experincie que começa con 	as 

lágrimas da despedida, a longa espera ern Gnova, os 	as- 

pectos pitorescos e os imprevistos da turnultuada viagern. 

Tudo isto mostra a semelhanca de situac6es vividas por 

todas as levas de imigrantes. 0 ponto alto do diário 4 a 

descriço dps primeiros anos da vida da colonia de Sil-

veira Martins. 

	

t'Ienhurn trabalho, qua abrangesse a Colonia 	em 

sua globalidade, foi escrito e publicado. 	Encontrdmos, 

porm vrios trabalhos monogrficos. Essas 	nioncyrafias 

foram escritas corn objetivos muito particulares, em 	a 

preocupaco de traduzir urn sentido hist6rico mais abran- 

gente. Entre essas rnonografias, podernos destacar 	quatro 

que oferecern born material de pesquisa, palo regisiro 	de 
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fatos e pessoas. "A hist6ria de nossa gente" c, sern 

vida, a que apresenta major ntmero de informaces. 	Este 

trabaiho foi publicado em 1951, mas j vinha sendo 	tra- 

balhado h9 muito tempo, segundo confessa o autor, 	que 

acabou publicando sem conseguir completer a pesquisa, pe-

lo rnenos quento As genealogias. 0 autor, Padre Pio Busa-

nelo, narra a hist6ria dos seus familiares e apresenta 

sue genealogia. Tudo comeca corn a deciso do veiho Matheus 

de emigrer pare o Brasil corn todo seu cl. A descrico 

da viagem i urna cópia xerox de todas as dernais. A figure 

patriarcel do veiho Matheus domina todo o cenirio, desde 

a partida at4 a chegada em Vale Vneto, onde so espere-

dos pela famIlia de Paulo Bortuluzzj, outro patriarca e 

pioneiro da fundeco deste nicieo que, naquela epoca, ja 

contave corn seis anos de existncia. A principal contri-

buiço de 'A hist6rie de nossa gente' consiste na descri-

co dos mtodos e dos vrios momentos do processo de re-
Crutamento de voluntários a enigrar, desenvolvidos pelos 

egentes organizadores da ernigraco. E notável a decisive 

perticipeco de Piovan, o padre local, na tornada des de-

cises.(2) 

A Par6qu!a de Nova Palma festeja sua data ju-

bilar corn o trabaiho 'Jubileu de Nova Paine'. E urn traba-
iho atropelado pelo tempo. Torn como principal objetivo a- 

presenter a atividade pastoral e ressaltar o grende 	es- 

pinto religioso dos imigrantes. Parece que 0 autor 	ou 

autores estavarn preocupados em apresentar Nova Palma corno 

urn celeiro de vocaçöes reliogiosas. Pare o pesquisador, o 

trabeiho oferece informac6es de inestimivei valor soclo-

16gico. (3) 

As outras dues monografias so bern rnais 	cir- 

cOnscritas e localizados. "Done Francisca, sua terra, sue 

gente" concentra sue atençao em relater o niimero e nome 

das families pioneiras. Sue contribuico mais significa-

tive est6 no narraco detaihede dos preparativos e de 

her6ica resistncje dos rnoradores contra urn grupo de ban-

doleiros. Havia na regio urn grupo de bondoleiros; Os rno- 



202 

radores, alarmados, orgenizararn-se e armaram-se da meihor 

maneira a seu alcance. Os invasores chegararn confiantes, 

mas encontraram urns resistncia feroz, que ihes imps 

urna derrota total, tendo os sobreviventes batido em reti-

rada pare nunca mais voltar.(4) Faxinal do Soturno também 

mereceu urn trabalho de Olvo Cesca. No bg no trabaiho 

novidades informativas sobre a irnigraco ern geral. Os da-

dos hist6ricos do municpio de Faxinal do Soturno, aqui 

est6 o valor, fornecem elementos pare anlises e estudos 

comparativos do desenvolvimento e situaco atual dil irni-

graco italiana.(5) 

A literature sobre a Colnia de Silveira Mar-

tins arnplia-se atravs de pequenas publicaçes, corno a do 

cinquentenrio da fundaco do seminrio palotino em 	Va- 

levneto, e outros artigos esparsos publicados em 	diEs- 

rentes 6rgos da imprensa ou em revistas especializadis. 

Entre essas publicacGes devemos destacar urn ni.rnero espe- 

cial do jornal A Razo de Santa Maria, editado em 	1975, 

por ocasio des comernoraces do centenrio da 	irnigraco 

italians no Rio Grande do Sul. Seu contetido foi um tanto 

submergido pelo aspecto publicitário; assim mesmo nào se 

pode minimizer o valor de alguns textos, como o do histo-

riador Guilhermino Csar, e de alguns bons cornentrios de 

excelentes fotografias a cargo de Alceno Ferri e Gaspar 

Miotto. (6) 

Considerados todos esses trabalhos, conclui-se 

que a imigraco italiana, no Rio Grande do Sul, nio pode 

ser tratada de urns maneira generics e homognea. Sabemos 

que a imigraço italiana, no Brasil, processou-se de ma-

neira diferente e corn objetivos diversos. 0 imigrente i-

taliano criou, no Rio Grande do Sul, urns paisagern prá-

pria, mas 4 urn risco considere-la hornognea. Urn coment-
rio, publicado no ntirnero especial do Jornal A Razo, so-

bre as quatro coianias implantadas no nosso estado, diz 

que a Colônia de Santa Maria da Boca do Monte, posterior- 

rnente chamada de 'colônia de Silveira Martin', 	ficou 

sozinha e isolada. Tel circunstncia, corn o correr 	do 
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tempo e pelo que se pode observar hoje, acarretou sérias 

consequncias, gerando situaces e caracteristicas que a 

diferenciaram das suas outras tres co-irms da regio de 

Caxias. 

4. Os dif{ceis caminhos 

	

Os caminhos dos irnigrantes italianos, na 	sua 

maioria, comecaram nas vertentes da pobreza, da 	insegu- 

ranca no futuro, do trabaiho penosos e pouco lucrativo e, 

vezes, da fome e da peniria. Nests escola 	formados, 

construiram a coragem de abandonar a ptria e 	caminhar 

resolutos em direco a urn futuro promissor, mas incerto. 

Esta situaco formava o panorama de quase todo 	o 	imi- 

grante italiano. 0 grupo que chegou so Barraco de 	Val 

de Buia no escapou 	regra. Eles eram das mesmas regioes 

dos que se dirigiam pars o Campo dos Bugres, Dona Izabel 

ou Conde DEu. Aqui, contudo, parece que a história reve-

la aspectos estr'nhos desde sue origem. 

	

Durante o tempo de preparaco, notcias 	con- 

trovertidas sobre a Amrica quase fizerarn fracassar a ar-

regimentaço dos voluntrios. Em Gnova, tiveram do espe-

rar longos rneses. Alguns augaram c6modos. A rnaioria esgo-

tou suas reserves econrnicas. Muitos procuraram trabaiho 

para sobreviver. Srias dificuldades passararn en Santa 

Catarina; seu destino final era Morretes. Noticias alar-

mantes de peste aumentarem a ansiedade. 

A viagem de barco ati Rio Pardo 6 tranquila e 

at6 encantadora. 0 vale do Jacul j6 era habitado pelos a-

1emes e apresentava muitas novidades pars todos. 0 ii-

timo trecho da longs viagem parece recuperar todas as 

agruras do comeco. A prirneira parte 4 feita em carrocöes 

de bois: a segunda parte, e jiltima, 4 feita a pé; cads 

um carregava como podia seus pertences. No percurso, rio 

so barraco de Val de Buie, narra Antnio Isaias em suas 

palestras, Os italianos encontram os rernanescentes polo-

neses que haviam abandonado Val de I3uia, dizimados pela 
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doenca. No hvia opco. Urns So coisa podiam fazer; 	so- 

guir adiante. Os caminhos eram difceis, quase inesisten- 

tes. 0 desespero quase os abate. Uns rezam, outros bias- 

femam. Mas todos chegam. Era o die 17 de abril de 	1878. 

O Barraco era pequeno. Todos Se acornodarn. Os lotes 	no 

haviam sido demarcados. Nova espera. Os alimentos escas-

seiam. Chegam novas levas de imigrantes. A construço de 

outro barraco no resolve o problems. Alguns corneçam 

construir-barracos da maneira que a criatividade Os ins-

pire. A temivel peste Os surpreende. Morrem quatrocentas 

pessoas. 56 a famulia Bortoluzi perde dezesseis familia-

res. Em junho de 1878, enfim, sobem a serra, onde traçam 

e fundam a sede da nova colönia. Seu nome-Silveira 	Mar- 

tins. Comecava assim briihar a sol de dies melhores. 	A 

partir del, a col6nia passou a prosperar. As 	plantaç6es 

surgem rapidamente. Mais imigrantes väo chegandc. Quatro 

anUs depois da fundaco, já perfazem urn total de 	oito 

mil pessoas, o que represents urns populaco maicr 	que 

Santa Maria. A cidade que vai exercer graride 	influncia 

sobre os destinos da imigraco, mas, em nenhum 	niomento, 

deu atenco a chegada dos imigrantes. 0 primeirc contato 
entre os recm-chegados e a cidade aconteceu atravOs do 

Padre bitencourt, que exercia aividades pastorais e re-

sidia em Santa Maria. Ele celebrou a primeira missa pars 

05 imigrantes, deu atendimento religioso e batizou a pri-

meira crianca 51 nascida. 

Urns vez instalada a sede, os trabalhcs de de-

marcaco continuaram e os imigrantes foram avancando. No-

vos ndcieos surgiram, tornando-se poritos importantes no 

processo de ocupaco e de desenvolvimento de toda regio. 

Infelizmente, hoje observarnos que apenas dois destes nu-

cleos conseguiram alcancar sue autonomia como municipios. 

Outros, que se mostraram to promissores nos primeiros 

decnios, acabaram sofrendo usia fase de estagnacäo, en-

trando posteriormente num estado de decadncia. 

Tudo isto que foi lembrado fez corn que 	os 

festejos do centen6rio da imigracäo para Os descendentes 
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dos irniyrentes do (olonia de Silveira Martins nc 	ossern 

to festivos. A data centenirie trazia a lernbrance, inais 

que urn evento triunfal, uma idia de bataiha, 	vencida 

sim, rnas corn rnuitas perdes preciosas. Os vitoriosos, ape- 

ser de felizes, precisavam serar Os feridos, chorer 	e 

enterrar seus niortos. As lágrirnas erarn de olegrie, 	rnos 

tinham a saber do tristeza. Os sorrisos erarn largos 	e 

sinceros, mas escondiern as sombres do saudade e da 	nos- 

talgia. As cençaes, as velhas cançes, ecoavarn 	sonoras 

e vibrantes, rnos guardavarn o silncio de tantos quo torn-

baram ao longo dos dificeis carninhos. 

5. Os sonhos do aventura 

A carninhedo em direcao ao nova mundo 	comecou 

sob os signos do drvida e da incertezo. Apesar dos onrin-

Cios e atrativos publicitrios dos organizadores, a fren-

te de code urn desenhava-se o risco do desconhecido e da 

aventura. 0 rigor do situaco vivjda no Itilie, sorn pers- 

pectivas, trabolhando pare sobreviver e saldar 	divides, 

em que, segundo Pio Busanello, a pelavra cerestia era 	a 

mais pronunciada entre o povo, foj o major aliado 	dos 

promotores da ernigraco. Assirn, mesrno sob a sombre do in-

certeza e do aventuro, rnedraram os sonhos de esperancds, 

acendeu-se a f4 e surgirarn Os projetos de dies rnelhores. 

Urn contexto paradoxal envolve aqueles que Ca-

mecaram decidir-se a partir. As pessoas vivern incertezas 

descrenças totals corn o presente e crenças plenas no fu-

turo. Esse ambidnte vivido duronte todo o tempo dos preps-

ro. Esse ombiente vivido durante todo o tempo dos prepa-

rativos foi muita bern registredo pelo poeta popular e 

anGnimo, no cencao intitulada "La Mrica'. E no estribi- 

lho que se concentra toda force angustionte daquele 	que 

decide partir pare sempre, sern saber exatamente o que 	0 

esperava. 0 prirneiro verso repete trs vezes a 	palavra 

Mérica. E o grito ongustiante de quem balance 	duvidosa- 

mente a cabeça. E a siplica insistente de quem quer 	ver 
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no escuro, de quern quer deci frr o futuro, do <juern cope-

ra urna prove pare se convoncer. Este grito suplicdnte 

transforms-se, no segundo verso, em pergunta. Urns pergun-

ta dirigida mais a si mesmo do que a algurn. Cossd sara-

is sta Mrica'. E a continuidade do grito suplicante lan-
cado so infinito. E a incerteza transformada em desejo de 
saber, de assegurar-se, de definir o desconhecido. Urns 

pergunta que parece ja saber que o inico capaz de respon- 

d-ia 6 o pr6prio autor da pergunta. E a resposte 	brota 
firme, clara: "un massolino de fieri'. Sim, a 	America, 

esse desconhecido, sere urn ramaihete de flores. A 	pri- 

meira vista, a resposta 6 tranquilizadora a clara. 	Pela 

frente est6 o futuro florido. Portanto, alegria, 	sucesso 

e festa. Mas, corno toda arte poetica, essa simples canceo 

poder4 revestir-se de ambiguidade. Ela aparenta a segu-

rança e a certeza, mas pode manter, so mesmo tempo, toda 

carga de divida e de inseguranca. A simbologia des fiores 

é profundamente polivalente; cia se estende no irnenso es-

paco que vaj do nascimento a morte, do sorriso i l.grirna. 
O poets popular, consciente ou inconscientemente, tradu-

ziu, corn muita riqueza simbóiica, a profunda dmbiyudade 

que dominava os momentos da grande deciso. 

A coragem da deciso no nasce da anteviso do 

que ser o amanhä, rnas da ambico que cada qual guardava 

em si, no meio mais profundo sigilo de sua conscincia. A 

ambico era comum, individual, era a intensidade do dese-

jo. Cada urn seria proprietrio. Ser propriotário, essa 

era a ambico. A ambico que gerou a coragem de deoidir e 

partir. Na rnente de cads urn, a ideia de propriedads des-

filava corn todas as letras maiscuias. Ele seria dono de 

suas terras, de sua produço, de seus negócios. E, acima 

de tudo, dc seria o dono de seu nariz. Aqui estava o 

móvei fundamental, a fonte inexgotvei de energia que fez 

0 imigrante superar todos Os obsteculos. Os pr6prios pro- 

motores e divuigadores da emigraco tinharn 	conscincia 

desta ambico, quase obcessiva, do italiano; por 	isto, 

ela servia de "isca pare atrair os irnigrantes, co -no diz 
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Maria P. Potrone. Novarnente Os poetas populares criste-

lizararn esse ambico proprietria da tradicäo cultural 

dos imigrantes italianos nestes versos: 

Nei Brasjle non vi sono pedrone 

Ognune qui 6 pedrone de s 

In sua casa ii colono commande 

E si estima ugualmente urn r.(7) 

A arnbjco da propriedade fundave-se na 	idia 

de que ela serie a 6nica condico para meihorar de vida. 

Deste modo, e arnbico da propriedede era reforcada pelo 

desejo de sustento da farnilia, do bern ester e da fartura. 

o que podia, em muitos casos, estender-se ati os sonhos 
de construir grendes fortunes. 

o desejo de ser proprietário, corn o surgimento 
de ernigraço, foi cedendo lugar a possibilidade 	visivel 
de realizer-se. Nem sempre foi fcil concretizá-lo, 	nao 

tanto pela falta de terras, mas pela dificuldade de 	fa- 

zer e longe carnin'nada e chegar. No meio desta longs 	e 

desesperente caminhade, quendo tudo parece perdido, surge 

urna outra fonte de energie que estava adormecida, a 	re- 

ligiosidede. Diente da imensidao des dificuldades 	para 

realizer os sonhos j6 ecreditedos, e diante de impossibi-

lidede de voltar atrs, a crence em Deus e nas forces es-

pirituais foram o inico refigio encontrado. Nequelas al-

turas s6 Deus poderia, segundo eles, sustentar a coregem 

e a esperenca de dies melhotes. Essa energia religiosa e, 

em gerel, creditada 	f6 cat6lica; contudo, embora gran- 

de parcele a ela seja devida, nao se pode esquecer 	todo 

o universo supersticioso do italiano, o que pode ser corn-

provado pelos hbitos e crencas dos imigrantes. Os Padres 

Palotinos compraram urna casa em Vale Vneto, por urn preco 

irrisório, porque estava assornbrada.(8) De gualquer 	ma- 

neire, a reiigiao cetóiica e a religiosidade 	constitui- 

ram-se no 61timo recurso de gerantia, nos mornentos de so-

lidao e de abandono, a que os irnigrantes apelaram pare 

no perder a esperança em seu futuro. 

Quando chegedos ao local final, os imigrantes 
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italianos sentiram corn major intensidade a so1ido, e 	o 

abandono; foi a1 que a f4 no transcendente se 	acentuou. 

Os capitis, as capelas e as igrejas sao a 	exterioriza- 

cào desta religiosidade. Por isso, podernos explicar, 	em 
parte, porque os imigrantes construirarn mais 	monumentos 

de f, do que escolas; procuraram corn mais interesse sa- 

cerdotes, do que professores; confiaram mais na 	oraço 

e bencos, do que nas ci&ncias; esperaram mais de 	Deus 

do que dos homens. A igreja e o sino eram a lembranca de 

que Deus estivera e estg presente em tudo. Os caç1tis, 

pontilhando as estradas, eram os marcos da presenca e da 

proteco concreta5 do Senhor, Deus dos desvalidos. Pare-

cia que tudo se resolveria entre eles e Deus. 

6. Os prmios do esforco 

A Serra de So Martinho, aos poucos, ia sendo 

dominada pelo trabaiho do imigrante. A triste lenibranca 

de tantas lutas e percalcos ja lentarnente perdendo-se no 

passado. Silveira Martins e Os vrios nricleos corn 	suas 

propriedades erarn a realidade palpvel. Os sonhos cia 	a- 

venture estavam tornando-se vislveis. Pelos vales e 	en- 

costas ecoavam os golpes firmes e raivosos dos machados. 

As irvores tombavarn amedrontadas pelos gritos e, as 	ye- 

zes, blasfrnias. 0 sossego milenar da natureza 	acabara. 

A floresta, plantaço paciente e milenar do tempo, cedia 

lugar a outra natureza, verdejante e frutlfera. Os peque-

nos ranchos, se no eram palácios, eram acolhedores e 

afetivos. Eles, junto corn o lote de terras, simbolizavam 

a concretude da ambico de propriedade. 0 tempo e 0 tra-

balho se encarregariam de dar-ihes urn visual de fartura e 

nobreza. As mesas toscas tornavam-se fartas. A populacao 

aumentava, trabaihava, rezava e cantava. Nov05 mcloos 

não paravam de surgir. Todos com a esperanca de crescer e 

sobrepujar os demais. Os caminhos, embora precrior3, a-

vançavam em todas as direcBes. A expanso faz-se rapida-

mente. Os seis mil lotes distrjbuidos no satisfazem a 
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demanda. Os próprios imigrantes passarn a ofenciva e 	vo 

comprar terras dos fazendeiros, nos limites dos 	rnunic- 

pios de Vile Rica (Jlio de Castilbos) e Cruz Alta. 

A gararitia do progresso parece assegurada de-

finitivamente, quando a ordem dos Padres Palotinos decide 

fixar-se definitivamente na Colnia. Pare o 	irnigrante, 

estava, corn isto, assegurado o sucesso. A 	consolidaço 

do projeto no teria recuo. Vale Vneto, graces ao esfor-

co de Paulo Bortoluzzi, seu fundador, 4 o luger escoihido 
oara ser a sede. 0 que faz de Vale Vneto o centro reli-

gioso da Colnia e, tambrn, o centro cultural e educati-

vo, at4 a metade deste sculo. Corn a criaco do Sernin- 

rio e do Colgio das irms franciscanas, no s6 se 	for- 

mavam os candidatos para a vida sacerdotal e 	religiosa, 

mas se ofereciarn ensino e educaco a todos. Atravs 	de 

seus internatos, Vale Vneto conseguiu atrair grande par-

te da juventude da regio, filhos des farnilias rnais abas-

tadas. Deste modo, a vile, corn urna populaco urbana de 

pouco mais de 500 habitantes, reunia, durante o ano leti-

vo, uma populaco estudantil de quase dois mil alunos. 

A presence efetiva e ativa da ordem dos Pa-

lotinos proporcionou urn incentivo dos valores e vida re-

ligiosa. As pequenas capelas foram transformadas em igre-

jas e santurios de apurada arquitetura a de grande acor - 

rncia popular. 0 calendrio religioso e liti.rgico 	era 

executado corn grande brilhantismo. Mo faltavam Os 	co- 

rais e as bandas pare acompanhar as festividades, que em 

nada ficavarn devendo as celebracöes solenes da velha It-
lie. 

Os niIcleos que foram se estendendo a 	partir 

da sede, desde a vrzea do Vacacai at6 as cabeceiras 	do 

rio Soturno, tanto a margem direita como a esquerda, jam 
adquirindo ares de pequenos centros urbanos. Ao lado 	da 

igreja erarn instaladas vendas, que se tornararn 	centros 

comerciais de compras de produtos coloniais e vendas 	de 

rnercadorias provenientes da capital. Em geral, o dono da 

venda tornava-se também agente bancrio. Corn isto, a vida 
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de cada nicleo oferecia, praticamente, todos Os recursos 

para o crescimento e o progresso. Apesar dos precos 

baixos pagos pela produco agricola, somas consideráveis 

em dinheiro jam entrando, o que pode ser comprovado pela 

rapidez como eram angariadas razoáveis quantias pelas 

campanhas em prol da construco da igreja, da importaço 

de sinos e de imagens sacras. Uma bela igreja era simbo-

10 de orgulho, de progresso e de supremacia. Tal situa-

co era a condico que propiciava ascender, na hierarquia 
religiosa, de capela a par6quia, posico que representa-
Va, para os imigrantes, o passo fundamental para o cres-

cimento da vila. A presenca constante do padre iip1icava 

na constncia dos atos de culto, responsveis pela aflu-

ncia de fiis em grande niImero, especialrnente aos domin-

gos e dies festivos. Assim, o local tornava-se urn ponto 

pr6prio para se instalar qualquer estabelecimento corner-

cial ou industrial. Por isto, as disputas para sediar a 

paróquia nem sempre foram pacificas. 0 primeiro conflito 

deu-se logo no começo: Silveira Martins e Vale 	Vneto 

queriarn a primeira par6quia; a primeira, porque era 	a 

sede da Colania; a segunda, porque tivera a iniciativa de 

trazer os sacerdotes. 0 conflito s6 foi superado quando 

da chegada dos Padres Palotinos. Outiu fato que mcstra a 

importancia do 'status" paroquial 4 o que acontece entre 
Nova Palma e Linha 7, hoje Vila Cruz. Por volta de 1890, 

as duas localidades apresentavam 0 mesmo nivel de desen-

volvimento e ambas aspiravam a sede paroquial. Nova Palma 
vence a parade, hoje 4 municipio. Vila Cruz ostenta uma 
bela e vazia casa can8nica, alam de amargar urna etagana-

çäo em seu crescimento que remonta ao inicio do século. 

Ferrarias, funilarias, marcenarias e 	rnoinhos 

completavam a fisionomia daquilo que se poderia 	chamar 

de maior grau de desenvolvimento dos n.icleos urbar.os. No 

fundo, era o gue se constituia na exigancia primeira 	do 

imigrante; corn isto ele tinha atendidas as 	necersidades 

imediatas. A sade, artigo que mesmo na Itália era 	bern 

solucionado, era o pr6ximo apelo de todos. Ter urna 	far- 
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macia e pequena casa de saide, mesmo yue 	caricaturada, 

representava garantia de sobrepujar os dernais nticleos. 

Nào irnportava que us doutores fossm práticos; eles sem-

pre faziarn o máxirno esforco para resolver todos Os casos, 

pois, na sua II%aioria, erarn pessoas dotadas de grande es-

pinto harnanitario e sern dvidez pecunlária, embora do 

relativa eapacidade profissional. 0 ensino parece no ser 

uma preocupacão da maioria. Em geral, 0 pensarnento cor-

rente era de que se poderia viver bern sem precisar de es-

cola. 

U born desempenho dos imigrantes na area eco-

nôrnica pode ser avaliado tambm pela ubservacão dos am-

pbs e bonitos sobrados construidos, tanto na vila, quan-

to na zona rural. Alguns apresentam excelente valor an-

quitetnico. Ainda noje encontrarnos muitos deles, al- 

guns em born estado de conservaco, outros transformados 

em galpöes e dep6sitos. 

Os imigrantes italianos não trouxeram para sua 

nova patria apenas ambiçôes econômicas e crencas religio-

sas; idéias politicas faziam tambam prte de sua bagagern 

de viagem. Os irnigrantes da Colônia de Silveira Martins, 

na pnimeira dacada do sua vida, sentiarn-se orguihosos 

de seus fejtos e do sua forca. o lastro econrnico, esta-

belecido nos prirneiros anos do trabalhos e fadigas, fora 

suficiente para deixar emergir outros e utras idéias. 0 

sonho da fartura e do sucesso econrnico pareciarn assegu-

rados; chegara a hora de ideais mais arrojados P grandio-

sos. Era a sonho de uma 'Citta Nunva. Talvez de urna nova 

Itália para os italianos do lado de ca do Atlntico. Os 

crbonarios frrarn, sem diivida, os maiores 	responsiveis 

para que este sonho fosse acalentado, 	crescesse e se 

difundisse. Estava inspirado nos princIpios de 'litalia-

nita" a italianidade), idéia que foi acalentada e teve 

maior consistncia nas outras col6nias da imigraco ita-

liana. Esse sonho durou pouo na Colnia de Silveira Mar-

tins. Mal havia nascido e cornecado a tomar -orpo, sofreu 

urn duro e mortal golpe corn o decreto do Irnperador, de 
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1886, dividindo o territrio da Colônia. A perda do ideal 

de italianidade, ou da "Citt6 Nuova, segundo Antnic I-

saias, teria sido a primeira a fundamental causa que ar-

refecia o entusiasmo dos imigrantes, tendo consequêricias 

fatais L ara o seu desenvolvirnento. 

	

Apesar desta diviso, responsvel pela 	perda 

do sonho da "Cittg Nuova , Os irnigrantes continuaram cres- 

cendo economicamente. A agricultura atinge 	excelentes 

nveis de producão 	de diversificacão, nos mesmos rnol- 

des das demais col6nias. As necessidaues agricolas obri-

gam o surgimento de pequenas inthistrias para a proiucão 

de instrumentos básieos. Mas las não se limitaram a 

produzir ruachados, serrotes, foices e enxadas; foram 

bem mais longe. mssim, Faxinal do Soturno ostenta em sua 

história a primeira e a mais bern apareihada trilhadeira, 

produzida no Brasil. Foi prerniada em várias exposicöes, 

inclusive em São Paulo. Foi txportada para diversos pal-

ses da America Latina. Silveira Martins montou uma ox-

celente rede hoteleira, que dtraiu muitos turistas oa 

capital, antes que o portoalegrense descobrisse as rai-

as. Arroio Grande possula fortes casas romerciais do Va-

rejo e atacado, industrias do implementos agricolas, 

cheganuo a fabricar urn modelo de trilhadeiras. Alert dis-

so, vrias fábricas no setor do cutelaria. Ate a metade 

deste século, a coiania não deixou de rescer, rnas, de-

pois dos anos cicoenta, aparecem os sinais do decllnio. 

7. 0 silncio dos Sinos 

us primeiros momentos ca Col6nia de Silveira 

t'artins não diferem, em suas linhas gerais, das dernais 

oie11ias da imigracCo italiana em terras garichas. i mesrna 

gente, us mesmos ideais, a mesma coragern, a mesma f, a 

itiesma ambicão de construir urn futuro de fartura, quo fun-

daram as trs colonias da região de Caxias, tarnbem p0-

voararn e anirnaram a solitria Silver. Martins. Corn o 

passar dos prirneiros nos, ji urgern iferencas qunto co 
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tratarnento, dado as coi6nias, por porte dos autoridades, 
sejam brasilejras ou italianas, atraves de seus emissa-

rios. 

0 prirneiro fato acontee .om o governo brasi-

jeiro. 0 Imperador discrirninou a Col6nia de Silveira 

martins: euouanto s eolanias ue Conde "'Eu, Dona Isa-

bel e Campo dos Bugres lam sucessivarnente pleiteando e 

alcançando sua autonomia, a ol&nia u" Silveira Martins 

via seu território dividido anexado i tr&s j urisdiçöes 

Inunicipais distintas, travs e urn decreto prornulgado no 

ano de 1886. Os municipios aquinhudos corn aurnento de .z,ua 

rea t-ram Cachocira uo Sul, oanta .i.iia e Vila Kica, 

nrje Jilio de Castilhos. A unidade estava rompida, o que 

constitula uma grande barreira para prornover qualquer 

rnovimento de reivindicacão conjunta. bem dvida, esse 

foi urn fato que pesou de maneira decisiva e nefasta no 

desenvolvi1iento da coiania. 

M causas desta djvisão nao foram suficiente-

rn'nte esciarecidas. Antonio Isaias, em suas palestras, 

aponta duas. A primeira consistiria no temor do governo 

imperial de que a idéia do "Citta Nuova" pudesse se con-

c'otizar e provocar urn movimento separatista. A diviso 

seria a meihor maneira para acabar, uma voz por todas, 

corn qualquer arnbicão de separacão politica. A stgunda 

atribuIda a inveja que Santa Maria alimentaria em re- 
lacäo a coi6nia. 0 crescimento desta poderia 	rebaixar 
a importancia e o desenvolvirnento do antigo 	acampamento 

militar, origem da cidade d" Santa Maria. Motivos pooe-

na haver já que se sabe que, na iltima dcada do sé-

cub, a colonia ja superava em nimero de habitantes. A 

primeira explicaçao parece-nos pouco consistente, pois, 

se havia temor por parte do Imperador, miito maior de-

vria ser em relaçao as outras tr&s coi6nias. La, as con-
dicôes pra realizar os ideais de uma 'Citt Nuova" Se-

riam moito mais favoráveis. A segunda altrnativa parece 

ser mais aceitvel, por dois fatos acontecidos. 0 pri-

meiro 6 o total descaso que a cidade de Santo Maria dis- 
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pensou aos recm-chegados. E vcrdade quo Santa Maria fo-

ra guindada aos foros de cidade no ano de 1871, dois anos 

antes da chegada da imigraço. Assim mesmo, ela possua 

recursos razoveis para prestar algurna acenço e oferecer 

algutn prstirno. A bern da verdade, dove-se registrar 	que 

o prirneiro atendirnento religioso ao irnigrante foi 	feito 

por urn sacerdote da cidade. A1rn dos serviços religiosos, 

nenhurn outro atendimento est registrado, que tenha sido 

oferoceido c executado pelos poderes municipais. 0 segun-

do fato diz respeito ao crescirnento econmico e popula-

cional da Co1nia. Poderia realmente assustar os conser-

vadores fazendeiros de Santa Maria. 

Se foram exatamente essas as razes quo moti-

vararn a promu1gaço do decreto imperial, ele no poderia 

ter alcançado sucesso major. J9 no final do sculc', 

perceptvel urn certo interesse para emigrar para 	outras 

regies. Ainda na dcada do 20, a popu1aço, segundo An-

tnio Isaias, estaria reduzida a quatro mil habitantes, o 

que representava a metade da populaço alcancado pela Go-

1nia em 1882/4. 

	

Nurna anlise urn tanto sucinta, e tornando 	por 

base do referncia o Centenrio da fundaço de 	Silveira 

Martins, podemos perceber urna srie de transformaçes 	e 

urn processo de desenvolvimento quo atingiu urn 	patamar 

de born desernpcnho, nos setores industrial, agrcoLa 	e 

comercial, at a deada de cincoenta. 9 verdade, desde o 

decreto imperial, acontecerarn sucessivamente vrios aba-

los, ernbora no seja fci1 rnedir-lhes a intensidade, res-

ponsveis, direta ou indiretamente, pelas repercusses 

que afetaram Os rumos do progresso da Co1nia. Tais aba-

los acontecerarn, praticamcnte, em todos os setores da vi-

da da Co1nia. Tais acontecirnentos no foram sirnu1tneos. 

Tarnbrn no se pode dizer que tenharn uma inter1igaço cau-

sal. 0 quo se pode afirmar corn seguranca que eles fo- 

ram responsveis pela conduço e definico dos 	destinos 
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da imigrac6 em seu conjunto. 

Vamos analisar alguns destes 	acontecimentos, 

tentando apontar alguns elernentos suficientes para 	corn- 

preender a, se possve1, buscar uma exp1icaço da situa-

çao atual encontrada na ex-colonia de Silveira Martins. 

Partirnos do princpio de quo a Co1nia cornecou bern, acorn-

panhou corn igual desenvoltura o desenvolvirnento das de-

mais co1nias, mas, ao chegar no meio do scu1o, apresen-

ta urn sensve1 recuo C estagnaçao. 

7.1. Terras novas 

A irnagem do italiano imigrado 	identificada 

invariavelmente pelos traços de urn hornern trabaihador, a-

feito a iniciativas corajosas e capaz de enfrentar situa-

ces adversas. Ele 9 apresentado como urn agricultor ha-
bituado a trabaihos rudes e extremarnente penosos. 0 imi-

grante oriundo dos contrafortes alpinos aparece, nas ye-

ihas hist6rias dos bisavs, corno a1gurn que chegou a car-

regar cestos de terra para co1oc-1a entre as pedras, a 

firn de poder plantar e dal tirar o sustento para si e sua 

farnflia. Hist&ria ou lenda, no irnporta, isto criou 	urna 

tradiço de respeito e de admiraço para corn os 	pionei- 

ros. Esta dificuldade de acesso a terra justifica, 	pelo 

menos em parte, a fci1 adaptaço do imigrante as ativi-

dades agrco1as nos terrenos acidentados. A tecnologia 

trazida, embora rudimentar e caseira, foi suficiente para 

que dc fosse capaz de plantar e collier fartas colheiras. 

Esse comportarnento em relaço a terra 	rnudou 

rapidarnente. Passados os primeiros anos de euforia 	pelo 

fato de plantar na prpria terra, ainda que abrupta, sur-

girarn as possibilidades de terras mais adequadas as ati-

vidades agrTcolas. No tardaram as ofertas de terras rnais 

planas e mais frteis, em novas frentes de co1onizaço. 

Essas novas colonizaçes erarn executadas atravs da rni- 
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graço interna, aproveitando o crescirnento 	demogrfico 

dos imigrantes e, em especial, o desejo de procur.3r mai- 

ores extenses e meihores tetras. J5 havendo 	in:orpora- 

do a experincia da primeira grande aventura em 	busca 

de fartura e fortuna, no custava correr um novo desafio 

para garantir o pleno sucesso de seus sonhos. Foi assim 

que muitos colonos da Colnia de Silveira Martins so in-

corporaram as novas correntes migratorias, especialmente 
as que destinavam a colonizar os vales do rio Ijul e do 
Uruguai. Mas a grande evaso vai acontecer quando surgern 

as fabulosas ofertas de terras no Paran. Houve uma forte 

publicidade em todo o estado buscando atrair descendentes 

de imigrantes italianos e alemes. Aqui a iniciativa me- 

receu todo apoio e incentivo dos padres palotinos, 	que 

trabaihavam na regio. A cidade paranaense de 	Palotina 

representa o marco e o centro desta dupla 	participaço, 

a dos agricultores e a dos palotinos. Outras ireas, 	que 

se tornaram atrativas para os descendentes dos 	irnigran- 

tes, situam-se na regio da carapanha, no sudeste do 	es- 

tado. As vastas vrzeas dos rios Sta. Maria, Vacacal 	a 

Ibibul transformaramse em grandes plantacoes de 	arroz, 

gracas a iniciativa dos migrantes sados da antiga 	co- 

lSnia de Silveira Martins. 

Esses movimentos migratrios reduzirari em mais 

de cincoenta por cento a populaço rural ocupada pelos 

imigrantes italianos. A causa no pode sec apenas atrbu- 

da a oferta de rnelhores terras. H urn elernento que 	in- 

fluenciou muito na hora de tomar a decisio, 	coitstitudo 

pela introduço de novas tcnicas no setor agricola. 	Em 

primeiro lugar, esti a utilizaço de corretivos do 	solo, 

O que proporcinou a recuperaço das areas de campo, con-

sideradas inadequadas, at ento, para a lavoura. Em Se-

gundo lugar vein a invenço de urn mquinrio modet - no apli-

cado a agriculcura, que se apresentava inadequada pars o 
uso em terrenos acidentados. 0 agricultor no esperoumui- 
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to para concluir que, se quisesse progredir e 	acompanhar 

a evoluço tecnolgica, precisaria abandonar suas piram-

beiras e sair em busca de terras mais adequadas. As de-

cises no so fizeram esperar. Corn isto, as veihas encos-

tas da serra do So Martinho deixavam de apresentar o mul-

ticolorido das grandes roçadas de milho e trigo, bern co-

mo, diante dos que partiarn, nascia urn sentirncnto de sau-

dade e nostalgia. 

7.2.0 Decreto Imperial 

A divio do territ6rio, ocupado pelos 	imi- 

grantes, em trs partes sob diferentes jurisdiçes muni- 

cipais, deixou a colonia acfala. Por mais que so queira 

minirnizar a importncia do decreto imperial, ele 	acabou 

provocando uma desintegraço do esprrito gregrio. 	Nio 

havja mais urn ponto do referncia cornurn. A bern do verda-

de, ainda no so havia formado uma certa organicidade; 

muitos imigrantes vinham chegando, outros estavam so aco-

modando, poucos estavam nurna fase de senhores da situa-

çao. 

Apesar da diviso ter provocado toda esta 

rio de conscquncias desastrosas, tuna havido urn 	carni- 

nho do superzico atravs do surgirnento do urn 	rnovimento 

forte revindicando a autonomia da ColSnia, a 	exernplo do 

que acontecera corn as demais colSnias. Inclusive esta au- 

tonomia garantiu para elas urn passo decisivo para solu- 

cionarern seus problernas e desenvolverrern-se. Isto 	no 

aconteccu corn Silveira Martins, no propriarnente 	devido 

ao decreto imperial, mas por outras razcs quo podern ser 

detectas ern duas ins cincias. A sede da Col6nia foi 	ape- 

nas, polo quo so deprende dos fatos, urna sede 	odminis- 

trativa para demarcar e distribuir os lotes entre os imi- 

grantes; 	nunca exerceu urna Iiderança efetiva e 	rnais 

abrangente sobre o todo da Colnia. Tal situaço 	pode 

ser confirmada por urn fato rnais recente. Na dcada de 60, 
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Silveirn Martins consegulu sua emancipaqao, mas na 	horn 

da inscalaço do novo municTpio aconteceu 0 	inesperado: 

as lideranças locais desistiram. A outra razao pode 	ser 

atribuda ao forte sentimento do rivalidade existente en- 

tre os grupos imigratrios. Urns rivalidade que 	chegou 

aqui corn a bagagem do viagem. Suas raizes remontam 	sos 

locais de origem. Cada grupo identificava-se corn scu lo-

cal de origem, que era o motivo dos confrontos existentes 

entre os moradores la na Itlia. A manifestaço destes 
sentimentos rivais concretizou-se do maneira clara quando 

da escoiha dos locais para a construço da capela, na es- 

coiha do Santo Padroeiro e na fixaçao das sedes 	paro- 

quiais. Como a vida religiosa era o centro 	polarizador 

dos irnigrantes, a harmonia neste setor seria fundamental 

pars outras articulaçoes cornunitrias. 

Outro caminho vive1 para a superaço da divi-

so consistiria em fazer emergir trs ncleos aglutinado- 

res, em cada parte, capazes de articular as forças 	pars 

poss5:veis movirnentos emancipacionistas. Isto, porn, 	no 

aconteccu. Algumas razes podem ser levantadas. A prirnei-

ra e fundamental sem dGvida o sentimento de rivalidade, 

aliado ao fato de quo nenhum dos nikleos apresentava si-

nais evidentes de supremacia sobre os outros. Outrc fator 

pode ter sido a extenso territorial no muito 	grande, 

junto ao contigente migrat6rio limitado, o quo 	impedia 

pensar-se em possveis emancipaçSes. Alm disto a Colnia 

so sentia cercada por todos os lados. A area da CoInia 

estava devoluta, por ser de difcil acesso, mas os campos 

so seu redor ja estavam ha mais tempo ocupados, e te si-

tuavam a sul, oeste e norte. A leste, a imigraço aIem 

ji havia ocupado toda a vrzea do rio JacuT. Os italia-

nos sentiam-se ilhados e sitiados por todos os lados, so-

frendo, corn isto, influncias de toda ordem. A mentalida- 

de dos povos latinos 	, cm geral, aborts as outras cultu- 

ras, o que facilitou a aceitaco de diferentes 	influn- 

cias, tanto dos alemes, corno dos cablocos oriundon 	do 
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CaInpo. 0 itano perdcu rapida men te a purcza do 	suas 

caractersticas culturais. 0 sinaI mais cloqente 	desta 

dcscaracterizoco d-se pela perda do fala do 	di:ili?to, 

sua lingua cultural. Dificilmente, hoje, encontrarnos 	al- 

guma famllia quo use o dialeto como a lingua do 	cornuni - 

caço familiar. Dove-se lembrar que, nas 	c000rnoraçoes do 

centen2rio, a recuperocao c 	xaltoç.io do dli;ileto foi 	urna 

peça fundamental. 

A ausncia de urn contro do convcrncia 	que 

atralsse os imigrantes sob o ponto do vista cultural, 	de 

interesses economicos e do desenvolvimento, irnpodiu 	que 

Se constitulsse um sistema virio e de transporte quo in-

terligasse toda a regio. Pela observaço do territrio 

dos municlpios a quo as trs partes forarn anoxadas , pode-

mos verificar que etas se situarn em pontos extrernos c 

distantes do sede municipal respectiva. Polo que consta, 

ainda hoje, as administraçes municipais nao 	mostraram 

nenhum intorosse em investir na abertura e 	consolidaço 

de estradas. Ainda hoje esta regiao nao conta corn urn sis- 

tema virio bisico corn estrada asfaltada. Au 	contrrio, 

por incrlvei que pareça, nao ha ursa estrada 	troncal, 

cortando o tcrritorio do antiga colnia, quo tenha 	tra- 

fegabilidade constance. 0 rio Soturno corn frequncia 	c 

facilmente sai do leito e invade as areas baixas, 	prove- 

cando alagarncntos nas estradas, o quo provoca a intcrrup-

çao do fluxo normal do velcubos. 

7.3. 0 universo religioso 

A area religiosa, apesar do permear todas 	as 

atividades e vida dos imigrantes, nao escapou de ursa s- 

rio do turbulncias quo, rebacionadas aos outros 	confli- 

tos, contribuiu para aurnentar a densiade do 	inseguran- 

ça o desunio. 

Esses momentos turbulentos nascern do trs fon- 
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ts diferintes. A primeira 	fonte nao e nova, nem exclu- 

siva da Colnia Silveira Martins; eta chegou corn os 	irni- 

grantes. Trots-se das lutas entre os carbonrios a 	o 

clero. A obra "Togno Brusafratti' narra faros acon:ecidos 

na Col3nis Reiuna, hoje Veranpo1is, entre as frados 	os 

carbonrios.(9) Na rnonografia de Norma B. Casassols 	so- 

bre Dons Francisco, h5 referncia a este tipo do 	ini- 

dentes(lO). 	Os conflitos travados no ficarani apenas 	so 

nve1 da palavra ou da imprensa, tentando atrair as sim- 

patias dos colonos, mas se desenvolveram, iambm, 	em 

açes concretas, atravs do emboscadas 	e assassinatos. 

Pelos documentos histricos, as agresses fTsicas estive-

ram a cargo da iniciativa dos carbonrios; o clero Lena 

arnargado vnias vTtimas fatais. Uma segunda origem do 

turbu1ncia advm do contexto hierarquico religioso. Aqui 

aparece uma rivaliclade inconteste entry os mernbros 	do 

clero religioso palotino e os membros do clero 	secular, 

urn fato, diga-se de passagern, que se apresenra de manci-

ra geral noseio da igreja cotlica, polo rnenos naquela 

poca. Talvez motivada por essa situaço, deu-se a trans-

ferncia do casa do formaço do ordem dos Palotinos, de 

Vale Vneto pars Porto Alegre. Sonho to acalentado polo 

fundador de Vale Vneto, Paulo Bortoluzzi, quo no 	des- 

cansou at conseguir a volta e a construçao do 	seminii- 

rio.(ll) A terceira turbulncia deu-se no interior da or- 

dern palotina. Surgiram divergncias enire Os 	religiosos 

de origem aleina e os do origem italians. 0 grupo 	alemao 

propugnava urn major rigor de interpretaço das 	idias 

do fundador, junto corn uma major rigidez de vida religio-

so. 0 grupo italiano era mais aberto e propunha urns maj- 

or identificaço e oproximaço corn os fiis. A 	solucio 

aconteceu atrovs do urns separaçio territorial da 	pro- 

vncia. (12) 
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7.4. A proxirnidad 	d 	Santa Maria 

A proxirnidade do cidade do Santa Maria, segun-

da expoc Antonio Isaias, oxercou urna inf1uncia negativa 

no of irmaçio e conso1idaço do desenvolvi men to d  CoLnia 

Silveira Martins. Santa Maria teria propiciado oportuni-

dade Para a preguiça e aconodaçao. Vejamos sou argumento. 

Caxias desenvolveu-se por que foi obrigada a faz-lo, 

por urn princTpio do sobrevivncia. Nio tinha 	ningu 	a 

quern recorrer. S6 podia contar corisigo mcsma C corn 	sua 

capacidade inventiva. A ColSnia do Silveira Martins, 	no 

hero do aperco, 	huscava em Sta. Maria os recursos 	do 

primeira necessidade, desobrigando-se do inventor c 	fa- 

bricar. Em 1885, chega a ostrada do ferro, que traz 	in- 

clusive os i1timos imigrantes, at6 a estaço 	Col6nia, 

distance 15 Km do sede Silveira Martins, o que 	coma 

ainda main fci1 o recurso a outros centrOs mzIiOres, como 

Porto Alegre. 

	

Corn o correr do tempo, Santa Maria passou 	a 

exercer urn outro tipo de atrativo sobre os imigrantes. I-

r.icialrnente no so propriarnente os agricultores quo bus-

cam a cidado, mas os cornerciantes. 0 cornrcio do regiao 

acabou sendo absorvido pela cidade grande. 9 cornum obser- 

varmos, em grande porte dos antigos e prosperos 	nucleos 

do prirneira fase da Col3nia, prdios fechados, 	semi-ocu- 

pados, ou simplcsrnonte abandonados, quo foram no passado 

fortes centres cornerciais. As razoes podern sor rn1tip1as, 

seja do parte da i'idade, seja da parte do Co1nia. 0 to-

ma sera abordado em outro trabalbo mais eXtenso. 0 rnesrno 

atrativo, o que so coma estranho, mao aconteccu em me- 

1aço 	s poucas indstrias existences, especialmente 	no 

setor da rnetalurgia, quo preferiram fechar suas 	porcas, 

ou reduzir-se a pequenas proporçes. 0 setor 	moageiro, 

em porte, acabou preferindo o centro rnaior. Tudo 	into 

somado foi [cntarncnte cavando a esLagnaçao e a decadncia 

de uma colonizaçao que tinha codas as condiçes de apre- 
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sentar o mesmo nve1 de crescimento das dernais coloniza-

çoes 

7.5. 0 Ensino 

Os prime  ros tempos da Colonia vi ram f 1orstr 

urn grande centro estudantil num de seus primeiros nii-

cleos, Vale Vneto. Duas grandes escolas, uma pars o so-

xo masculino, outra para o sexo feminino, corn scuE inter-

natos, constituram a base para uma vida estudantil in-

tensa. 0 ensino era do alto padro. Seu modelo era euro-

peu. Nestas oscolas, as duas ordens religiosas quo as 

dirigiam formavarn seus quadros, mas abriam, ao meTmo tem- 

po, suas portas a todos indistinramente. 	Infelizmente, 

para quem no se destinasse a vida religiosa era urn 	en- 

sino, at certo ponto, inadequado, particularmente 	para 

Os filhos dos colonos. Quem frequentava as escolas sabia 

que recebja uma boa fundamentaço educativa hurnaustica, 

mas que, para suas lides agrrcolas, pouco 	sign;ficava. 

Caso quisesse aproveitar seus conhecimentos de 	maneira 

mais efetiva, havia apenas dois caminhos. 0 	p:irneiro, 

ingressar na vida religiosa; o segundo, partir pa:a 	urn 

centro major, onde pudesse continuar seus ostudos ou or-

rumar algum emprego burocrtico. 

Em nenhum momenta sur 	no Colonia UT:. u'virnen- 

to para se estabelecer urnS escola qua ministrasse urn en- 

sino voltado para os interesses da lavoura. Este 	espaço 

ainda est 	em aberto. Urn dja, os 	rgos competentes, quem 

sabe entre eles a Universidade Federal de Santa Maria, 

talvez voltem scus olhares ao redor de si e elaborem pro-

jetos quo recuperern a area da antiga ColSnia de Silveira 

Martins. Hoje, entristece a todo viandante atento o des-

povoamento da regio, a estagnaço das vilas e a Drec5ria 

e inadequada utilizaco da terra. 0 descendente do imi-

grance italiano, no desempenho, hoje, de funçes adminis- 
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trativas nas esferas mubicipal, estadual e federal, 	pre- 

eisa voltar ao recanto sagrado e nostlgico, onde seus a-

vs ou hisavs transpiantaram e eultivaram sonhos de far-

tura e prosperidade, no s6 para reeuperar o passado his-

trico, mas principalments pars reativar o projeto de 

desenvolvimento que o destine reservou para esta regio. 

Os ecos ccntenrios do Sino preeisam reacender a mesma 

ambico, os mesmos sonhos e a mesma f9 dos imortais pio-

neiros. Vale Vneto, monumento do passado e grito do 

presente esta conclamando a todos para a retomada do do-

senvolvimento e da grandeza da ex-Col6nia de Silveira 

Martins. 
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