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Carta de AntOnio Isaia
Ao amigo e pesquisador Silvino Santin ofereco este modesto documentdHo antropolOgico-visual sobre a ex-ColOnia Italiana Silveira Martins, tanto sob certos aspectos antigos(reproducoes fi,togra-ficas) como atuais.
Parece inveridico, mas a realidade a incontestdvel: nossa Santa Maria, corn toda
a forpa de sua Universidade Federal e de diversas liderancas educacionais — sem
debar de salientar a enorme parcela de descendentes italianos em seu municipio —
Santa Maria, repito, contou e continua a contar com poucos, Pouquhsimos estudiosos
e pesquisadores da histOria da 4° Imigracdo e Colonizacdo Italiana que se instalou na
regido central do Rio Grande.
Encarando esta dolorosa realidade surpreendi-me, ha poucos meses passados, ao
tomar conhecimento da presenca do Professor Silvino Santin em Santa Maria e
trabalho honest° e apaixonado que realixa dentro da temiitica em questdo. E dizrr
que Santin esta apenas ha oito anon em Santa Maria (mar's Precisamente no distrito de
Camob:) e é natural de Marau. E are concluiu ha Pouco tempo um excelente trabalho
(que sera publicado pela Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscan)
que ele, mui proPtiamente, intitulou A IMIGRACAO ESQUECIDA.
Talvez a pequena colaboracao que passo agora ds suas mdos possa servir-lhe ao
menos como urn estimulo a mail. no prosseguimento ao seu belo e util trabalho histOrico e educacional.
Antonio Isaia
Sta Maria, 28 de marco de 1986.

© de Silvino Santin, 1986

la Caps: Um dos sines da tone da matriz de Santo Antenio de Pidova,
de Silveira Martins (foto de Antenio Issia).

Okboa caps: ANGELO MARIN, um dos tiltimos irnigrantes italianos ainda vi quando dos
festejos do Centenirio da Imigracici a Colonizacio Banana no Rio Grande do S (1975).
Angelo nasceu em Lonigo, provincia de Vicenza era pequeno
seus pais
emigraram para o Brasil, radicando-se em Vale Veneto, de onde Angelo
nunca male
saiu.
Sua chicara, em Sanga des Pedras, era por ale cultivada com extremo cuidado, auxiliado pelos filhos e netos. Dedk►va especial carinho no trato com as sues vas de quail&de. Na época da maturacio, Aholo levantava muito cedo e percorria
o parreiral,
dando bom-dia is uvas e cortversittlo com elas...
Angelo integrou por macs de 50 anos o coral da matriz de Corpus
sti, de Vale
Veneto. Era dotado de potetrie voz de baritono, sobressaindo-se acima dos demais. A tal
ponto que velhos moradores do Ingar ainda gracejam, afirmando "que os
da tone da
matriz pulsavam com as vibracees da voz de "nonno" Matin.".
A presente foto foi apanhada em janeiro de 1975, quando Angelo Marin andava
beirando os 92 anos de idade. Ele priprio escolheu o local e a pose, junto aos seus lindos
cachos de uva que nunca deixaratn de o encantar.
Angelo faleceu em 1976. Na vispera, ao receber a Unceo dos En
os, pediu ao
e cantados
sacerdote que a missa e os dicks finebres de sua encomendacio fossem
em ktim, tal como ele o fazia pelos mortos de Vale Veneto ou nas missas fes vas da matrix.
Foi atendido nio s6 pelo vigirio come por toda a comunidade do lugar.
Angelo Marin esti sepultado no pequeno campo-santo de Vale VenetO, entre tantos
outros pioneiros que a partir de 1878 passaram a colonizar a bela reek) engtotada nos contrafortes da Serra de Sao Martinho (Texto e foto de Antonio Istria).
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OS SINOS

Vista de Vale Veneto, apankada do morro do Calverio,
local de intense peregrinated na Semana Santa. (Texto e foto de Antonio Isola).

Os sins
0 sino parece ser o simbolo do universo cultural do Imigrante Italiano. 0 sino, sem dilvida, coloca-se
como o grande instrumento da linguagem universal da vida
dos imigrantes. Ele sintetiza e expressa a plenitude do
acontecer human, seja em seus valores mundanos e sociais, seja em seus valores espirituais e eternos. Tudo po
de ser dito e manifestado pelo poder infinito da linguagem melOdica dos sinos. 0 sino tornou-se a presenca obri
gatOria, indispensIvek., 2 tudo. 0 mundo cristio ue fize
ra do sino um simbolo litfirgico universal, contr buiu pa
ra que o imigrante italiano visse no sino, Um si olo de
uma lingua universal. 0 imigrante, perdido e ab ndonado
na imensa solidao das florestas brasileiras, fez do sino
seu porta voz, simbolo das melodias capazes de preencher
os vazios, de vencer as distancias e romper o silencio,
de aproximar e unir. Pare Raymond, capuchinho fr nces
trabalhando junto aos imigrantes, com maestria, ensibilidade e'beleza literiria soube tracer o infinit significado do sino no espago individual e coletivo
vida
de-Cada,cotunidade italiana em terraa-riC-grande ses. As

eaCrevel
"0:paroco langou, entio, o projeto sonh do: os
sinos: 0- poVo estremeceu. As ofertas afluSram: t igo, mi
lho, vinhoi poroos, cavalos veihos, de ttdo o,q
consti
tufa a riqueia nacional. As mulheres ofereciam dfizias de
OvOs. As magas fabricavam trangaS de pasha em grande
quantidade. Em pouco tempo, a venda de todos eases produ
sim

ele

atingiu a soma de 10.000 francos. pezoit9 me es, cin
co sinos "Pacard" eram anunciedos na- allandega o:Estado. 0 desembarque foiAuase Oolene. 0 dia da the ada.dos
sinos na Paróquia, .todo mundo fez feriado. As es radas
estavam cheias de cavaleiros, vindos de todas AS partes,
pare: ver os sinos. Estavam la, novos, brilhantes, inspirando emocio e respeito. 0 betismo dos sinos foi Uma- fes
to unica. NingUemnotou que o ritual teve que se ,adapts

tos

do as exigencies do local, que a cerimania foi l ngauque
o sol era causticante. A multidao aguardava como Ida e

recolhida. Quando os sinos receberam a ordem.de repicar,
numa harmonia poderosa e nova, o povo silencioso escutou, como se estivesse no momento da consagracao, essas
vozes que cantavam tao bem. Os sinos repicavam. Era tudo. All: como era comovente ouvir, pela manha, ao meiodia e a noite, o som do metal precioso que lembiava os
sinos da Otria, num lugar perdido nos fundos da America.
Nos primeiros tempos, os rudes colonos ficavam emocionados e transformados".1
D. Jose Barea (1925, p.59) descendente ilustre
8

dos imigrantes pioneiros, testemunhou pessoalmente esses
momentos historicos e inesqueciveis e registrou, para a
posteridade, coin seguranga e profunda sensibilidade, as
mesmas impressoes de Pere Raymond, dizendo: "quando o sa
grado bronze ecoa pela primeira vez no silencio da floresta, os fortes venetos e lombardos nao conseguem conter-se: choram de nost5lgica alegria, com a mente voltada para a aldeia natal, para a p5tria longinqua". 2 Mas
nao so contexto religioso, tambem no desenrolar do diaa-dia do imigrante, o sino avoluma sua sonoridade, amplia seu poder de expressao e cresce em tamanho e simbologia. Ouvir o sino ecoar 15 no fundo de suas colOnias
era motivo de muita alegria, porque significava viver e
reviver, reacender as esperangas e sentir-se em comunhao
com todos, mas acima de tudo significava a quebra do silencio e da solidao tao assustadores e massacrantes. Os
poetas populares e anCinimos nao podiam deixar de registrar em verso um simbolo tao caro a todos e assim nos to
mos, hoje, esses versos: "Suona campana, suona vicina,
suona lontana. Tu sei la milsica del poveretto, the nel
sentirti piange d'affetto".3
0 sino, simbolo consagrador de todos os conheci
mentos importantes da vida do imigrante. Simbolo da exte
riorizagao e da presenga de quern estiver so e em silencio. Simbolo de concretude e seguranga de quern vivera so
nhos de aventuras e sofrera as desilusOes do abandono.
Simbolo da harmonia e de melodias de quem sofrera na car
ne o vazio e o mutismo do isolamento.
Esses depoimentos e sentimentos nos obrigaram,
como uma maneira de recuperar e proclamar a grandeza sim
bOlica do sino para o imigrante, apresentar o presente
trabalho, sob o ponto de vista literirio, em torno do si
no. A sonoridade do sino constitue a esperanga, o triunfo e a glOria. 0 silencio dos sinos representa a desilusao, a frustragao, a decadencia e a morte. Os novos sinos anunciam as novas esperangas, a recuperagao e a ressurreigao. Com isto queremos que, no coragao de uma imigragao esquecida, o sino toque, toque melodias de novas
esperangas, de novos sonhos, de novas lutas e de novos
triunfos.
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OS SINOS DO CENTENARIO
0 CentenArio da Imigragio Italiana afast•u do
espectro do esquecimento um movimento imigratOrio que, a
bem da verdade histOrica, tornou-se uma das bases do desenvolvimento econamico, fitnico, politico e cult ral do
Estado do Rio Grande do Sul. Referimo-nos ao mov ento
imigratOrio italiano que comegou no Ultimo quart• do seculo passado, e se estendeu ate as primeiras dec das des
to seculo. As comemoragaes centenfirias, sem dfivi•a, escancararam as portas para estudos e pesquisas so re a
vasta extensio dos movimentos imigratOrios e, em
sobre a presenga italiana na formacao%do Rio G de do
Sul. 2 suficiente ler o "Pequeno Depoimento" sob e os
italianos", publicado no Centenerio da ImigragaoJtaliana, para sentir a impOrtincia desta presenga. Ap sar do
autor avisar que e um romancista que esti escrev ndo,
ele desnuda verdades hist6ricas e acena para con efidos
antropolOgicos, sociol6gicos, psicoleigicos e cul urais
de inestimevel valor. Eric° traga os horizontes a contribuigao do imigrante italiano que se * estendem esde a
fundagao de importantes cidades e inaistrias de rande
porte, ate as obras de arte e a arte culiniria c m o "ga
leto al primo canto" tornando-se um prato "quase tipicamente gailcho quanto o churrasco".1
A emigragao europeia, dirigida para o E tado do
Rio Grande do Sul, foi inaugurada com a vinda dos 70 casais agorianos. Contudo so adquiriu resultados ais obje
tivos e contingentes mais significativos a part r do pri
meiro quarto do seculo XIX own a chegada dos al maes, se
guidos dos poloneses e dos italianos.
As comemoracOes centenirias da Imigrac o Italia
na, reforgadas pelos festejos do sesquicentener o da Imi
gragao Alema, relancaram os grandes temas dos m•vimentoi
imigratOrios no Rio Grande do Sul. A participac o dos agorianos, dos alemaes,dos poloneses e dos itali nos na
ocupacao do solo rlo-grandense nao estava receb ndo a me
recida atencao tanto dos historiadores, como do socieilii"
gps, politicos e economistas. As datas histOric s da che
gada de cada grupo nao receberam o mesmo destaqUe e nao
produziram as mesmas repercussoes. Os agoriAnos parece
que se contentaram com alguns dados contidos no manuais
de HistOria do Rio Grande do Sul, tendo 00m0 ma co referencial central a fundacao de Porto Alegre. Os lemaes e
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os poloneses celebraram seu centen5rio de imigragao, mas
nao conseguiram, de um lado, sensibilizar significativamente os Orgaos governamentais, e, de outro lado, nao lo
graram despertar em seus descendentes interesses maiores
e mais generalizados para o estudo e a pesquisa dos componentes mais profundos e abrangentes que envolveram os
fatos de sua imigragao.
Coube, sem dilvida, aos promotores das comemoragOes centenarias da imigragao italiana, o merit° de engajar as esferas governamentais e desencadear, entre os
descendentes, um novo entusiasmo e forte interesse pelo
estudo dos movimentos imigratOrios, base da ocupagao do
solo rio-grandense, bem_como, base de componentes etnicos decisivos na formagao da gente rio-grandense. As solenidades foram nao so honradas corn a presenga do poder
mas tambem encampadas e promovidas pelos titulares dos governos estadual e municipais, muitos cos quaffs
descendentes de italianos. Tal entusiasmo estendeu-seaos
descendentes dos demais grupos imigrat6rios. Ressurgiu o
interesse pela p5tria de origem. A p5tria tao nostalgica
e tao cantada pelos imigrantes. Assim, a pitria-mae tao
lawinqua e quase esquecida, reaproxima-se e reencontra
os descendentes dos filhos que deixou partir. A possibilidade de rever o lugar de origem, de reencontrar parentes que la ficaram, e de reatar velhos lagos de amizade,
j5 desaparecidos, fizeram reviver um mundo novo de sentimentos confusos e contradit6rios. ConfUsos e contraditOrios porque faziam reacender o desejo de recuperar o
passado, mas a memOria do passado, um passado de lutas e
de sofrimentos, fazia brotar ligrimas mescladas de alegria, tristeza e saudade. Neste contexto paradoxal e cri
tico, surgiram, inicialmente, as comemoragoes festivas.
Depois, esboga,se o perfil dos estudiosos e pesquisadores no intuito de buscar as causas, os valores, as situa
toes sociais, pollticas, econOmicas, religiosas e existenciais que desencadearam as correntes imicrratOrias. Tais
pesquisas levaram necessariamente a descoberta de documentos que revelariam as reais intengOes dos promotores
das imigragOes, tanto da patria-mae, guando da p5tria_adotiva; mostrariam, ainda, as motivagoes e as situagoes
dos imigrantes. 2 Dentro desta 6tica, talvez, pode-se bus
car as razoes das diversidades de tratamento dado aos
fatos e as datas das imigragOes. As raz6es sao, certamen
te, matiplas. Os tempos eram outros. Assim mesmo, a pos
sivel formular algumas indagagOes. $er5 que nao seria me
Thor, para todos, esquecer o passado? A quern interessaria tal esquecimento? Aos promotores e respons5veis pelas imigracoes?

Eles ji nao existem. Aos seus atuais re-

presentantes, os governos das duas p5trias? Esses sim po
diam temer pela descoberta das reais intengOes dos pro11

cessos migratOrios, e, como conseqdencia, uma ppssivel
vinculag go com priticas e situagSes migratOrias atuais.
Aos descendentes dos imigrantes? Para estes, talvez por
razaes psicolOgicas, nao houvesse motivos para festal, mas
apenas amargas lembrangas, que o inconsciente se encarre
gara de esconder. Possivelmente nem condigiies, ne ambiente havia para aclarar a verdade histOrica de opulacaes sofridas e usadas, cheias de sonhos e de des lusaes.
Neste contexto cabe ainda uma indagacio. A quem
Haverfi
interessa buscar iluminar os fatos da histOria?
alguma intengio oculta? A busca da verdade histei#ca pela simples contemplag go da verdade, 5 uma ilusio.' A busca da verdade dos fatos acontece sempre dentro d certa
intencionalidade. A verdade nos mergulhe na plenitude da
vida humana em seu desejo de saber, de conhecer ; de des
cobrir o que seja verdadeiro. 0 que se resume em quere7
conhecer a vida, para poder viva-la. Por isso, a verdade
nos envolve e nos desafia a fazer e a viver a histOria.
Portanto, o estudo da verdade hiptOrica repercute no pre
sente. A luz projetada no passado iluminando sua verdade transforma-se numa voz que denuncia e abala 0 presen
te. Com esta compreensgo as humildes pesquisas, cs objetos desgastados, as maracas semi-apagadas, as histOrias
orais da tradigao ampliam-se e assumem nova vida, e nova
forga para desmascarar, denunciar e exigir mudangas e
justiga.
Os dez anos dos ecos dos sinos do cen
o mostram que algumas dessas quest6es ji comegaram a er respondidas pelas pesquisas realizadas sobre a situ g go his
t1rica da Europa, especialmente os paises de on em, a z
poca das grandes emigraciies, e sobretudo sobre a condigoes e os motivos como foram organizadas as m ltiplas
levas de emigrantes. Podemos it descobrindo, aos poucos,
que muitas coisas/teria sido melhor para os r sponsaveis diretos e indiretos dos acontecimentos, qu nunca
mais fossem lembradas. Tais acontecimentos, em a guns as
pectos e segundo estudos feitos, lembram o movim nto escravista e, em especial, os navios negreiros. 3 A companhias de navegag go continuavam com a mesma poll ica de
transporte, portanto o tratamento dispensado aos imigran
tes poucas diferencas apresentava. Os historiadOres da
HistOria do Brasil amargam a destruic go dos pr ncipais
documentos sobre o movimento e prfitica escravist do Bra
sil, devido a preocupagio de Rui Barbosa em apagar uma
pigina negra de nossa histOria. Perdemos, talvez, uma Ea
gina negra, mas ganhamos uma negra pritica. A repetigao
desta mesma prfitica, em relacgo aos diferentes Movimentos imigrat6rios, poderia ser mais interessante ara todos os que pensassem como o entio ministro da
azenda.
Sem diivida as comemoraciies centenarias se cons ituiram
12

em forca preservadora de muitos documentos histOricos,e,
talvez, como denfincia dos que preferem queimar arquivos
para que a posteridade nao saiba a verdade. 0 que ocorreu com a queima dos arquivos do DOPS, recentemente, segundo publicacao da imprensa de Porto Alegre, nada mais
foi do que repetir o nefasto gesto do passado; e parece
mostrar que a histOria, para alguns, precisa e pode ser
apagada.
Os descendentes dos imigrantes italianos conseguiram, de alguma maneira, colocar em evidendia os acontecimentos que envolveram os movimentos imiqratOrios em
territOrio gaucho, portanto nao so no que lhes diz respeito, mas as demais populagOes imigradas tambem. Estudiosos e pesquisadores entraram em campo para collier, sem
muita preocupacao com projetos ambiciosos e tecnicas sofisticadas, tudo quanto fosse possivel alcancar. 0 tempo
urgia. Era preciso salvar de qualquer maneira tudo que
estivesse ao alcance das maos, pois o incendio podia se
alastrar e consumir os derradeiros vestigios. Varios incendios aconteceram, mais por ingenuidade do que por mal
dade, consuMindo preciosidades como sendo objetos velhos
e inaeis. Esse primeiro trabalho de bombeiro foi fundamental, pois depois do rescaldo se faria o balango. Assim foi. E a luz, decorridos ja dez anos de buscar, vai
aumentando seu brilho. Os fatos vao sendo carinhosamente
costurados e cerzidos. A memOria vai se ativando enquanto arranca do crepilsculo do esquecimento velhas imagens,
lembrangas de rellquias elocadentes. Foi possivel, ainda,
apanhar os ultimos e raros testemunhos vivos do drama
histOrico vivido. Foram salvaS nostalgicas e _sonhadoras
cancOes, simbolos da forga, da fe e das ambigoes de homens e mulheres; de velhos, jovens e criancas; de familias e comunidades inteiras.
O centenario italiano ecoou como um sino por to
dos os recantos onde houvesse um descendente de imigrantes, mas em particular no fundo da alma da imigragao ita
liana. 0 sino! Simbolo tao querido, tao expressivo, tao
festivo e tao nostalgico! A capela, o campanario e os si
nos constituiram a essencia de toda a vida e de todo 0
universo do imigrante italiano em sua nova p5tria. Agora, no centenario, os sinos do campanario, quase esquecidos e obsoletos pelas novas liturgias, ecoavam novamen
to com a mesma intensidade e com o mesmo orgulho dos velhos tempos; e conclamavam a reviver a identidade do pas
sado. Sim, eles eram mais uma vez a garantia da ressurreigao, na lembranca de cada um, dos velhos valores, das
grandes causas e das rudes lutas, que haviam trazido os
pais, os avOs ou os bisavOs para o coragao misterioso e
silencioso das montanhas e das florestas. Os sinos renovavam os ideais que mantiveram vivos os pioneiros, vivos
13

sanais.

pela esperanga e pela f6 em seus sonhos, caracteristicas
pr6prias e exclusi y as de todo aquele que , sonha coM o futuro. Os sons do repique dos sinus eram a melodia do pas
sado tornando-se os ecos do presente.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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VERTSSIMO, Erico. Pequeno Depoimento sobre os tailsnos. In CENTENARIO DA IMIGRACX0 ITALIANA. p. O. "De
vemos a imigracao italiana aqui no Rio Grand do Sul
a fundacio e o delfenvolvimento admirlvel de ma cidade como Caxiaa, a indistria de vinho, a p imeira
metaliirgica de quAlidade, elem de atividades arte.
regiio entre as at holt zonheci
como
"zona colonial italiana" esti eheia de balsa cotauni
dades prisperas, auitas delas dotadas duma grace al
pine. 0 imigrante itelieno ( you repetir aqui o que
ji escrevi em °Lazes artigoa) de certo modo trouxe

cores novas a nossa paisagem, entiquecendo-a cols os
verdes das y inhas e o de arvores, O y es e florispor
eles plantadas no dezorrer de um sieulo de trabalho
agricola". Idem ibidem.
Na Itilia, a voz de D. Joao Batista Sealabrin ,o apes
tolo dos imigrantes, se levantou pare denu ciar a
triste situacao dos imigrantes de America a se preo
cupou concretamente com os mesmos, tendo vi do inclusive ao Brasil. Entre nos y iriaa obras
i foram
publicadas, entre elas se dearaca; OS ITALI NOS DO
RIO GRANDE DO SUL, de DE BONI, Luis, A. e C STA, Ro
y ilio. Publicacao da EST /UCS /VOZES 3 Porto A egre.
3. Conferir - MANFROI, Oli y io. Op.Cit. g.101 e s guintes.
DE BONI, Luis A. COSTA, Rovilio. °petit. p. 6 e seguintes.
A MELODIA DO PASSADO E OS SONHQS DA AVE TURA
Os sinos do centenario lembravAM os so hos de
aventura nascidos das entranhas de um povo tangi o pela
miseria e abandonado ao seu pr6prio destiho. 1 A ituagao
de penfiria em que eram obrigados a viver devido exploragao dos donos das terras, os fazia sonhar com America. "E viva la Merica. Ze grande cucagna. Se beyse
mangia e liegri se sta. ", cantava Nanetto, o limb to mltico da imigracao italiana. 2 Ao repique dos si s, as
vezes dobrando a finados, e com a Wino() do pad , a caminhada em direcao ao novo mundo comegava sob o signo da
duvida e da incerteza, e no semblante de todos .transparecia um sentimento comum, para esta partida nad haveria
retorno. 0 sonho da America, infelizmente, era um sonho
forgado. Apesar os anfincios e atrativow publici arios e,
mesmo, da intervencio do padre vendo na America a inter14

vencao da ma) divina, a frente de cada imigrante desenha
va-se o riso do desconhecido e da aventura. 0 rigor de
uma situagao, sem maiores perspectivas, vivida na Italia,
trabalhando para sobreviver e saldar dividas, em que, se
gundo Pio Busanello, "a palavra pentiria era a mais pronunciada entre o povo", 3 constituiu-se no maior aliado
dos promotores da emigrag go. Assim, mesmo sob a sccaaa da
incerteza e da aventura, medraram sonhos de esperangas,
acendeu-se a fe e surgiram projetos de dias melhores.
Os momentos que antecedem a decis go de partir e
o fato da partida revestem-se de um colorido dramatic°
de muitos matizes. Cada individuo, cada famIlia, cada gru
po tem sua prOpria histOria, mas nisto tudo ha um contex
to paradoxal comum que envolve a todos os que comegam de
cidir-se a partir. Todos procuram pesar os pros e os con
tras, mas em muitos casos nao ha o que escolher, a Unica
saida a partir. Com isto, as pessoas vivem incertezas e
esperangas, anqiistias de pobreza e sonhos de fartura,des
crengas totais corn o presente e crengas sOlidas num futu
ro promissor. Esse ambiente, vivido por cada um durante
todo o tempo que antecede as decisoes e se organizam os
preparativos, foi muito bem registrado pelo poeta popular e anOnimo, na cangao intitulada "La M g rica". E no es
tribilho que se encontra toda forga angustiante daquele
que decide partir para sempre, sem saber exatamento
que o esperava. 0 primeiro verso repete tres vezes a palavra "Mg rica". E o grito angustiado de quern balanga duvidosamente a cabega. E a sUplica insistente de quern quer
ver no escuro, de quern quer decifrar o futuro, de quem
quer compreender o misterio, de quern espera uma prova pa
ra se convencer de que vale a pena partir. Este grito su
plicante transforma-se, no segundo verso, em pergunta.
Uma pergunta dirigida mais a si mesmo, do que a alguem.
"Cossa sara-la sta Mg rica". 2 a continuidade do grito su
plicante langado ao infini-to. 2 a incerteza transformada
em desejo de saber, de assegurar-se, de definir o desconhecido. Uma pergunta que parece ja mostrar que o Unico
capaz de responde-la g o prOprio autor da pergunta. E a
resposta brota firme e clara: "un massolin de fiOri".Sim
a America, esse desconhecido e misterioso mundo, sera um
ramalhete de flores. A primeira vista, a resposta g tran
qtilizadora e clara. Pela frente esta um futuro florido.
Portanto alegria, sucesso e festa. Mas como toda
arte
poetica, essa simples cang go podera revestir-se de ambigftidade. Ela aparenta a seguranca e a certeza de dias me
lhores, mas pode manter, ao mesmo tempo, toda carga de
duvida e de inseguranga. A simbologia das flores e
profundamente polivalente, ela se estende no imenso espago
que vai do nascimento a morte, do sorriso a lagrima. 0
poeta popular, consciente ou inconscientemente, traduziu
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com muita riqueza simbOlica a profunda ambigOidade que

dominava os momentos da grande decis go e os sentimentos
da sofrida partida.
A fonte de coragem que forneceu as forgaa para
o imigrante italiano pronunciar a sua decisao na y deve,
talvez, ser buscada na antevis go do que sera o , , mas
na ambigio que cada qual alimentava em si mesmo, o mais
profundo sigilo de sua consciencia. A ambig go era comum,
individual era a intensidade do desejo. Todos e Cada um
queriam ser proprietirios. Ser proprietfirio era a grande
ambiggo. A fonte que fez brotar as 'aquas da corag m e as
forgas de decidir e partir. Na mente de cada um
idiia
de prOpriedade desfilava com todas as letras main culas.
Ele seria dono de suas terras, de sua producio, e seus
nariz.
negOcios. E, acima de tudo, ele seria o dono de

Aqui estava, com toda certeza, o m6vel fundament 1, a fon
to inexgotivel da energia, por gut ni0, da teimosia que

fez o

imigrante

superar todos os obsticulos.

Os

rOprios

promotores e divulgadores da emigracio tinham c nsciencia fiesta ambigio, quase obcessiva, do italiano ela pro
priedade, por isto ela service de "isga para atra r os lir
grantes", como diz Maria T. Petrone. 4 Novamente os poetas pOpulares cristalizaram essa ambig go proprietiria da
tradicao cultural dos imigrantes italianos nestes versos:
"Nel Brasile non vi aOhno_padrOni
Ognuno qui e padrone di se
In sua casa it colono command#
E si stima ugualmente un refl.'
A ambiiio da propriedade fundava-se na deia de
queelaseria a unica condig go para meihorar de da. Uma
idgia muito difundida pelas correntet do liberal smo eco
Deste modo, a ambigio dà propriedade era reforca
da pelo principio de um direito individual e f iliar,
tendo como objetivo bfisico o sustento da famili , a garantia do bem-estar e a seguranga de fartura e de progresso. 0 que podia, em muitos casos, estender-s ate os
sonhos arrojados da construcio de grandas fortunas.
0 desejo de ser proprietfirio como idea e ambigio de todos, com o surgimento dos agentes da ligraggo,
foi cedendo lugar a possibilidade visivel e co creta de
realizar-se. Nem sempre foi ficil concretize-la; nio tan
to pela falta de terras, mas pela difiouldade de fazer a
longa caminhada e chegar. A longa e terrivel travessia do
mar sepultou muitos sonhos. Basta lembrar o Sirio, novamente pela boca dos poetas, "Sirio, Sirio,la mi$era squa
dra per molta gente la misera fin". 6 Um navio inteiro de
saparece tragado pelas iguas, mas pouco sobrou dele, taT
vez apenas essa cangio, muitas vezes efttoada Uostalgicamente, no meio das imensas florestas, pelos que com
mais sorte conseguiram chegar ao seu destino. Mas no meio
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desta longa e desesperante caminhada, quando tudo pare
cia perdido, surge uma outra fonte de energia, nao a nova, mas apenas estava adormecida, a religiosidade. Diante da imensidao das dificuldades para realizar os sonhos
ji acreditados, e diante da impossibilidade de um retorno, a crenga em Deus e nas forgas espirituais tornam-se
Unico refilgio encontrado. Naquelas alturas s6 Deus e
as forgas sobrenaturais poderiam, segundo eles, sustentar a coragem e a esperanca dos dias melhores sonhados e
acreditados. Essa religiosidade, como crenga nas forgas
espirituais e sobrenaturais, em geral a creditada a fe
catalica, mas nao se pode esquecer todo universo supersticioso do homem italiano. 0 depoimento de Julio Lorenzo
ni, um dos pioneiros dos imigrantes que chegaram a Val
de Buia, nos mostra todo o desespero do imigrante e conseqUente apelo As forgas espirituais; ou revolta contra
Deus: "Uns caminhavam de cabega baixa, taciturnos e tris
tes, outros gritavam, blasfemavam e maldiziam a hora de
ter vindo ao Brasil, e maldiziam, tambem, Crist6vao Colombo e o diabo, e algumas mulheres havia ate que, silen
ciosamente, seguiam chorando". 7 As superstigOes ou crengas em forgas espirituais fora do credo catolico sao comuns entre os imigrantes, e pode-se comprova-las palaprO
pria literatura, a comegar por Nanetto, quando seus pais
conduzem ao piroco para que este o abengoe pois devia
estar enfeiticado. 8 "Togno Brusafratti" con-Cern varias pas
sagens onde se condena as feitigarias e superstigOes.!
Hoje mesmo pode ser comprovado pelos hebitos e tradicoes
dos descendentes dos imigrantes. Os Padres Palotinos, em
Santa Marialconseguiram comprar uma casa por um bom prego por estar malassombrada. 1 ° Estudos sociolOgicos e psi
colOgicos poderao aprofundar a presenca do apelo As forgas sobrenaturais nos casos limites da existencia humana. Neste momento queremos apenas chamar a atengao sobre
espirito religioso reinante entre os imigrantes italia
nos, a prOpria blasfemia a consideramos como uma manifes
tacao desta religiosidade, o que constitui um recurso ex
tremo e unico para todos. 0 que a preciso que fique muito claro e que a religiao crista catOlica, como formadora da religiosidade dos imigrantes, '6 sem diivida aquela
que determina a ortodoxia e legitimidade da vivencia religiosa, e a ela deve ser creditado, sem diivida nenhuma,
merito de ter estado presente nos momentos mais dificeis vividos por cada imigrante e por comunidades inteiras. A fe catOlica com todos os seus simbolos constituiram o grande manancial de forgas nos momentos de solidao
abandono para que ninguem perdesse as esperancas no pro
prio futuro.

Ao chegarem ao local final, os imigrantes italianos sentiram com maior intensidade a solidao e abando
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no, e foi justamente neste momento que eles construiram
os grandes monumentos a sua fe. Os capiteis, as Oapelas
e as igrejas emolduradas pelo inseparivel "camPanll",mes
mo modesto, sio o marco perene desta religiosidade. Corn
isto pode-se, tambem, entender e explicar porque Os imigrantes construiram mais monumentos a fa', do que escolas; procuraram com maior interesse pelos sacerdo e g , do
que por professores; confiaram mais nas oragoes enas ben
gios (mesmo de benzedeiras ou padres leigos), do que nas
ciincias; esperaram mais em Deus do que nos homen do go
verno. A capela e o sino eram a lembranga de que
us es
tivera e esti sempre presente em tudo. Os capitii pontilhando as estradas eram os marcos continuos da resenus dos
•a continuada e da protegio concreta do Senhor,
desvalidos. Tudo indicava que todas as 'wises se resolve
riam entre eles e Deus e mais ninguem.
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0 ECO DOS SINOS
As comemoracOes centerCirias foram festivas. Nao
poderia ser de outra maneira. Os discursos entoavam loas
aos herOis que desbravaram o mundo hostil da serra, da
floresta e do mundo desconhecido. As velhas cancOes foram novamente entoadas com o antigo entusiasmo. As bodegas, a sombra das capelas, reviviam os gritos cadenciados do jogo da "mora". Os "brodos" reapareciam lembrando
e animando saudosamente as longas e frias noites das so
lidoes ao calor e a luz dos "fogolari". As velhas calcas
de brim riscado, remendadas ao infinito, eram vestidas
com garbo e, sem humildade ou constrangimento, desfilavam
em carro aberto. Vestidos e aventais eram retirados dos
depOsitos de lembrancas, para poses e desfiles de
passarelas. J5 nao eram mais os simbolos da pobreza e da
ignorancia a que foram condenados. Hoje se tornavam os
simbolos da coragem, da bravura, do orgulho e da grandeza do trabalho e do trabalhador imigrante, portadores de
um idealismo herOico e construtores de riquezas e de pro
gresso. Os dialetos venetos, tao humilhantes e humilhados, passaram a ser tratados com o respeito e o valor de
vidos a todas as linguas. A lingua materna de cada um so
devia ser respeitada mas ela se tornava uma lingua de
cultura e de religiao. Nao era mais preciso envergonharse da lingua materna. Ela nao era inferior a lingua brasileira ou a qualquer outra lingua. 1 Parecia a todos um
novo sonho. 0 dialeto veneto transformou-se em objeto de
estudos gramaticais, lingdisticos, antropolOgicos e sociolOgicos. Voltou as p5ginas dos jornais. As editoras publicaram livros dialetais e bilingdes. 2 Centenas de gravadores sairam a campo. As cartas, as velhas cartas, roi
das pelos ratos e amarelecidas pelo tempo, esquecidasncs
sOtaos, foram recuperadas com carinho monacal, impressas
e colocadas com toda reverencia entre os livros dos gran
des sabios das bibliotecas das universidades. Mas o dialeto veneto viveu o ponto mais alto de sua grandeza, fora de qualquer davida e dentro do contexto do imigrante,
quando recebeu a dignidade de se tornar o discurso litur
Pelo
gico, fato que nenhum imigrante poderia imaginar.
contrario, ele, talvez, do silencio de seu tumulo, estaria pensando que se tratava de uma profanagao, de uma
blasfemia. Mas nao, o seu dialeto, e sua fala roceira,na
qual expressara todos os seus sentimentos, e_que mais se
prestava para a blasfemia, recebera o privilegio de' ser
tambem uma lingua de °raga() publics e solene, de pregacao evangelica e, ate, de celebragao da maxima liturgia
de sua fe, a missa.
Passados os primeiros momentos de espet5culo e
de euforia, os sinos, aos poucos, fizeram ecoar mais pro
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fundamente sua sonoridade despertadora._As festividades
je nao eram tao festivas. As manifestagoes do palco indi
cavam para as realidades dos bastidores. Os discursospOg
ticos, romanticos e retOricos silenciaram, e outras vozes e outros tons puderam ser ouvidos. 0 Bin° ac• rda de
sonos mais profundos. Assim os efeitos extasiantes do pri
meiro impacto com o encontro do passado quase mo to
esquecido, foram deixando lugar a lembrih*as mais duras
e sofridas. Os contatos suPerficiais fotam eresc ndo e
merguihando na profundidsde dos cem anos.transco ridos.
As contribulcOes e colaboraciiee, por p rte dos

imigrantes, eram a princlpio pOucas, enVetgenhad s, desconfiadas e ate temidas. Lembrar o passade ) ague a vidinha, aqueles costumes e aildelas
. situag6es! teCup . rar objetos
jogados no porao ou abandonados n•tempo!
Salvar das tracas e dot:4 rates os restos de iielha CW26,
de antigos passaportes, ou papeis rabiscados, rec • rtes de
um sen
jornais, que as "nonas" ainda mantinham itenas
timentodefidelidadeede recordagao de seus mo to que
ridos, mas que, tao logo elas morressem, tudo se ia quei
tudo
mado como coisas sem serventia e valor! Para qu
isso? Seria algum golpe de esperteza? Tudo pare ia tao
estranho e incompreensivel. Aos poucos o valor ultural
foi compreendido. Assim, consciente ou ihcOnsci ntemente, o sentido da tarefa foi assimilado. 0 objeti o comum
foi juntando as maos. Cada um sentia que ptotege o passado era revive-1o; reviver o passado Significav renovar a si mesmo e preservar sub prOpria identida,. Com
isto as velhas hist6riat, contadas pelas nonas, •ue tinhampara os netos um sabor de lendas, torhaiam-s hist6rias de verdade, dramas vividos e reais. A lembr nca des
tas histOrias passaram a deSpertar nos mais velh.s o in=
teresse pelos acontecimentos do passado, e, nos ais jo
yens, a curiosidade para procurar e conheber a erdade.

0 trabalho da imagihagao foi abrindo spago pa
ra raciocinios mais rigorosos e trabalhos com•arativos
velhos
melhor elaborados. Os contelidos enbolorados do,
bails trouxeram a luz as provas necessaria g que •avam con
sistencia e rigor exigidos Mara a objetividade •e comparages, reflexoes e conclusOes. Tudo ia se torn ndo mais
claro e tao perto de cada um. Parecia ontem. Os mais velhos, instigados por perguntas e questionerlos •e curiosos pesquisadores, foram encadeando ideias e f•rnecendo
o material para a tecitura da interpretagao dos aconteci
mentos. As paisagens, os fatos, cps personagens am adqui
rindo visibilidade, tomando forma, corpo e vida Tudo re
comegava a existir e a falar. Cada coisa celebr va uMa
histeiria. 0 monticulo de pedras lembrava os fu damentos
do primeiro forno, onde a bisnona assara o prim iro pao,
colhifeito com a farinha de trigo por eles plantado
20

do. Aquela coluna de cerne de Ipe ou de Angico, jä carco
mida e estranha, fora o alicerce da primeira casa, onde
os avOs nasceram e viveram. Depois ela serviu de poste de
amarrar cavalos das visitas ou dos namorados de nossos
pais, nas tardes de domingo durante os namoros controlados. Hoje e ulna lembranga e uma histOria. Cada familia
descobria sua histOria familiar, tudo passava a ser mais
eloqUente e encontrar ossos e carne. E cada um sentia-se
orgulhoso de ter histeiria, de ter feito histOria. Desta
maneira os trabalhos de pesquisa foram sendo produzidos.
No comego, sofriOos, despretensiosos e humildes. Depois
mais arrojados, Em qualquer caso a primeira conclusao for
nou-se inquestionivel e uninime: a imigragao nao fora um
acontecimento festivo e triunfal, mas cheio de lutas e
sacrificios. "A grande maioria dos italianos, ao chegar
a America, nao viu o fim, mas o aumento das privagaes".3
Somente muita coragem, muita fe e muito idealismo conseguiram superar tantos obsticulos.
Os velhos livros de registros de batismo, casamentos e Obitos constitufram-se para os pesquisadores
na fonte preciosa e consolidadora, nao se) para completar
suas reflexoes, mas tambem para reconstituir genealogias
e refazer fatos. As atas das reuni6es das comissOes de
igrejas e capelas forneceram um conjunto de informagOes
bisicas, talvez as mais significativas, a respeito da vi
da dos imigrantes. Com elan tornou-se possivel detalhaF
pormenores do que acontecia na comunidade. Com esses recursos os primeiros trabalhos abriram caminhos para estudos mais documentados e publicagOes mais substanciais
apresentando apilises sociorOgicas, politicas e econCimicas. 4 Essas prvocupacaes e interesses concretizaram-se
em museus e bibliotecas, que surgiram em quase todos os
nficleos da imigragao, dos quais se fala com orgulho.
Um dos meritos de todo esse movimento em diregao ao passado foi, sem dilvida, o de ter despertado o in
teresse em todas as localidades pela prOpria hist6ria.Isto provocou o desejo de retorno, depois de muitos anos,
aos locais de origem, daqueles que, pelas mais variadas
razaes, migraram para outras regiOes do estado ou de outros estados. Mais, tal fato fez com que fossem conhecidos pequenos nUcleos de imigrantes italianos em municipios onde ficaram completamente isolados. Hi, parem, nes
to contexto, um niicleo relativamente importante, consti=
tuido pela antiga ColOnia de Silveira Martins, uma das
primeiras quatro colOnias, localizada na regiao de Santa
Maria, da qual pouco se fala e pouco se tem estudado. E,
em geral, quando se fala na ex-colOnia Silveira Martins,
usa-se uma linvuagem mais tangencial e extensiva, do que
uma referencia direta e substancial. As expressoes usadas na maioria das vezes, tem este teor: Tambem no cen-

tro do Estado houve um contingente expressivo deAmigran
tes italianos que se situaram na regiao de Santa Maria.
Grande parte das obras sobre a imigragao italiana esti ligada, pelas mais justas razoes, a rOgiao de
Caxias do Sul, onde se fixou o maior contingente da imigragao italiana em nosso estado, e onde os imigrantes apresentaram o maior grau de desenvolvimento. Para o pesquisador da imigragao italiana, entretanto, nao interessam apenas os aspectos de maior indice de desenvovimento
ou do maior nUmero de imigrantes, mas taMbem os
outros
aspectos que mostram caracteristicas e situagOes peculia
res. Com_isto completa-Se a paisagem do moviment imigra
tOrio. Nao resta dilvida'que Caxias do Sul e tod a tegiAlo
representam o parametro de avaliagao e o termo e comparagao da imigragao italiana; ja Julio de Castil os denominou Caxias como a "perola das colOnias". Portant° os
estudos e anilises de outros nficleos e outros grupos de
imigrantes italianos terao, necessariamente, condo ponto
de referencia a "perola das con/11as".
Mesmo sem levar em consideragao qualq et crite
rio adotado para o estudo da presenga dos itali os no
Rio Grande do Sul, pode-se afirmar com toda seg rangaqm
partir
o contingente de imigrantes italianos fixado,
de 1878, na Serra de7Sao Martinho, tendocomo s de Silveira Martins, pouca=atengao recebeu e, mesmo, icou qua
se completamente esquecido, desde a chegada dos pioneiros. Quando se diz que os imigrantes italianos 'foram re
cebidos com indiferenga pelas autoridadeS provi ciais
desconhecidos, durante muitos anos, pelos gauch s", tal
fato deve ser multiplicado virias vezes em rela ao a Sil
veira Martins.5 Basta lembrar que nem a divisao dos lo=
tes estava feita, quando da chegada dos pioneir s. Foi
preciso uma longa espera no barracao de Val de uia e, o
pior, que a peste dizimasse quatrocentas pesso Para que
as autoridades resolvessem acelerar a demarcac - .° Santa
Maria nao registra em seus anais nenhuma inici tiva para
socorrer os miseriveis pestilentos.
Silveira Martins ficou isolada das d mais coirmas e pouco lembrada de todos. Situada no ce tro do Es
tado, sem comunicagao geogrifica direta com os outros
cleos, ficou entregue a sua propria sorte. Sual'situacao,
alem do isolamento, era peculiar, talvez em certos aspec
tos mais favoravel, faltou-lhe, porem, algum ingrediente
bisico, motivo porque nao logrou os mesmos Indices de de
sempenho alcancado pelas demais colOnias, "Campo dos Bugres, Dona Isabel e Conde d'Eu". Chegou, agora4 o momento de buscarmos os componentes possiveis que eterminaram o processo de colonizagao da area de Silve ra Martins, de seu desenvolvimento e de sua situagao atual. 0
contraeco dos sinos de Centenirio chegaram tambem no
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fortes da Serra de Sao Martinho, inicio da Serra Geral,
em pleno coracao do Rio Grande, despertando do sono os
descendentes dos imigrantes italianos, e, como nas outras
comunidades, sairam em busca da prOpria histOria. A imigracao italiana da ex-colOnia Silveira Martins sentiu a
importincia de reviver seu passado, mas o eco dos sinos
do Centenirio de cada lugarejo ester a exigir um lugar de
maior destaque no cenirio da histOria da Imigracao Italiana no Rio Grande do Sul.
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A IMIGRACAO ESQUECIDA
Silveira Martins foi a quarta colOnia, fundada
em 1877 por decreto imperial, destinada a receber imigrantes italianos com o objetivo de povoar uma area devo
luta pertencente ao governo imperial, seguindo a mesma
politica de ocupacao das demais colOnias. A data precisa
de chegada dos primeiros imigrantes nao ester bem esclarecida. Segundo AntOnio Bombassaro e Ernesto Pellanda, as
primeiras familias teriam chegado ainda no ano de 1877.
Ja Julio Lorenzoni, em suas memOrias, escreve: "Nos illtimos dias de abril (de 1878), portanto, a primeira leva
de imigrantes italianos, a maior parte Vinetos e Lombardos, acampava ao pie dos montes, que mais tarde constitui
riam o niicleo colonial de Silveira Martins". 2 t interessante observar que a descricao da viagem terrestre de Rio
Pardo ate o Barracao de Val de Buia apresentada por A.
Bombassaro, 3 coincide com a de Julio Lorenzoni. 4 Ha, po23

rem, alguns detalhes que nao dirimem todas as
dilvidas.
Antonio Bombassaro fala de quatro expedicOes ou levas
de imigrantes, que teriam chegado sucessivamente ao Barracao de Val de Buia. Na primeira expedigao nomea uma
serie de familias, entre as quais a de PrOspero ippi, pri
meiro comerciante de Silveira Martins, e a famil a.Dotto
composta de 40 pessoas, que celebrou seu centeni io de
chegada em 1978, tendo-se localizado no vale opo to aode
Val de Buia, hoje conhecido como Vale Veneto. E 6 na se
gunda expedigao que aparece, segundo Bombassaro, a famiem a
lia Lorenzoni. A terceira expedigao teria chegad
bril e a quarta em maio, onde se encontrava Paul Bortoluzii, tido como o fundador de Vale veneto.4
A lembranga deStas passagens do inicio " a Coliinia Silveira Martins tOrna-se importante, pois m stra que
essas quatro levas de imigrantes, num total de erca de
1.500 pessoas, foram-Obrigadas esperar longos me es ate
tomar posse de seus lOtes. 0 que demonstra a you a*atencao dada pelas autoridades a cOl6nia cacula da c lonizacao italiana. E, como j5 foi mencionado, foi pre iso o
surgimento de uma epidemia, para que os trabalho tomassem maior empenho. As demarcagOes foram sendo
xecutadas, a sede foi tragada, e Silveira Martins foi ecebendo sucessivas e significativas levas de imigrant s, chegando a ultrapassar sua capaCidade de recebiment•. 0 pro
blema foi solucionado pelos prOprios imigrantes, na medi
da que decidiram comprar terras de prOprietirios particu
lares. 5 E tudo parecia indicar que Silveira Ma tins t apesar da tragedia do Barracao de Val de Buia, apresentava, aparentemente,todas as condigOes de se desen olver e
alcangar um nivel de desenvolvimento paritirio - s outras
SilveicolOnias coirmas. E Corte ao narrar sua visits
ra Martins em 1884 chega a dizer que ela esti e
situagao privilegiada em relacao as suas coirmas,
firmando
que nela se cultivam todos os produtos das outras co18nias e mais o algodao, o arroz e o tabaco. 6 Mas a descri .
gao de Corte vai mais adiante: "A colOnia de Si -ira Mar
tins encontra-se em condigOes mais favoriveis d•que as
outras para a venda de seus produtos, uma vez q e,
tante da concorrencia dos outros centros produt•res, e
cercada de muitos centros consumidores, pelo qu: o vinho,
na colonic mesma, e tres vezes mais caro do que nas deApesar
mais, como o sao o trigo e os outros produtos".
destas circunstancias, a primeira vista privil giantes,
e por razEies ainda nio bem esciarecidas, isto n o aconteceu, e, Silveira Martins, na expressao do Pe. uiz Spon
chiado, acabou sendo a "prima desconheclda entr as colanias italianas do Rio Grande do Sul".°
Os sinos do Centenario ecoaram fundo ti pbem nos
contrafortes e estreitos vales da pouco lembrada Serra
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de Sao Martinho, e fizeram reviver, no coragao das geracOes italianas, os velhos sonhos e histOrica aventura dos
imigrantes pioneiros. 0 repique dos sinos conseguiu, com
sua nostalgica sonoridade, sacudir as novas geracifies e
conduzi-las ao encontro de suas raizes da histOria cente
n g ria, alcangando os lugarejos mais remotos, esquecidos
e adormecidos. As comemoragoes centen5rias, de muitas co
munidades, mesmo de muitas famflias tradicionais, forai
acontecendo e se sucedendo. Silveira Martins e Vale Ilene
to, como os dois nUcleos pioneiros, abriram o festive cor
tejo das comemoracOes. A familia Dotto desenterra na lavoura e ergue festivamente em pequeno monumento a pedra,
onde fora gravado o momento da tomada de posse de seus
lotes: "queste terre son dei Dotti". 9 E as comemora2Oes
continuam acontecendo. Entre todas essas comemoracoes,
o fato mais marcante, tornando-se o simbolo da presen2a
italiana nestas regioes, foi, sem dilvida, a construgao
do monumento ao imigrante, junto ao sope do morro onde
se localizara o Barracao de Val de Buia, e sua soleneinau
guracao pelo Cardeal Patriarca de Veneza, D. Albino Luciani, depois Papa Joao Paulo I.
As comemoragOes centen5rias chamaram atengao so
bre um quase esquecimento da ex-colOnia de Silveira Martins dentro do contexto maior da imigragao italiana do
Rio Grande do Sul. Ficou plenamente constatado que ela
estava relegada a um segundo piano, sem maiores referencias, a nao ser algumas alusOes, e praticamente nao sendo objeto das atimas publicagOes sobre os italianos.
centenirios,
Criou-se assim, com o bimbalhar dos sinos
uma consciencia viva da necessidade de se pesquisar e es
tudar a regiao. 0 editorial da edigao especial do jornal
"A Razao" proclama com muito vigor: "E hoje ele (o jornal) ester em todas as bancas e sendo enviado a todas as
escolas da regiao, se propondo a reparar a falta de divulgagao da participagao da imigragao italiana em nossa
regiao, pois nunca se deu a devida importancia a "colania de Silveira Martins", preferindo dizer-se que so em
Caxias do Sul e periferia, o Rio Grande recebeu ajuda de
maos italianas, na propulsao de seu progresso". lu 0 Padre Luiz Sponchiado, apesar de humildemente escondido a
tress de seu monumental trabalho de coleta de documentos
relativos a imigragao desta regiao, diz: "2 um prazer pa
ra mim tornar conhecida esta nossa Coreinia de Silveira
Martins, a prima desconhecida entre as colOnias italianas do Rio Grande do Sul" .11
Para situar o problema deste quase esquecimento
em que foi mergulhada a ex-colOnia de Silveira Martins podemos comegar por observar a literatura sobre a colonizagao Italiana. Ainda que essa observagao nao seja tao
profunda e exaustiva, nos leva a fazer uma distincao en25

tre, a literatura e os trabalhos desenvolvidos dentro da

ex-colOnia, publicados ou nao, e o que fora se escreveu

sobre ela. Vamos chamar de literatura interna a primeira, e de literatura externa a segunda.
Literatura interna
0 acervo bibliografico nos mostra.uma 1 sta si2
nificativa de trabalhos, uns publicados outros n
refe
rentes a imigragao italiana da regiao de Stiveir
Martins. Encontramos trabalhos de importancia decis va para
o estudo e a compreensao de todo movimento, _imi ratOrio
desta regiao, contendo os motivos da imirOcao, •
do as dificuldades da viagem, enumerando Qe perc 19Q0 pa
ra a fixacao e o processo de deSenvolv,iMento e • stiando
a realidade da situagio atual. EncontraPos we bps tra
balhos, talvez de maior valor histOrieo, sobre o papel
da
fundamental da Religiao Catölica em todo o proce so
7.1

Imigragio e seu posterior desenvolvimento e, ao

tem

po, contendo informes explicitos e implloitos so re COMponentes etnicos, culturais e sociais. Sers , maior s crimaior
terios cientificos de escolha, vamos.apreSOntar
niimero possivel desses trabalhos e pilblica9Oes.
Esperamos nao cometer nenhurpa iniustig e nem
minimizar os trabalhos ao comegarmos polo traba ho 40 Pe.
Luiz Sponchiado, atual e ha longos anos paroco d Nova Pal
ma. Pe. Luiz organizou, nas horas de fO104 que • miu*s
monumental e com--teriosacdlhp n,um
plex° fichario genearcigico de quase toclas as fa flias da
regiao. 12 0 trabalho nao esti parado, peg° cont art°, opm
crescente empenho ele continua am pl iendo 0, at al*.zando
as fichas. Quem teve a oportunidade de,P4P4c/P r das co
memoragOes do Centenario da fundagao de Nc0(a Pa ma pode,
tambem, ver uma amostra deste trabalho 011148310 s cartazes, onde aparecia a genealogia das fatillas
•ssatto,
consideradas as mais numerosas. Junto corn o fic ario geneal6gico, Padre Luizinho, como tambim 6 COnhec do, inau
gurou, por ocasiao dos festejos centenarios, um museu e
uma biblioteca da imigragao. Tudo isto 6 o . res4tado de
mais de 30 anos de dedicacao para salvar 4a destruigao
as rellquias que conservam a merairia dos 4.migrantes italianos. E nada melhor para definir seu trabalho ouvirmos
por
suas prOprias palavras: "Minha pesquisa dirige-se,
isso, as pessoas, a histeiria das pessoasvpara que nao
se esqu(N:am, na ansia de louvar o progressq, de mstarutre
homenagem aos verdadeiros valores trazidop pelo italianos". 13 Devemos ainda registrar aqui, ja como
telmxhas
oculares, a presenga total do Pe. Luiz nas com moragoes
do centenario da Fundacao de Nova Palma. Ele foi a figura central que tudo planejou e dirigiu. Ele conseguiu fa
zer desfilar nas vias publicas toda a histOria de Nova
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Palma, tendo como espinha dorsal da histOria a vide reli
giosa da parEiguia. E, por fim, a bom lembrar que todo ma
terial organizado pelo Pe. Sponchiado oferece excelentes
fontes genealOgicas e histeiricas para o mais exigente pes
quisador.
Ao lado do trabalho genealOgico e mais cientifi
co do P5roco de Nova Palma, encontramos um outro trabalho, com caracteristicas bem diversas, a verdade, mas nao
menos significativo, desenvolvido pelo Pe. Clement-Inc , Marcuzzo em Vale Veneto. 0 Pe. Clementino nao esta tantopreo
cupado em documentar o passado, mas em revive-lo.
Ele
com muito entusiasmo busca comemorar e celebrar o passado mas, ao mesmo tempo, procura perspectives que conduzam
para frente, sonhando em restaurar a antiga vitalidade
que_existia nesta regiao. Suas iniciativas atraves depro
mocoes festivas, recuperando cancoes, bandinhas, liturgies sacras, comidas tipicas ou publicacSes de artigos
publicitarios tem sempre em vista transformar Vale Veneto num ponto turistico e, conseqUentemente, retomar o ca
minho do PYogresso. Por isso nao a exagero dizer que tirou Vale Veneto do esquecimento e, talvez, do desaparecimento tota1. 14 Vale Veneto foi o segundo nucleo, depois
de Silveira Martins, desde o inicio rivalizou com a sede. Teve oportunidade de sobrepuj5-la quando se tornou a
sede e o berg° da ordem dos Padres Palotinos, da qual o
Pe. Clementino a membro.
Hoje, grace ao Padre Marcuzzo, Vale Veneto representa o grito vivo e o coracao palpitante da presence
italiana de toda regiao, buscando manter o entusiasmo das
comemoracaes centenerias. As sucessivas promocOes atraem
constantemente levas de descendentes italianos que migra
ram para todo o estado e, mesmo, para outros estados. A
das
festa do Corpo de Deus tornou-se o palco renovado
tradicoes liturgical e culturais da catolicidade italiana. As liturgies e os cantos latinos e dialetais misturam-se com os tiros de morteiros e banda musical. 15 Mais,
Vale Veneto com seu museu, com suas belezas naturals, com
seus "galettos" e risotos somados a bravura e entusiasmo
do Pe. Marcuzzo e de seus moradores, tem todas as condicOes para se tornar um centro turistico, capaz de oferecer excelentes atrativos aos mais exigentes visitantes.
Dentro desta Otica de trabalho nao se pode esquecer o trabalho humilde e anOnimo do Sr. Antanio Isaia.
Ele 6' um profundo conhecedor das imigracOes do Rio Gran
de do Sul, nao so da imigracao italiana, mas_conhece pro
fundamente os fatos que envolveram a imigracao italiana
de Silveira Martins. Conferencista obrigatOrio_ para se

falar, nos colegios e escolas, sobre a imigracao,ouquan

do se quer lembrar acontecimentos da nisteiria imigrat6ria de Santa Maria. Ele é um estudioso, um divulgador in
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formal, mas acima de tudo, uma fonte de pesquisa.Parase
avaliar sua capacidade e conhecimentos basta lemIrar que
a ele coube o papel importante de redigir o text0 e elaborar a reportagem sobre a ex-colOnia de Silveira Martins
para o album do Centenario da ImigraiaO Italianal6
A literatura sobre a ex-colonia de Silv ira Mar
tins comega com o diario de Julio Lorerizoni, um • os pioneiros, e que, por ocasiao do Centenirio dalmi grita
liana no Rio Grande do Sul foi publica60, por uma de suas
filhas, sob o tItulo de t MemOrias de um imigran
italia
no. 17A importancia desta obra e fundamental pa a a ex=
colOnia de Silveira Martins, pois se trate do diario de
um imigrante que chegoU nas primeiras lavas de
migrantes; representa, sem dfivida, o document° h i 4tO ri• fun damentel dos imigrantet italianos chegados ao
amp de
Val de Buia, ponto de chegaday local de espera e de distribuigio dos lotes coloniais.

Julio

Lorenzoni

a

pri-

meira parte de seu diario, registra nao so seu p nsamento e sentimentos, desde os preparativos e a difi
toma
da da decisao em partir para o Brasil, mas tambe descri
ve, moment° por momento, a sua experiercia que c megaciii
as lagrimas da despedida, da saida perene, da to ga espe
ra em enova, dos aspectos pitorescos e de4 imp evistos
do tumultuado embarque e da nio menos atrIulada traNiessia. Toda a hist6ria da experiencia dente migra to mogo
revela a semelhanga de situagOes vividas por qua :e todos
os
rantes. 0 ponto alto da contribulgao de L renzoni
e a descricao da viagem de Rio Pardo at o Barra ao de
omentos
Val de 3uia com a longa espera e os primeiros
da instalacao da colOnia de Silveira martins'. In elizmen
te Jfilio Lorenzoni resolve mudar-se para a Cola ia de
•ilveira
Dona Isabel, seis anos depois de sua chegeda.
Martins nunca podera avaliar a perda igreparavel corn a
saida deste seu imigrante pioneiro e ilustre. 2 uficien
te observar na segunda parte do diario as'fung6e e as
iniciativas importantes que Julio desempenhOu emporia Isa
bel.18
Nenhum trabalho que abrangesse a Coleini em sua
globalidade, foi escrito e publicado. Encontramo , entre
tanto, varios e interessantes trabalhos moinograf•. Taii
monografias foram escritas, em geral, com objeti os bem
especificos e claramente circunstanciados, sem a preocupagao de apresentar análises mais profundas e a rangentes, limitando-se ao registro, por vezes a docum ntagao,
de fatos. Entre essas monografias, algumas se co stituem
fonte preciosa de pesquisa, gragas a riqueza de etalhes
com que apresentam o desenrolar dos acopteciment s e a
atuagao de pessoas mais influentes do local. A istOria
de nossa gente, do Pe. Pio Busanello 5, sem awi a, ague
maior nUmero de informagaes apresenta, mesmo ten o comp,
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objetivo principal apresentar a arvore genealeigica dos
Busanello. Este trabalho foi publicado em 1952, mas o au
for ja vinha desenvolvendo suas pesquisas a mais tempo:E, segundo confessa o prOprio autor, a pesquisa nao foi
concluida ja que nao conseguiu realizar os objetivos pro
postos. Os motivos da nao conclusao ele mesmo apresenta:
"Nao pude arranjar mais nada, alem do 'anagrafico', anao
ser isso, que ea dizia: uma especie de informacao, e muff
to imperfeita. Faltam muitos nomes, inUmeras datas, dados mais ou menos importantes e pormenores interessantis
simos. Nem tudop as vezes, pode-se dizer...". 19 0 autor
narra com detalhes personalizados, mas que nao diferem
dos demais imigrantes, os acontecimentos que envolveram
a familia Busanello e elabora a arvore genealOgica, tendo esta segunda parte ficado bastante prejudicada, pois
seriam "mais de 8.000 nomes" e "nunca acabaria", lamenta
o autor. 20 Tudo comeca com a decisao do velho Matheus em
emigrar para o Brasil com todo seu cla. A descricao da
viagem e uma copia xerox de todas as demais. A figura pa
triarcal do velho Matheus domina todo o cenario, desde a
partida ate a chegada em Vale Veneto, onde sao esperados
pela familia de Paulo Bortoluzzi, outro patriarca e pioneiro da fundacao deste_niicleo, que no momento ja conta
com seis anos de fundacao. ApOs a morte do patriarca, surge a figura de Luiz, pai do autor, nele sao reunidas as
principais tribulacoes do imigrante, isto 6, a construcao da casa, a abertura dos rocados, o_medo dos animals
ferozes, ainda, o trabalho na construcao de ferrovia Por
to Alegre-Santa Maria, como meio de arranjar dinheiro pa
ra a compra de objetos indispensaveis. Alem das narrativas pormenorizadas sobre a vida familiar e social dos pri
meiros imigrantes, a monografia de Pio Busanello apresen
to os varios momentos do processo de recrutamento de voluntarios a emigtat ao par dos metodos empregados pelos
agentes organizadores da emigracao. g notavel, neste con
texto todo, a decisiva participacao do Piovan, o padre
do local, na tomada das decisOes. Basta ouvir o autor:
"A sentenca definitiva, entretanto, e a Ultima palavra,
a
estava reservada, sobre o assunto, ao Sr. 'piovan',
'dom' Sante, a quem eles queriam muito e que, dizem, ate
era meio parente" .21 Isto mostra o papel fundamental do
paroco em todo processo da imigracao e, tambem, a sentida ausencia do mesmo em terras brasileiras.
As comemoracOes dos vinte e cinco anos da para.quia de Nova Palma foram marcadas pela puolicacao de 0
jubileu da ParOquia de Nova Palma. g um trabalho atropelado pelo tempo. Os autores sao doffs seminaristas, anani
mos, encarregados pelo seu superior para, durante o period° de ferias, coletar os dados. A apresentacao dos au
tores e simples e clara: "Ai vao, pois, estas notas, re29

sultado de breves entrevistas com pessoas mais ou menos
bem informadas e de ripida perlustragao do ArquivO Paroquial de Nova Palma. Trabalho de estudantes em ferias,ri
pido e mal acabado, tentativa de caracterizagao da primeira etapa que viveu essa pariiquia, que 6 das mais benemSritas da diocese de Santa Maria. Apesar das inexatidOes e falhas, 6 um monumento, de pedras toscas embora,
a perpetuar,a data jubilar dessa grande pariiquia" 22 Eem
seu
torno do Objetivo desta monografia que encontramo
principal valor. Buscando apresentar a atividade pasto,ral e ressaltar o grande espirito religioso-dos i igrantest, os autores nos mostram que a religiosidade e a o va
for central da vida da comunidade. Hi, mesmo, uma preocu
pagio eXplicita em apresentar Nova Palma como o eleiro
de vocagoes sacerdotaiae religiosas. 23 A predom nincia
do espirito religioso dajoopulagao de Nova Palma
ser
ainda hoje comprovada. Basta lembrar as comemorag es do
Centenirie de sua fundagao para constatar que Nov Palma
gira em tomb de suss organizacEles religiosas, te do como lider principal seu paroco. g exatamente sob e se aspecto que a monografia, 0 jubileu de Nova Palma,Oferece
excelentes dados para uma profunda anilise sociol§gica.
"A Paraquia de Ivori no seu jubileu de P ata"
a primeira monografia escrita sobre o nucleo Nort ou No
va Odine, hoje, Ivori. Possui as mesmas caracter sticas
daquela de Nova Palma. 0 elemento religioso domin , pode
se,diter que ela 6 uma autobiografia de seu autor Monsenhor Humberto Busatto,vigirio d 'aparOquia de 191 a 1962.
Uma Seqdencia do trabalho de Monsenhor Busatto 6 onstituida por Ivbri, 100 anon de hletOria de autoria o Diicono : Severlfto T. Bellinaso. A outra monografia 6 e auto
ria do jornalista ivorense Humberto Didonet, intitulada:
IVori4 men Torrao Natal. Julgamos o trabalho de S verino
autor
Bellinaso o mais significativo dos•tres. Apesar
cometer alguns enganos, o que pode ser muito
da
vo, como por exemplo a confusao entre o centenirio
Fundagao de Ivora com o da instalacao da paroqui24 fa_
to que ainda nao aconteceu, ele oferece muitos d dos his
tOricos, ba g e para futuras anilises comparativas com o
de
desenvolvimento de outras comunidades da ex-col8 is
Silveira Martins.
"A parOquia de Ivori no seu jubileu de Prata"
comega por uma transcrigao do trabalho de Monsenhor Busatto, como confessa seu autor, mas ela esti muito
bem
atualizada, seja publicando alguns manuscritos ineditos
de Monsenhor Busatto, bem como seu testament°, seja apre
sentando depoimentos de pessoas muito ligadas a ele. E
especialmente pela extensa apresentagao de res 'dos his
tOricos sobre as familias tradicionais da ParOqu'a e sur
gimento de cada capela. 0 autor nao esquece tamb m de a30

presentar as atividades sociais e esportivas, ainda que
tudo esteja voltado e referenciado ao religioso, como o
prOprio autor
"Em resumo, toda ParOquia convergia em diregao a Igreja Matriz, numa demonstragao de
cOmunidade de fe, de amor e de fraternidade".25
Faxinal do Soturno tambem, talvez merecessemais,
um documento hist6rico publicado por Olivio Cesca, como
redator, mas 0 petqUisador foi EUsebio Roque Busanello.
Trata-se de um' dOcumento comemorativo. No aspecto hist6rico, alem de confirmar o que ja 6 conhecido sobre a imi
gragao, deve-st salientar o enfoque dado ao lider maxim°, o Sr. Angelo Bbzzetto, que ao nosso ver merecia muito mais espago.Mais adiante o tema sera retomado.
Seu
merit° principal consiste em fornecer elementos para estudos comparativos. Na Segunda parte, o autor traz um re
sumo de A Historic de Nossa Gente de Padre Pio Busanello,
sendo que os Busanello, apOs a morte do patriarca Mathew
em Vale Venetb, Mudaram-se para Geringonca, hoje Novo Tre
viso, um distrito de Faxinal do Soturno.
0 ati3h0trabalho monografico merecedor de mensao, 6 Dona Francisca - Sua Terra Sua Gente, de Norma Ber
nadete Casassola. Alem de sua contribuigao na apresentacao do histOrido da colonizagao, desde a demarcacao com
o niimero e nom dad familias, a autora narra detalhadamente os preparativos e a herOica resistencia dos morado
res contra um grupo de bandoleiros invasores. Havia na
regiao um grupo de vagabundos, os moradores de Dona Fran
cisca alarmadOs, mas avisados em tempo, trataram de se
organizar e armar da melhor maneira a seu alcance.
Alguns Moradores, de origeM alema e portuguesa, ex-combatentes da guerra.do Paraguai, se transformaram nos coman
dantet e estrategistas da memoravel batalha. Os invasores, sem desconfiarem dos preparativos, chegaram confian
tes a realizar mais um saque trancitilamente, mas foram
surpreendidos por uma herOica e feroz resistencia. Sofre
ram uma derrota total. Os que bateram em retirada foram
perseguidos coin foices e machados para nunca mais voltat.zb
Literatura externa
A literatura sobre o movimento imigratOrio italiano no Rio Grande do Sul atinge, hoje, um volume de
obras de grande extensao e valor, mas 6 consenso bastante difundido, que a ex-colOnia de Silveira Martins
nao
foi contemplada com o destaque que mereceria pelo conjun
to geral dessas obras. Realmente, pela leitura das obras
observa-se uma certa linguagem tangencial em relagao ao
que aconteceu e ao que esta acontecendo nesta regiao abrangida pela Quarta ColOnia da Imigragao Italiana. Nao
encontramos, nestas pesquisas, uma atengao mais especffi
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ca, ou uma pequena parada para salientar e analisar certas peculiaridades aqui existentes, o que, segund0 nosso
ver, tais peculiaridades colocaram Silveira Martins numa
situack profundamente diferenciada das demais, o que po
der ser comprovado por uma anilise sobre seu desenvolvi
mento e sobre sua situacio atual.
Sem o objetiVo de criticar trabAlhos fei os,mas
tentand0 mostrar a veracidade delta SitUagao e pa a fundamentar nosso trabalhO l VamOs trazer alguns exem lbs oon
firmantes do esqueCimento e isolAmento dos imigr tes ita
lianos localizados na Serra de Sao Mattinho, os colifini
da Serra Geral.
Podemos comegak pelo aspedto em que hou a maior
atencao, a arquitetura. De fato, o levantamento rqUitetanico feito por JillioPosienato traz um' born doc ntArio
sobre os excelentes sobrados cohstruidots na -re iio de
squisa
Silveira Martins. Mas40Ando lembs a exCelente
"A cOlOnizagao italianiJio Rio Grande dO Sul"de anfroi,
Luiz
observamos que ele deitata a importancia do Padr:
Sporichiado, mas no tektO da obrA nao aparece con retizada uma atengao mais sfgnificativa sobre . a coloni
italiana desta quarta colZhia. A mesma conSlusao
de ser
tirada depois da leituta de "RS Imigracao &-COlo izagao"
de virios autores. Em . "Os italianos no Rio Grahaed0Sul",
os autores dizem explicitamente:-"o nAdlee) inici 1 de co
lonizacao, na Encosta da serra deixaMod de lad• o desenvolvimento posterior de Silveira Martins - . " 27 No
mesmo livro a relatadao fato de haver Acontecid•alga.mas mortes no Barracao dos imigrantes em "Campo dos Bugres", e se refere coMo um caso Secundirio o que aconteceu no Barracao de Val de Buia, onde no periodo •e espera, segundo narra Ant5niO Isaia, morkeraM_ quatl.centas
E se•undo da
pessoas, sendo 16 da faMilia Bortoluzzi * Este
do a confirmado pelo diirio de Jill° Lorenzoni. m "Assim vivem os italianos" vol.1 hi um rapid° registro da
elemenCoL5nia Silveira Martins, onde aparecem alguns
tos, tirados da narrativa de Corte, que, desde • inicio,
apontam para uma certa diversidade de situacao .m relagao as demais colOnias.
0 processo de.isolamento e quase esqUecimento
em que mergulhou a Colonizagao Italiana da Serra de Sao
Martinho pode-se, facilmente, medir pela Compar•gao dos
ties documentos oficiais sobre a_Colonilagao It• liana no
Rio Grande, publicados por ocasiao do cinqUente irio, do
pe759 aniversario e o'Centenirio da Imigracao. liftc
lo "Cinquantenario della Colonizzazione italian " no Rio
Grande do Sul. Trata-se de uma obra monumental apresentando um relatOrio geral e circunstanciado da presenga
italiana em nosso Estado. Nela hi um tratamento indifeque imrenciado de todos os temas e todas as regioes,
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porta "6 a atuacao da gente italiana. Silveira Martins,
dentro de suas circunstancias no contexto da imigragao,
cremos que recebeu um merecido tratamento. Sao apresenta
dos dois textos: um "Ex-colOnia de Silveira Martins" do
Padre AntOnio Bombassaro; outro "ColOnia Arroio Grande"
do sub-consulado local. Alem destes dois textos especifi
cos, a presenga de Silveira Martins e dos demais nUcleos
surge nas mais diferentes seccaes da publicagao. Ja no
"Album comemorativo do 759 aniversario da Colonizagao
Italiana no Rio Grande do Sul", a ex-colOnia de Silveira
Martins praticamente inexiste. Salvo algumas referencias,
sem maiores conseqftencias, nada 6 dito sobre a situacao
dos imigrantes italianos desta regiao. Silveira Martins
e lembrada apenas em alguns textos monograficos, inseridos no Album. Nada mais. Nao foi possivel descobrir os
motivos. Cremos que a regiao tinha condigOes de aparecer, pelo menos na area religiosa e do ensino com a atua
cao das ordens religiosas; e, com maior razao, na area
da inch-Istria de maquinas agricolas, ja que produzia uma
das melhores marcas de trilhadeiras, a "Tigre". 0 tercei
ro documento, "Centenario da Imigragao Italiana", reduz
a presenca da ex-colOnia de Silveira Martins, a um modes
to texto de Antonio Isaia e algumas fotografias.
Neste
momento, talvez, nao seja muito pertinente reclamar, pois
a ex-colOnia se encontra num estado de franca decadencia.
Se o documento nao pretendia ser apenas festivo, talvez,
poderia apresentar a situagao atual da colOnia, embora
pouco expressiva, mas de grande valor nistOrico para o
movimento imigratOrio italiano.
No centro deste esquecimento, sem davida, a mai
or vitima foi a ordem dos padres palotinos. A ordem dos
palotinos foi a primeira a chegar ao nosso estado para
trabalhar especificamente com os imigrantes italianos.
Eles comegaram suas atividades em Caxias do Sul, depois
por motivos de conflitos com o prOprio clero, fixaram-se
em Santa Maria, mais especificamente em Vale Veneto, onde construiram seu centro de atuagao irradiada para toda
a regiao, chegando at o Planalto Medio, Passo Fundo,
Erechim, etc. Toda assistencia religiosa dos imigrantes
italianos foi desenvolvida, com enormes sacrificios, pelos filhos de Sao Vicente Pallotti. Eles nao mediram esforgos para que os imigrantes sentissem minoradas suas
afligOes. Lideraram todos os empreendimentos na construgao de capelas e belas igrejas. Preocuparam-se com a ins
talagao de hospitais e de colegios em todos niicleos elevados a condigao de parciquias. Transformaram Vale veneto
num centro educacional, nao apenas para formar seus quadros, mas tambem para todos os que quisessem estudar ofe
reciam internato e externato leigos. No campo da literatura sobre a imigragao, a ordem palotina mereceu apenas
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destaque no Anuario do Cingdentenario da imigragao italiana dontido no excelente texto: "A vida espiri ual nas
colOnias italianas do Estado", escrito por D. Jo e Barea.
Depois, silencio ou quase silencio. Por que? No lbum do
tex759 aniversirio da Colonizacao Italiana aparece
to: "0 clero, seu papel civilizador durante 75 a os de
Colonizacao Italiana" do Pe. Ernesto MiAlca, mas para as
atividades apost6licas dos padres Palotinos nao houvee6
pag6. No "CentenArio da Imigracao
h&
mesmo
mutismo. Em ftenhum dos textos Clue tratam da pres nga do
Clero e das atividadeS das ordens religiosas, o Padres
Palotinos sac) lembradOS.
Em meio a tod0 este estranho esquecimen o, deve
se letbrar uma pequena, mas eloquente, passagem o livro
Comunidades Indigenas, Brasileiras, Polones gs e Itallanas no Rio Grande do Sul, onde se le: "variOs pares Palotinos de nacionalidade aleMi que passaram long • s anos
num labor constante e admirivel em favor des col nos de

origem italiana; alguns dentre eles passaram lon • os anos
mesmo toda sua vida sacerdotal saCrificando-se
pelos
imigrantes128
Apesar de todo este mutismo em relagao as ativi
dades palotinas junto aos imigrantes, suas obras
eitao
registradas na HistOria de Santa Maria, tendo c• o ponta
de langa o emerito Padre Caetano PagliuCa, um •os grandes responsiveis pela Santa Maria contem06rinea. A revis
to "Informag6es Palotinas", de circulacao inter a, tat=
bem 6 uma fonte preciosa, nao se) a respeito das atividades dos membros da ordem, mas tambem da evoluga•hist6ri
ca de toda a ColOnia Silveira Martins.
Na- o queremos prolongar esta analise de unciando
silencio dado sobre esta regiao, mas 6 preci o insistir que apOs considerados todos os trabalhos c nclue-ase
que, a imigragao italiana no Rio Grande do SU1 nao pode ser tratada de uma maneira generica e homoge ea. Saba
mos que a imigragao italiana, no Brasil, se pro essou de
maneira diferenciada desde seus primOrdios. Em e tratan
do do imigrante italiano no Rio Grande do sul, 6 certo,
ele criou uma paisagem distinta e pr6pria, mas um risco muito grave considera-la homogenea. Um comentirio, pu
blicado no !lamer° especial do Jornal "A Razao" Sobre as
quatro col6nias da imigragao italiana, diz que a "Colapronia Silveira Martins" ficou sozinha e isolada. A
pria cidade de Santa Maria, pouco ou nada se prtaocupou can
os destinos dos imigrantes. 0 primeiro contato ,entre os
recem-chegados e a cidade se di atraves do Padre Bitencourt, responsivel pelas atividades pastorais a regiao
residente em Santa Maria. E, pelo que convent AntOnio
Isaia, a Unica iniciativa da cidade de Santa M ria sao
creditados aos beneficios espirituais desenvol idos pelo
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referido Padre junto aos imigrantes.
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OS DIEICEIS dAMINHOS
sua maio
Os caminhos doS imigrantes italianos,
ria, comegaram nas vertentes . da pobreza, da ins guranca
no futuko, muitaa-vezes'na xevitilta, sob o peso 'd trabalho penoso e pouco ltickativO, por vezes, at co a angfis
tia da fome e da peniitia. Nesta triste escola f rmados,
os imigrantes construiram a coragem de abaAddna a patria
futuro
e caminhar resolutos p confiantes em direcZo a
promissor, embora incerto, pbr que o caminho er longo e
dificil. Esta situacao formava o panorama de qu se todo
o imigrante italiano. 0 grupo que chegou ao Ba racio de
regra,
Val de Buia, em levas sucessivas, nao escapou a
rigor.
para ales a regra tem sido aRlicada com major
Eles provinham das mesmas regioes da Italia e se destina
vam aos mesmos destinos, mas nao foi isto que aconteceu.
Os pioneiros que desbravaram a serra de Sao Martinho foram burlados em suas decisiies. E assim que Val de Buia
representa o comeco de uma imigracao que no seu percurso
histOrico haveria de tomar rumos diferentes de Suas coirmas.
.
controDurante o tempo de preparacao noticias
vertidas sobre a emigragao ao Brasil quase fiz ram fracassar a arigimentacao de voluntarios. 2 o caso do gru36

po, onde chegou a familia Busanello, mas estas noticias
controvertidas assolavam o animo de tudo o que is decidir.
0 primeiro grupo a chegar ao Barracao de Val de Buia, en
tre os quaffs estava Julio Lorenzoni, o que conta esses fa
tos, teve que esperar longos meses em Genova. Alguns
garam cOmodos. A maioria esgotou suas reservas econOmicas. Muitos procuraram trabalho na cidade para poder sobreviver. Uma vez chegados em Santa Catarina passaram se
rias dificuldades. E para completar as tribulagOes em lu
gar de seguir para seu destino, Morretes perto de Parana
gua, foram reembarcados, sem consulta nenhuma e enviados
para a nova e Ultima colOnia oficial fundada pelo governo, na regiao de Santa Maria. Ja em Santa Catarina sofre
ram o impacto de noticias alarmantes sobre peste que vi
timava os imigrantes a espera de reembarque. Na Ultima
etapa para Val de Buia, encontram os remanescentes polone
ses que batiam em retirada, vindos do barracao que iria
ser ocupado agora pelos italianos, reduzidos pela peste
e pela fome. 0 desastre maior os estava esperando, com a
chegada do contingente que sofrera um incendio em mar
aberto_e ja havia chegado ao Rio de Janeiro em pessimas
condigoes, comega a surgir a febre que quase acaba com
as esperangas de todos. Foi esse tragic() comego da ex-co
lOnia de Silveira Martins, que parece indicar que ela se
ria diferente das demais.
Mas nao havia opgao. A Unica coisa que se podia
fazer, era it em frente, ou morrer. A Ultima etapa foi
feita em caminho dificil, quase inexistente. 0 desespero quase os abate. Uns rezam, outros blasfemam,
muitos
choram, 1 mas todos chegam. SO em junho de 1878,
enfim,
sobem a serra onde tragam e fundam a sede da nova Colania. Seu nome, Silveira Martins. Comegava assim brilhar
o sol de dias melhores. A partir dal a colOnia comegou a
prosperar. As plantagoes surgem rapidamente. Mais imigrantes vao chegando. Quatro anos depois da fundagao ja
perfazem um total de oito mil pessoas, o que representa
uma populacao superior _a de Santa Maria. 2 Nesta altura,
fazendo os balangos, ha uma certa conformagao e ate bene
volencia diante dos tristes comegos. Afinal a comida era
abundante, o conforto razoavel, as esperancas de progredir firmadas, problemas de doenga quase inexistentes. Se
a peste havia barrado o caminho de muitos, pensando nas
guerras que a Italia tivera contra a Austria e estava
ainda mantendo na Africa, muito mais jovens eram dizimados. La a comida, em geral era escassa, o trabalho quase
inexistente, o prOprio Julio Lorenzoni testemunha:"Esperangas de melhorar sua sorte nao existiam, porquanto fal
tavam absolutamente as possibilidades de fontes de renda. Meu pai, por diversas vezes, foi procurar trabalho.
na Suiga, na Austria e na Alemanha, voltando porem desa37

nimado, sem nada conseguir, fato esse que tornava a
vida dessa gente cada vez mais triste". 3 por issO tudo
considerado os imigrantes em geral nao se lame tavam e
confiavam que tudo era obra da Divina Providanci especialmente depois de conseguir a presenga do P ,axm
truir suas igrejas e ouvir extasiados o repique festiva
dos sinos.
Uma vez instalada a sede e adquirindo r pidamen
to aspectos de cidada, a'bita nuovd'como a chama am, os
trabalhos de demarcaca0 continuaram e os imigran es iam

aVangando. Novos nucleus :foram formados, tornand -se pon
tos estrategicoe s no process° de ocupacio e de de envolvi
mento de toda a regiao. Mas decorrido ji um sicu o,
servamos com certa perplexidade que apenas dois destes
nficleos conseguiram alcancar sua autonomia como municipios. Outros que se tornaram tao promissores no principio i acabaram sofrendo uma face de estagnacio, e trando
posteriormente num estaco de•decadencia. Mas est s previ
saes nao estavam na mente dos pioneiros, pelo c ntraria
ales sonhavam com o progresso e o desenvolviment de seu
lugarejo. Alem de seu,trabalho e bem-estar acorn!) ico como garantias de progredir, cada um pensava na pre enga do
sacerdote, na criagao de parOquia, condigao fun amental
para a garantia de um futuro promissor.
Tudo isto que foi lembrado sobre os •rimeiros
tempos da Imigragio Italiana da ex-colOnia de Silveira
Martins, aliado ao momento atual, a bem provave , que os
festejos do centenario da imigracao para os des andantes
dos imigrantes nao tenha tido todo o sabor fest vo e tri
unfal presenciado nas comemoragOes organizadas a Regiao
de Caxias. Afinal, a data centenaria fazia ecoa nos con
trafortes da Serra de Sao Martinho, mais do que sons fes
tivos de um evento triunfal, tristes ruldos de ma batatha, vencida sim, maa com duras perdas e lagrim s dolori
das. Os vitoriosos apesar de felizes precisaram saran suss
feridas, chorar e enterrar seus mortos. Manta cos grandes dramas, nem tudo estava ainda cicatrizado. Por isso, as lagrimas eram de alegria mas tinham o s•bor da
tristeza. Os sorrisos eram largos e sinceros, m s escondiam as sombras da saudade e da nostalgia. As cangoes,
as velhas cangiies, ecoavam sonoras e vibrantes, mas guar
davam o silancio de tantos que tombaram ao long dos dificeis caminhos. E ainda, o que era mais doloro o aceitar, a situagao altamente diferenciada e desvan ajosa em
termos comparativos entre a ex-colOnia de Silva ra Martins e as suas coirmas, Campo dos Bugres, Conde D'Eu e
Dona Isabel. A diferenca a gritante, precisamos descobrir,
as razes desta distancia. Sera possivel? Nao r sta
da que os primeiros decanios mostram os frutos xuberantes e os pramios de esforgos muito bem recompen ados.
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OS PREMIOS DO ESFORCO
A serra de Sao Martinho, aos poucos, is sendo
dominada pelo trabalho do imiqrante. A triste lembranga
de tantas lutas e percalgos is lentamente perdendo-se no
passado. A rapida afirmagao do crescimento da Sede, Silveira Martins, aliada ao surgimento de novos nUcleos em
franco crescimento tornavam os sonhos do passado em realidade palpavel. Nos sonhos ecoavam os golpes firmes e
raivosos dos machados. As arvores mais teimosas tombavam
amedrontadas pelos gritos e, mesmo blasfemias. 0 sossego
milenar da natureza acabara. A floresta, plantagao paciente e milenar do tempo, cedia lugar a outra natureza ver
dejante e frutifera. Os pequenos ranchos, se nao eram pa
lacios, eram acolhedores e afetivos. Eles, junto com
lote de terras, simbolizavam a concretude da ambicao de
propriedade. 0 tempo e o trabalho se encarregariam
de
dar-lhes um visual de riqueza e nobreza. As mesas toscas tornavam-se fartas. A populagao aumentava, trabalhava, rezava e cantava. Novos nUcleos nao paravam de surgir. Todos com a esperanga de crescer e sobrepujar os de
mais. Os caminhos, embora precarios, aVangavam em todas
as direcOes. A expansao se faz rapidamente, antes do pre
visto. Os seis mil lotes sao poucos para satisfazer a de
manda. Os prOprios imigrantes passam a ofensiva e vao
comprar as terras dos fazendeiros nos limites dos munici
pios de Sao Martinho (extinto em 1902), de Vila Rica (ho
je Julio de Castilhos) e Cruz Alta. Tudo indicava que va
lera a pena sonhar, correr os riscos da incerteza e enfrentar a terrivel viagem com seu imprevisivel fim. Agora era su continuar.
Na consciencia de cada imigrante havia uma ide:ia
fixa de que s6 se assegura o progresso na medida que se
o promove, nao se pode parar. E eles tinham seus criterios de buscar as condicOes necessarias. Entre essas con
digOes estava a presenga de um sacerdote, ou seja, a exi
gencia do atendimento espiritual. Narra o Inspetor imperial de colonizagao que muitos imigrantes se recusavam
aceitar lotes de terra fertilissima em Alfredo Chaves,
hoje VeranOpolis, preferindo ficar de agregados em Garibaldi, pois nao havia assistencia religiosa. 1 Foi o que
fizeram os imigrantes de Silveira Martins e Vale Veneto,
buscar sacerdotes, para assegurar-se o prOprio desenvolvimento. Com a chegada dos dois primeiros sacerdotes sur
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ge tambem o conflito entre os dois niacleos. Silveira Mar
tins por ser a sede queria o direito; Vale VenetO, por
ter sido o promotor da vinda,garantia que o direito da
residencia dos padres the cabia. Os conflitos sa6 supera
dos ficando um padre em cada local, mas com a morte, por
envenenamento, do Padre VitOrio Arnoffi de Silve ra Martins, o Padre AntOnio SOrio e transferido, por ordem do
Bispo, para a Sede da ColOnia. 0 povo de Vale Ve eto se
revolta. Os conflitos exigem a intervencao do Bi po e da
policia. A . Igreja a at interditada. Mas Vale ye eto nao
se entrega e, comandada por Paulo Bortoluzzi, b sca uma
solugao mais pacifica. E a estrategia surtiu o e eito de
sejado: em 24 de julho- de 1886 chegavam a Vale
to qua
tro Padres Palotinos, dois dos quais, Padre s
' Jac• Pfaendler e Francisco Schuster, tormiriam posse da parO•uia - no
dia seguinte. A recepgao foi tao festiva que, co sideran
do cps conflitos com Silveira Martins, parecia ma's a comemoragio de um tratado de paz com "disparos de -spingar
da e trabucos durante todo dia". 2 A garantia do erogresso fora assegurada definitivamente, no entender •os vale
venetinos, com a fixagao da ordem dos Padres Palotinos,
abrindo assim sua primeira missao no Brasild
Com a presenga da Ordem de Sao Vicente allotti
em Vale Veneto, ficou claro para todos os imigr tes ita
lianos da ColOnia que, de uma maneiraou outra mai cedoc'ou
mais tarde, com maior ou menor freqdencia, havia assegu
rado definitivamente sua assistencia religiosa. ma vez
estabelecida a sede da Ordem em Vale Veneto, n vamente
Paulo Bortoluzzi,com sua perspicacia, apressa-se a ofere
cer um terreno e doa-lo com a condicao que al se
construlsse um seminario. 0 sonho de Bortoluzzi passou por
momentos dificeis e, por pouco l nao foi aquas ab ixo,quan
do a incipiente escola canOnica foi transferid com os
primeiros seminaristas para a Tristeza,em Porto Alegre.
A teimosia de um pioneiro nao arrefece. A carga sobre a
ordem continua. A recompensa chegou. "Aos 2 de fevereiro de 1922 houve nesta localidade a tocante festa de lan
camento e bengao da primeira pedra do edifIcio, Send() a
cerimOnia presidida pelo Pe. Caetano Palhiuca, superior
dos Palotinos da Regiao Brasileira, assistido pelos seus
padres e alunos". 0 Sr. Paulo Bortoluzzi foi o paraninfo
e "o povo do lugar, que ha tantos anos desejava,lestaobra
compareceu em massa, manifestando seu entusiasmr. 4 Com
isto Vale Veneto torna-se o centro religioso da,', ColOnia
e, tambem, o centro cultural e educativo da regiao ate a
metade deste seculo. As irmas franciscanas, quese insta
lam em Vale Veneto, a convite dos Padres Palotinos, ampliam o_atendimento religioso e educacional. Assim, com
a criacao do seminario, com a fundacao do Colegio Nossa
Senhora de Lourdes, dirigido pelas irmas, ambosHom seus
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internatos e externatos masculinos e femininos,havia, em

Vale Veneto, nao so formacao de candidatos ao saCerdiki0
e a vida religiosa, mas tambem educacao e ensino para to

dos. Tal acontecimento, reforgado pelo bom nivel de ensi
no, Vale Veneto conseguia atrair grande parte da juventu
de da regiao, filhos de familias mais abastadas, mesmo
da cidade Santa Maria. Tanto que a vila, com uma populagao urbana de pouco mais de quinhentos habitantes, reunia durante o ano letivo uma populagao estudantil de mais
de mil alunos.
A presenga efetiva e ativa da ordem dos Palotinos proporcionou um incentivo no cultivo dos valores da
vida religiosa. As pequenas capelas transformavam-se em
amplas igrejas e santuarios de apurada arquitetura e de
grande ocorrencia popular. 0 calendario religioso e litUrgico era executado com grande brilhantismo. Nao falta
vam os corais e as bandinhas para abrilhantar as festivi
dades. A vontade de um coral era tao grande que, muitas vezes, a prOpria populagao tomava iniciativa. Ter um coral
na capela ou na Igreja fazia parte fundamental da compreensao audio-visual da liturgia como escreve De Boni.5
Nem sempre era facil ensaiar os cantores. Havia
ignorancia musical e o analfabetismo para agravar a situagao. Padre Pio Busanello narra um fato interessante
ocorrido em Nova Treviso. A comunidade estava tentancloor
ganizar seu coral. 0 Padre Andrea Walter, bom conhecedor
de mUsica, um dia prontificou-se a colaborar. Passado al
gum tempo, depois de varias tentativas, diante das dificuldades insuperaveis, o Padre regente desistiu definiti
vamente. Por incrivel que parega, a vontade de um coral
era tanta, que um aluno, provavelmente Luiz Busanello,
pai do autor, resolve assumir a empreitada. NOValnellte, por
incrivel que parega, o sucesso é total. "Nao era por outra coisa que a "cantoria" de Geringonga, primeiro nome
de Nova Treviso, era convidada para cantar missa nas
procissOes, em festas religiosas de outras localidades".
Mais, "quando havia um cantor, uma das primeiras coisas
que organizava era um pequeno coral nos moldes de Nova
Treviso". 6 Tudo isto confirma o gosto pelas liturgias so
noras e vistosas, o que ocorreu tambem nas outras colanias como e confirmado pelos prOprios padres: "A saida
da missa, um colono me dizia: 'Padre, eu the garanto que
jamais vi coisa semelhante na Italia; nunca teria imagique,
nado quando cheguei nestas florestas, ha 25 ands,
um dia, iria assistir a um espetaculo tao emocionante".'
Tais manifestagoes de entusiasmo pela pomposidade das
turgias, pelo brilhantismo dos vibrantes sermoes eram fre
qiientes. Aos poucos as imagens da saudosa Italia iam seen
do superadas. A fome, a falta de trabalho, a ausencia de
os
perspectivas, j5 tinham sido superadas. As igrejas,
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campanirios, os sinos e o padre tambam ji eram ooisas con
cretas e presentes. Precise continuar.
t agora que a compreensio do espirito d
religiosidade apresenta pontos conflitantes de int rpretacio. Podemos partir do que segue: Em que reside anta im
portancia dada ao sacerdote pelo imigrante? Vej- osoquediz Manfroi: "0 pepel palmordial da relight), na organizegio socio-cultural das colenias italianas, con eria ao
sacerdote um prestigio e autoridade imxiitoxstlivel. Contrariamente ao que dizia o Dr. Velerosionseuxelaeorlo "Oespirito religioso se reflets em todos os atos da vid destas
Colonies; por causa da posigio de primeira ordem que o
que
sacerdote ocupa, foi o espirito religiosq dos co
conferiu essa posicäo de destaque ao sacerdote". Sem in
tanto
tengOes de querer aumentar a polamica, julgamos
dificil desvincular a importancia do padre com s areas
econamica e politica, pare isso recorremos a alg
-s ex-

pressOes. "Sua imagem (do padre) era o slmbolo d

presen

de Deus e da civilizacao" ou "o simbolo do pr•gresSO
o elemento essencial de umaItilia idealizada"
Mais
"0 padre a um lider inconcusso, nio somente no c mpo espiritual, mas tambem no campo material. Ble faz municipies, constreii ginästos, hospitais, fhnda coope ativas.
panda na prefeitura,_na.policia, na delegacia".1
Tomando estas varies afirmacOes como bate torna-se um tanto complexo estabelecer os limites
orretos
entre os sentimentos do religiosidade os in
esseconemicos. De Boni e Costa parecem confirmar a ex stencia
dp problema quando dixem, ao se referirem a co stru9Fto
de capela, "varies eram as ofertas de um pequeno terreno
pare tal fim, encobrindo o desejo de prestigio
oferen
te, quando pao o interesse comercial do bodegueiro" .11
Passemos aos fatos. Ainda na Itilia, diante das fantesti
cas promessas dos agentes de imigrag5O e as noticias 15=
gubres, espalhadas pelos que eram contra, dizen•o que no
Brasil, "seriam todos mortos pelas sereentes e •elos tigres, ou devorados pelos indios antropofagos", 1era o
pare o
Wprio "piovan" que surgia, "erguendo as maos
cau, bendizendo a Divine Providencia*e afirmand•contente: "Sim, a verdade, meus filhos. Trata-se de um pais vas
tissimo, vinte vezes maior que a nossa Italia,
a grande nac5o catOlica, muito jovem e de muitas es erancas.
Oh! a Divine Providencia, a Divine ProviOncia!
Esta
era uma ocasho que a Divine Providencia lhes m ndava.E,
no mais, que fossem acompanhados da bencio de D us e de
os seus
Maria Ssma. A Itfilia j5 nao podia sustentar
filhos". 13 A confianca depositada no "Piovan" e a proveniente da religiosidade do povo, ou se tratava a unica
pessoa capaz e com instrucao suficiente Para
como explica o Dr. Veronesi?
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0 papel fundamental do Padre, ja exercido na
Italial iria se prolongar, corn maior intensidade, na Cola
nia. A partir da Sede, Silveira Martinsl os niicleos
se estendendo desde a varzea do Vacacal at as cabeceiras do rio Soturno tanto a margem direita, quanto a esquerda.Em cada local, em geral, surgem duas construgOes
mais ou menos inseparaveis: a capela e a venda. Nao ha
uma ordem de precedancia. A capela e, no espirito do imi
grante, a mais importante, mas na medida que ela se instala, automaticamente surge uma ou mais vendas, bem como
outros estabelecimentos necessarios ao born andareMx>dono
vo nucleo. Dentro desta pOliticade agao a Serra de Sao Mar
tinho viu-se tapidamentepovoada por varios vilarejos que
iam adquirindo ares de pequenos centros urbanos. As vendas instaladas junto as capelas foram se tornando, muitas delas,centros comerciais de compra de produtos coloniais e venda das mercadorias indispensaveis a vida
do
imigrante. Em geral l alem de casa comercial, a venda desempenhava as fungoes de estabelecimento bancario. Se a
capela era importante na vida do imigrante, a venda nao
perdia em significagao, pois alem do aspecto econOmico,
ela era "uma especie de parlamento rural, onde os colonos discutiam tudo o que acontecia na sociedade local e
na vida politica" . 14 o caixeiro viajante era quern trazia
novas ideias, noticias e novidades, especialmente quando
se tratava de fatos contra o clero ou a Igreja. 15 0 comerciante, portanto, era o segundo lider das comunidades
imigrantes. Na maioria dos casos era um aliado do Padre,
mas houve casos, tambem, que o comerciante representava
as, forgas anti-re4giosas, quando no nixie() havia grupos
republicanos partidarios da unificagao italiana.
Uma Bela Igreja era o simbolo de orgulho e Progresso, a presenga do padre era a garantia de crescimento. Com a presenga constante do padre havia tambem a fre
gdencia diaria de atos do culto, responsaveis pela afluencia de fieis em grande nUmero, especialmente aos domin
gos e dias festivos. Com isto garantia-se tambam o desen
volvimento de uma boa venda, bem como de outros estabel -eum
cimentos comerciais ou industriais. Fica, portanto,
pouco mais claro o porque das disputas pela residencia
do Padre.
E dentro deste panorama que os nUcleos surgidos
na ColOnia SilVeira Martins atingem um bom nivel de desenvolvimento as diferentes areas, mantendo nos primeiros decanios o ritmo das demais colOnias italianas. E no
setor agricola'qUe aparece inicialmente o alto desempenho da colOnia. 0 COnsul Pascoale Corte em 1884 apresentava a seguinte situagao das quatro colOnias italianas:
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MIAS

Habit. Equin. Suin. Bonin. Trigo Feij. Milho Vinho

Caxias
D. Isabel

12.540 10.700 12.000 3.500 1.200 1.600 3.200 2.900
8.339 11.700 12.000 3.800 1.445 1.736 3.0 1 2.795

Conde d'Eu
Sil. Mart.

6.036
6.001

1.732 8.422
2.000 10.000

701
794 1.608 3.5 6 2.795
1.000 1.200 1.600 3.2 0 2.900

Nota: Os cereais sao calculados em toneladas, o inho em
milhares de litros
cons
Pela tabela do Consul Pascoale corte
tatar o excelente desempenho da ColOnia de Silveira Martins. Apesar de ser a Ultima fundada, em torno
anos depois das outras,e, ainda, apesar de ter o mg!:
nUmero de habitantes, ela supera em quase todos s itens

a Conde d'Eu. Em trigo, milho, feijao e vinho m tem os
mesmo indite de Caxias, que e a que meihor dese extotem
no conjunto. 2 preciso nio esquecer que o mesmo C8nsul
Corte relatava que na Colonia
Silveira r Martins ultivava
se a mais, o algodao, o arroz e o fumo. 17 Este esmo alto nivel de desempenho e tambem confirmado pelo cincidentenfirio da imigracao italiana no Rio Grande do S 1: Para

dar uma ideia da produgao destes Ultimos • aoos, (em Arroio
Grande), se observa que foram exportados 60.000 sacos de
arroz aproximadamente; 10.000 sacos de feijao, 30.000 sa
cos de milho; 1.500.000 quilos de erva medicina , 4
lhaes de laranjas e quatro milhOes de litros de vinho.18
Estes Ultimos dados mostram que o deses!penho a • resentades
do em 1884 continuou pelo menos ate o primeiro
to seculo.
Para melhor sistematizar o desenvolvimento econOmico e bom desempenho geral da ex-colOnia de Silveira
Martins vamos nos fixar nos dados da Sede da ColOnia e
mais dois nUcleos, Arroio Grande e Soturno, hoje Faxinal
do Soturno.
Silveira Martins
ColOpia,
Alem de ser a sede administrative da
Silveira Martins exerce um poder de lideranga a partir
de seu bom desempenho comercial. Varies casas c merciais
surgiram desde o comego, tendo como decamp dos omercian
cial sur
tes, PrOspero Pippi. Diante do grande fluxo
cogem duas agencias bancUrias, a do Banco National} do
mercio, dirigida pelo Sr. Artemio Cervi, e a do 'Banco Pe
lotense, dirigida pelo Sr. Antonio Basso, A presenga des
tas duas agencias demonstra que a circulagao do dinheir75
eraemrazo5velquantidade. Tal fato nao pode ser creditaespecial,
do apenas ao bOm desempenho agricola, mas, em
aos trebalhos desenvolvidos pelos imigrantes na abertura
da estrada geral que vai de Silveira Martins at a'cidade de Santa Maria, e de Silveira Martins ate Nü leo Nor44

te, Ivora. A estrada de ferro em construcao,de Porto Ale
gre, foi a que mais imigrantes empregou. Houve ate quern
pagasse empregados para plantar em sua colOnia, e trabalhar na estrada de ferro. 0 prOprio Julio Lorenzoni foi
um que empreitava trabalhos na construcao desta estrada,
e so imigrou para Dona Isabel,por que a estrada estava
demorando abrir novas frentes.1
0 leitor da histOria de Silveira Martins fica
estupefato diante do grandioso trabalho desenvolvido por
Artemio Cervi na exploracao da cultura do fumo. Artemio
Cervi era gerente de banco, agente postal, possuia mica
sa comercial, "A preferida", desenvolvia e incentivava o
bicho da seda, mas a sua principal preocupacao era o cul
tivo do fumo. Lemos no texto do Cinqftentenario da imigra
c .a. () que o Dr. Julio Cesar Porta, delegado do MonopOli3
italiano de tabacos, tendo reconhecido as preclaras qualidades de cultivador e tecnicas de Artemio Cervicas,nomeou-o fornecedor do Governo Italiano ecorrespcndente propagandista para todo o estado" . 2 ° 0 Dr. Celeste Gobatto
tambem depOe muito favoravelmente ao trabalho do Sr. Cer
vi. Basta lembrar que ele,alem dos armazens e de plantar,
era um incentivador do plantio, havendo colonos que chegavam a plantar 20 mil pes. Ele mesmo possula 40 operarios e tinha,em sua firma de fumos, cinco "inteligentes
empregados de escritOrio" .21
Silveira Martins conseguiu montar uma excelente
rede hoteleira que, gracas ao Otimo clima e, antes das
descobertas da praia, atrai muitos turistas, inclusive de
Porto Alegre. Silveira Martins estava numa marcha fintee
acelerada rumo a 8e tornar o centro regional da imigracao
italiana.
Arroio Grande
ArrOio Grande esta situado a meio caminho entre
Silveira Martins e Santa Maria, ponto obrigatOrio da pas
sagem de todos os que demandassem do interior da imigracao italiana para atingir Santa Maria. Localizada j5 na
planicie ao sul e protegida pelas montanhas ao norte teve excelentes condicOes de progredir, considerando-se ainda que a estrada de ferro iria passar a apenas oito Km.
E de fato Arroio Grande cresceu rapidamente. Tres setores, a agricultura, o comercio e a indiistria tornam-se o
tripe do progresso de Arroio Grande.
Na agricultura, alem daquilo que a desenvolvido em toda a colOnia, aqui ha uma surpresa agradabilissi
ma e inesperada para o pesquisador. Trata-se de um
grande empreendimento na area vinicola desenvolvido pelo
Sr. Augusto Budel. Diz o Cingdentenario que A. Budel e o
trabalhador cujo cultivo da terra revela conhecimento e
tecnica moderna, corn um trabalho paciente e racional,fru
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to do estudo e da experiencia adquirida pot uma inteligencia aberta a observagao. Os parreirais e as fruteiras
cobriam um total de nove hectares. Sua prOdUcao anual de
vinho atingia 25.000 medidas, ue eram Vendidas rapidamente dada sua alta qualidade. 2 Na Area do come cio encontramos a poderosa firma de atacados de Raimun o Caudu
ro, estabelecida em Arroio Grande, Santa Maria e Sao Pau
lo. Na firma alim de Raimundo trabilhaVitidinco filhos,
um neto e um genro. "A firma Caudur6 e Cie, 4 um verdadeiro expoente do comärcio de-import e,e de
nio s6 do muniCipi0 de Santa Maria, ,,de,todo o estado". 23 0 mesmo CinqUentenario relata nai4 uma de eha de
firmas coMerciais atuando em Arroio Grandd,
Na area industrial a arrancade foiaa
to positiva. Sdm contar MAL& de uma detena de estabe ecimentos voltados para A producio de cutelaria,benef ciamento de arrot'e madeira, queremos salientdt,d indfi tria de
implementdb,Agritolasdd familia CO1p0, tendo c

to principal a fabricaclo da trilhadeita marca
Arroio Grande, tambeM, eatava no cathihhO'dérto
sonhos de fartura e prosperidade dOlPiddeirbs.
Fakinal do SOturno
•
Faxinal do Soturno s6 comeqa em X896, m
to nficleo, ja consideradb cot° o refditicOde Vag

o produ
lordali:

trip dos

s e nes

undos e
ladtiSes,que vao surgit talvez as duad digpres
mpresas
que conduziram a colOnia ao seu mais alt1,0 4 4rau d
progress°. A primeira delas i a fibrica de ,triLbade ra gde
que
Angelo BozzettO. g a trilhadeira de mar`da "Tigre
faz o nome da firma e projeta Faxinal-db:eoturno e a re-

giao no cenArio nacional e, mesmo, inteinaCional. Em 1939,
a trilhadeira Tigre firma seu nome pelA , Ata qu lidade.

A propaganda dizia: "Tigre, a trilhadeitametima de seu
tempo".24 poi premiada na exposiga0 efet g as Paul ,passan
e
do a ser adquirida pelo governo federaN 0 estadu 1,

mesmo
varios estados também resolvtam adquiri-la. Che
Angelo
you a ser exportada para o Uruguai e Argentina.
smo so
Bozzetto mostrava que era possivel ao2mpanhar e
brepor-se ao progresso das demais cOlooka0.
A capacidade emprendedora de AnOilo Bozzetto,
diante das dificuldades surgidas dentro da fibrica de tri
lhadeiras, nio conseguindo atender a todO es pe idos
encomendas, carente de energia elettica,parté para a or
ganizacao da sociedade "Usina Hidro-elitrica No a Palma
Ltda", onde conseguiu reunir forcas de Faxinal e Nova Pal
ma para a instalacao de 4 usinas corn uma produg
1100 KWA, atendendo ainda hoje 45 localidades e zonas ru
rais da regiao.
Faxinal do Soturno tambem colocava-se na esteira dos grandes empreendimentos corn a mesma envergadura
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das contribuicOes gerais dadas pela colonizacao italiana
ao estado do Rio Grande do Sul.
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da Capital. Os centros de propaganda eram as "vendas" ou "botequins" e hotels do lugar". p.117.
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24. CESCA, Olivo. Op.Cit. p.58.
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Ha quem qfwme que a estagnacho (e o conseqiiente dearth)) da vfla de Shells Martine centavo
do o Hotel
Magnin (foto superior) encerrou as sues atMdades em 1935. Sea rival h Miura era o Hord Pip (foto inferior),
de 40.
localized° frente 8 Praca Garibaldi, que continuou a hospedar PelaniStdS ate meados da
Depois fechou tambim. Foi notavel a atividade hoteleira desks dolt hottib, famosos pelo exce ente cozinha
banana a pelo atrinhoso atendimento familiar. Visitantes do Urugsid, Porto Alegre a ate do Rio e Sao Paulo —
sem tkixar de mencionar Santa Maria — disputavam as vagas do gisognin a do Pippi, and tambim
polo clime e, inqiiestionavelmente, pale pabagem human da vile de Silveira Martins, quali e arta que
s soma Gnica
fdizmente dada perdura E ama !intim° — sobretudo pare os santa-marienses — qua neo exists
hospedagem, na sede de nosso 4' distrito, pars ser usufruida ao Mesas nos fins-de-semana dwnro ambiante
saudevel a reparador. Mos, como considera o caro Professor e pesquisidor Silvis° Santis, "tudo bso continua
embutido dentro do dedink inexplicIvel de nossa outrora Ablate a risonha Colbnla Silveira Martins".

auto e foto de Antbido hats).
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0 SILENCIO DOS SINOS

VAL DE BUJA e o Monumento ao Imigrant4 vistas do alto do perau que conduz d vita de Silveira Martins.
Foi neste vale que se abrigaram, entre 1877 e 1878, as primeiras levers de imigrantes italianos,
tendo coma centre o alebre "barracao de Vol de Baia". No canto inferior direito do foto, segoindo a Enka
moms dizimados pets terrivel peste que se abateu sabre o acampamento,
do monument°, foram enterrados as
em maio de 187a Ao fundo, envolto em nivoa, percebe-se a silhueta do Cerrito, pequeno came que se eleva

no perform(' late de Santa Marie Val de Bala Pica a 29 km do cidade.
(Test() e Into de Antbolo lode)
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0 silincio dos sinos
As primeiras cinco decadas de Hist6ria da Presenga italiana na Serra de Sao Martinho proclamaram mais
um triunfo do trabalho, da coragem e da ambigao de construir riquezas como garantia de bem-estar. A ex col6nia
de Silveira Martins mantinha o passo cadenciado segundo
ritmo do progreasodeSehvolvido pelas outrást es cola
nias oficiais da Colonizagao Italiana no Rio Gr de do
Sul. Nada parecia indicar que alguma forga pudesse sur
preender o processo de crescimento inaugurado pelos va
lentes e sofridos pioneiros do Barracaoide voixos Buia.
A prosperidade rural, os empreendimentos careot4da,aS ini
ciativas industriais e a presenga eclesiisticamostravam
sUa-foria e apresentavam-se consolidadas, na medida qte
os obstaculos iam sendo superados. Diante de tal panorama eraso. continnar acreditando no futuro.
destin0 Sdtpreendeu,mais uma-vez e interferiu
no rumo dos fatos. De•tepente, um encantamento paralisan
tei uMa-espacie de grito de mandraque, desadelerou a mar
cha do progreso. E antes de dobrar a primeira metade do
sicOlo a caminhada dielnui o ritmo. Acontece uma parada,
InOtala-se a estagnacao. Processa-se cm esvaziamento:SUr
gea decadencia. Um 4Mase silencio junta-se ao *solamen=
to 0 ao esquecimento jaAue estava entregue a Colonizacao
de Silveira Martins.X histAria dos cOlonitadores italianos da Serra de SU Martinho registra mais •
pagina
amarga na hist6ria geral da regiao. bom lembrarque a
imigraao polonesa, azimada pela seca e pela paste, bateu em melahc6lica ratirada, cedendo o barracaoe o qspa
go aos itallanos que vinham chegando. E nada sobrou..L.Os
aiemaes, situados no alto da Serra, na localidade do'Pinhal, viram-se isolados e frustrados pela abert rada es
trada de ferro, Santa Maria-Cruz Alta, e eéVazi dos a0a=
beim declinando com a maioria emigrando. Tudo fi ou des7
caracterizado. 2 Os judeus,desde 1904 instalados na Co16nia Philipson, conseguiram ate 1935 um bom
agri
cola, mas antes de aldancar o cingtentenario a
maiori4
ja'havia emigrado para a cidade e optado pelo c.mercio.-1
Hoje um pequeno cemitfirio testemunha a histOria de um es
forgo colonizador frustrado.
viandante da regiao da ex-colOnia Si veira Mar
passado
tins, atualmente, pode constatar os sinais de
mais glorioso e observar as marcas daquilo que
historiador e o geOgrafo caracteriza como as marcas . 4a decadencia. Foi na condigao de viandante despretens oso que
vimos nascer a vontade de mergulhar no passado
descobrir os misterios escondidos no silencio que se
abateu
sobre a hist6ria dos imigrantes pioneiros de Val de Buia.
A decisao de tornar concreta tal vontade aconteceu dian50

te da pedra gravada com os dizeres: "Queste terre sono
abitate dai Dotti, dal 1878". Ai estava 0 sonho da propriedade, da ambicao de construir o futuro. Mas por que
a construgao do futuro diminuiu seu impeto? Ai estava o
desafio.
A partir dal, muitas perguntas surgiram em busca das causas. Poucas respostas. Nenhuma convincente. 0
problema fundamental era saber se a compreensao dos fatos e da histOria se processa por uma explicagao causal.
2 nosso pensar que a histOria nao se constr .& dentro do
principio de causalidade. Ou seja,na histOria nao existem causas; se existissem,os mesmos elementos causais de
veriam produzir os mesmos efeitos. E isto nao foi possr:
vel observar comparando os fatos ocorridos na ex-colOnia
de Silveira Martins com as suas outras coirmas. Comecemos pelo elemento humano. A mesma gente, os mesmos ideais, a mesma coragem, a mesma fe, a mesma ambigaode cons
truir um futuro de fartura. 0 aspecto geografico e prat]:
camente o mesmo, at o daqui a menos montanhoso. 0 clim a
nao a diferente. As dificuldades tambem mantem-se em situacCies igualitarias. As de ca podem pender favoravelmen
te. "As dificuldades encontradas pelos colonizadores de
Silveira Martins nao eram maiores que as de outros seus
compatriotas. Pelo contr5rio, sob alguns aspectos, como
o do transporte, por exemplo,eram mesmo menores". 4 Em re
lagao ao comercio,o Consul Pascoal Corte fala, como ja
vimos, em vantagens de mercado, embora,observando os mes
mos fatores, o historiador gaucho, Guilhermino Cesar, con
clua negativamente dizendo: "0 progresso da ColOnia Silveira Martins cresceu menos, bastante menos, em face
das colOnias classicas porque faltou-lhe um elemento mui
to importante: a proximidade do mercado".5
Por isso nao cremos em causas na histOria. Exis
tem circunstancias que aliadas ou opostas entre si condu
zem para rumos imprevisiveis, o que torna impossivel estabelece-las a priori. E a posteriori que olhamos o pas
sado e tentamos encontrar supostas causas, mas nao passam de conjecturas sobre circunstancias que, de alguma
maneira, nos auxiliam a compreender os passos dos homens.
REFERtNCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. "No inicio de 1877 ja tinham sido feitos os primeiros
trabalhos de medicao e foram encaminhados para esta
colSnia 400 famrlias polonesas. (...) As condicoes
do barracao eram precarrssimas. E os colonos polone
ses, enfraquecidos pela viagem maritima - longa e
feita em navio de vela - a falta de higiene, a alimentagao escassa e uma forte estiagem que castigou
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a Provincia desde 14 de outuhro de 1896 at 12
de
fevereiro do ano seguinte, foram vitimados por uma

epidemia. (...) aesordenadamente abandonara0 o acam
pamento, atirana.,,-se campo a fora em direcah a Porto Alegre, no intcio de 1877". In jornal A RAZAO.
Ed. Especial, p.8. Tambim, Bombassaro in CI QUANTENARIO, p.328.-2. ISAIA, Ant;nio. Confer;uci s assis
tidas
pelo autor.-a. 'dem. Tb. COHEN, Vera e A.IMI
GRACAO JUDAICA NO RIO GRANDE DO SUL. In RS:
gXo E coLormAgXo. Op.Cit. p.83.-4. DE BONI, Luis e
COSTA, R. Op.Cit. p.72.-1. CESAR, GuilherMi 0. "Um
historiador e a'imigragio". In A RAZAO, Op. it
p.

42.

AUTONOMIA INDISPENSAVEL
A administracao das Coleinias estava lig da dire
tamente ao governo imperial. Todo um^ aparato a. nistrativo foi montado juntando -se a distancia entre • centro
das decisoes, Rio de Janeiro, e as sedes das Col nias,so
poderia surgir malveriagao de verbas por administragOes
locais incompetentes. De Boni e Costa chegam a afirmar
que "a corrupiao administrativa parece ter sido a regra
geral nas colonias".1
sua fun
A ColOnia Silveira Martins sentiu dead
dagao os efeitos de Infle ma administragao, a co
a r Pe13
atraso na demarcacaofos lotes. 0 mal so foi
laid° di
ante da catastrofe epI f arnica do Barracao de Val de Buia
e corn a chegada do Dr, Siqueira Couto, "pessoa nteligen
te, afavel e simpatiiante dos italianos", que •esenvolveu uma "competente direcio". 2 Mas os mais expr ssivos a
tos de corrupcao aconteceram na construcao de stradas.
Conta Julio Lorenzoni: "0 Pagamento e ra feito P • r uma pea
soa encarregada especialmente disso e que vinha de Porto
Alegre. Este pagamento processava-se sem formal dade alpelos
guma, mediante listas em duplicata, apresentada
chefes de grupos. (...) As listas, muitas vezes nap eram
nomes
a expressao da verdade; continham, quase sempre
de pessoas que, ou ja estavam mortas, ou viviam na Italia"...3
A corrupgao e os desmandos administrat vos elevaram demasiadamente o custo da manutencao das colOnias
por parte do Governo. A soluca0 governamental f•i conceder autonomia administrativa as colOnias, o que em parte, nao era muito vantajoso Rara as mesmas. Esc eve
de
Lorenzoni, ja residente em Dona Isabel: rDe ois
nove anos de existancia, quando menos a ColOnia esperava, pois ainda era crianca, ficou Orfa e foi n cessario
conformar-se ao novo regime e tratar de viver d seu pri5
prio trabalho, sem nenhuma ajuda de parte do Go erno Cen
tral". 4 Se a emancipagao da ColOnia foi uma de vantagei
A
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para Dona Isabel, muito mais para Silveira Martins, que
era mais nova e o decreto emancipatOrio foi lavrado em
1882, dois anos antes, portanto, das demais colEnias,eman

cipadas em 1884.
A partir da emancipagao, apesar de uma s6rie de
desvantagens, pode-se considerar que a situagao tendia
para, a medio prazo, produzir beneficios muito favoraveis.
As questOes eram resolvidas al mesmo. As verbas nao eram
mais enviadas automaticamente, mas podiam ser pleiteadas junto aos governos municipais e estadual. Isto favorecia o surgimento de uma consciencia de autodeterminagao e confianga em si mesmo. E tais fatos parecem
ser
confirmados inicialmente pela ColOnia Caxias que, saltan
do a frente das demais, consegue sua elevacao a condigaTp
de municipio em 20.06.1890; no mesmo mx)emll de outdcap
a vez de Dona Isabel dar o mesmo passo, incluindo em seu
territOrio a Coliinia de Conde d'Eu, tendo seu nome troca
do para Bento Goncalves. Isto acontece apenas seis anos
apOs a emancipagao colonial. Por fim Conde d'Eu, depois
Garibaldi, consegue ser municipio em 31.10.1900. Era a
maturidade alcangada em consegtlencia dos ideais de Progresso de cada imigrante e de cada comunidade.
E em Silveira Martins como ocorreram os fatos
depois de sua emancipagao? Ficou marcando passo. E sua
autonomia municipal nao chegou. Por que? Os lideres locais parece, pela tradigao oral, nao primavam pelo bom
entendimento. Havia intrigas internas e surdas. Julio Lo
renzoni tem em seu diario uma passagem interessante que
vale a pena ler: "contavamos todos que, especialmente de
pois da proclamagao da Repilblica, (fins de 1893) o prospero e florescente nilcleo colonial de Silveira Martins
fosse elevado a Municipio a semelhanga de seus coirmaos
Caxias, Bento Gongalves, Garibaldi, etc. (...) Puro enga
no Ficou esquecido, abandonado e sem saber a que atribuir e yexame de nao poder gozar de sua autonomia, da li
berdade 4 de agao, que as outras colanias haviam conseguT
do.
Qual o motivo desse abandono? A meu modo clever,
a causa principal foi a falta de diregao competente. Seria necessario que, em seguida a proclamagao da RepUblica, um grupo de pessoas importantes e de destaque na Cotivesse se reunido e alistado uns mil ou mil e
quinhentos eleitores, dirigidos por alguem responsavel.
Formada uma comissao, se dirigisse a Porto Alegre, apresen
tasse ao Presidente do Estado, comunicando-lhe a forgTi
de que dispunha para langar na balanga politica e pedir
para
a elevacao da Colania a Municipio. Possuiam tudo
conseguir o que desejavam: superficie, populagao, producao, etc. e os dados eram do pleno conhecimento do gover
no.
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Constava, na ocasiao que alguem havia sido cha
mado a Porto Alegre e posto a par das boas disposicoes
que animavam o Governo; nossos dirigentes pouco se interessaram.5
Assim Silveira Martins, por incompetencia de al
quern, teve que amargar seu primeiro passo em fal o, tatvez mortal. Nos primeiros anos, nao deu para pe ceber o
que acontecera, pois o crescimento continuou sem maiores
conseqUencias, mas o tempo diria o que esta omis ao ou
fraqueza iria representar para toda a regiao da •loniza
cao italiana da ex-col:011ie. Silveira Martins. E q ando,aOs a ditadura do Estado Novo, ja na virada da m tade do
seculo, ressurgiram os movimentos emancipacionis as no

Rio Grande do Sul, Silveira Martins tentou e co seguiu,
mas, pelo caprichos do destino, a instalacio do munici• 6.- -7
pio nao aconteceu. Pox qua? Efeitos de antigas
Ou mais uma vez se contirmou a constatacao de Jul io Lorenzoni? Seja qual for a resposta, Silveira Mart ns, hoje, nao passa de um distrito de Santa Maria e,
da vez,

parece, mais encolhida, mais ressentida e mais co formada
com o seu destino.
REFERtNCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. DE BONI, Luis A. e COSTA R. Op.Cit. p.66.—Z. LORENZONI,
Op.Cit. p.51.-4. Idem.

Op.Cit. p.146.-5. Idem. Op.Cit. p.102-103.
0 DECRETO IMPERIAL: UM DECRETO FATAL?

Constatada a frustragao de Silveira Ma tins ser
elevada a municipio, Julio Lorenzoni pergunta: "0
que
aconteceu entao a Silveira Martins?" Ele mesmo arra os
acontecimentos. "Algum tempo depois, os chefes os municipios circunvizinhos - Santa Maria,_Cachoeira e Julio
de Castilhos - procederam a reparticao de seu
rio n . 1 Realmente o territOrio da ex-colania Sil eira Mar
tins foi dividido e anexado a tres jurisdigiies
distintas, .atraves de um decreto promulgado pe o governo imperial no ano de 1886. Diante do fato JUli Lorenzo
ni, apesar de ja se ter transferido para Dona ISabel, as
sim expressa sua indignagao:"A semelhanga dos fariseus
na divisao das vestes de Cristo, seus chefes nao se opuseram a este fim triste e doloroso de uma colania
que
tanto prometia".
A alguem, que teria podido promover alOuma reagao, foi dado em seguida um "osso", e assim tudO terminou.
E hoje, a politica dominante consentira em unir
novamente aquele territOrio para fazer dele um Municipio
autOnomo?
Tenho minhas dUvidas2
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Infelizmente, nem em Silveira Martins, nem em
outros niicleos se levantou uma voz para tentar evitar uma
divisao que, embora se possa discutir se foi ou nao fatal, pelo menos causou uma s6rie de inconvenientes para
todos os nficleos da ex-colOnia.
As_causas desta divisao, provocada pelo decreto
imperial, nao estao suficientemente esclarecidas. AntOnio Isaia, em suas palestras, aponta duas: A primeira con
sistiria no temor do governo imperial diante da ideia da
"Citta Nuova" que se havia expandido na colOnia e que am
pliando-se poderia surgir um movimento patriOtico e nacionalista em favor da italianidade e construir uma "Ita
lia aquem-Mar". A divisao seria a melhor maneirade acabar, ou pelo menos enfraquecer, esta ideia, impedindo al
gum movimento patriOtico comprometedor. A segunda causa,
defendida por Antonio Isaia, e atribuida a inveja
que
Santa Maria alimentaria em relacao a ColOnia. 0 crescimento da mesma poderia influir na importancia e no desen
volvimento do antigo acampamento militar. Algumas circuns
tancias reforcariam a posicao de Isaia, na medida que se
sabe, segundo Lorenzoni, a ColOnia, em fins de 1883
ja
contava com 20.000 habitantes, o rnamero superior ao de
Santa Maria. Vamos aprofundar um pouco a posicao do
Sr.
Isaia.
A primeira causa nos parece pouco consistente,
pois se o governo imperial temia um surto de patriotismo
nacionalista italiano, tal temor devia se manifestar com
maior intensidade na regiao de Caxias, onde o contingente italiano era muito maior. La as condicoes de realizar
o sonho de uma "citta Nuova" eram muito mais favoraveis.
As sociedades culturais italianas espalhavam-se em todo
o Estado, e mesmo as comemoracOes da data histOrica italiana: 20.09.1870, 9 que lembra a gloriosa entrada das tro
pas italianas em Roma, eram freqdentes nas outras colOnias. Julio Lorenzoni registra varias, mas a principal
se da em Bento Gonsalves, onde ele a orador, e diante de
tumultos provocados, a autoridade policial local, assegu
ra o bom andamento das comemoracoes.3
A posicao de Antonio Isaia . funda-se na questao
da italianidade ou da italianizacao. 0 assunto foi trata
do com muita maestria por Olivio Manfroi em sua pesquisa
"A Colonizacao Italiana no Rio Grande do Sul", onde pode
mos ler afirmagOes deste teor: "A indiferenca dos colonos a causa da italianidade foi clara e manifesta. Eles
nao conheciam a lingua italiana (sO linguas dialetais) e
nem mostravam interesse em aprende-la". 4 014°0 povo das
colOnias nao participou desse debate ideologico e politi
co e at poder-se-ia afirmar que o desconheceu". 5 Tais
no
afirmagOes estao baseadas, segundo o autor, Manfroi,
fato de que os catOlicos estavam do lado do Papa, que se
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declarou um prisioneiro do Governo Italiano, nao aceitan
do a unificagao imposta pelas forgas do Rei vitOirio Emanel II. Na obra "Comunidades Indigenas Brasileiraa, Polonesas e Italianas no Rio Grande do Sul, os Padres Bernardin D'Apremont e Bruno de Gillonay, abordam de maneira muito ampla a quest go da italianidade, onda enfren
tam as eosigoes e acusagoes da "Italica Gans". E nestas
entre
discussoes ha uma passagem citando o que se dizi
o povo:"Quando os pobres colonos comiam pinhOes, ningUam
vinha da Italia para
mas agora que
•fran
gos, todos querem vir e , dividi-los com eles". 6 H via, sim,
os pragadores do patridtismo italiano, mas a po ulagao
nao entendia muito, at quase nada. E para ficarm s mais
preciSamente na area de Silveira Martins, vamos er uma
passagem . de Eduardo de Brichanteau, citado por anfroi,
"0 esplrito de associmVio a to desconhecido ent e os ye
netos, que em Silveira Martins chamam de patriot b.quefg
da mesma provincia e-fora desta nao conhecem pat ia. 0
"friulano" se julga pettencer a uma nagao a Raft e chamam de italiano aquele que nao a "friulano"./
A ameaga do patriotismo italiano parece, portan
to, nao ter tanta forga para provocar o decreto imperia17
De qualquer maneira era natural que depois do s cesso econOmico surgissem, entre os imigrantes,ideais politicos, ou pelo menos diScussOes de conteildo politico, que
automaticamente seriam retirados de sua bagagem cultural.
Alêm disso, personagens italianos como Garibaldi e Zambectari faziam parte das gentes farrapas.
A segunda alternativa apresentada por Antonio
Isaia, a inveja de Santa Maria frente ao progre so da Co
lOnia, parece ser mais aceitavel, embora se pos a falar
mais em interesses politicos e ecoraimicos, do q e de inveja. Apenas dois fatos conhecidos. 0 primeiro, totaleWs
caso que a cidade de Santa Maria dispensou aos •ecam chi
gados. E a cidade ja tinha condigOes de oferecei bons prirs
timos, pois ja era cidade desde 1876, dois anos antes da
chegada dos imigrantes. Alem dos servigos relig osos pres
tados pelo Padre Marcelino Bittencourt, nada ma's
esta
registrado. 0 mesmo descaso teria ocorrido com •s outras
imigragOes aqui aportadas, a polonesa, a Judaic•e a ale
ma. 0 segundo fato diz respeito ao crescimento
e populacional da colOnia. Tal situag go, sem du ida, poderia assustar e incomodar o conservadorismo do fazendeiros latifundiarios, em cujas m gos estava o p der politico e econOmico de toda a regi go. A ales nao interessava o surgimento de um novo municipio e nem um centro
econOmico, que, no frigir dos ovos, tornar-se-ia um centro politico.
Se foram exatamente essas as razOes que motivaram a promulgag go do decreto imperial, ele nao poderia
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ter alcangado suceaso maior. J5 no final do seculo. e per
ceptivel um certo interesse para emigrar para outras regioes. A populagao, com isso, foi reduzida consideravelmente. Em ate 50% na sede, segundo Antonio Isaia.
Ficou certo, em tudo isto,que o decreto produziu a divisao territorial da colOnia. Mas teria sido essa divisao fatal para as aspiragOes de crescimento? Mais
uma vez vamos confrontar Silveira Martins as suas coirmas. As colOnias de Caxias, Dona Isabel e Conde d'Eu,por
ocasiao de sua emancipagao colonial, foram tambem anexadas a outros municIpios, sendo que Caxias ficou o 59 Dis
trito de Sao Sebastiao do Cal e as outras duas formaram
o 49 Distrito de Sao Joao do Montenegro. A divisao, Fa,
nao tinha sido, talvez, tao fragmentada, pois manteve-se
de certa forma unidades regionais. Mas nao impediu seu
processo de crescimento, como foi visto. Eles achamaram
meios de recuperar a propria unidade pleiteando a munici
palidade.
Em Silveira Martins, tambem, cremos que teria
havido possibilidades de superar os efeitos da divisao.2
verdade que a divisao do territOrio, por mais que se quei
ra minimizar suas conseqUencias, ela acabou provocando
uma desintegragao do espirito greg5rio e associacionista. Nao havia mais um ponto de referencia comum. Ainda,
a bem da verdade, nao se havia formado uma certa organicidade, muitos imigrantes vinham chegando, outros estavam se acomodando, poucos estavam ja senhores de sua situagao.
Apesar da divisao ter provocado toda essa serie
de conseqUencias desastrosas, teria havido, sem dilvida,
caminhos possiveis de superagao. 0 primeiro deles consis
tiria, como Lorenzoni ji apontara, na organizagao de um
movimento reivindicatOrio, liderado por uma comissao de
notaveis, que pleiteasse a criagao de um municlpio,
a
exemplo do que foi feito nas outras colOnias. 0 que garantiu para elas um passo decisivo e seguro para solucio
nar seus problemas, em especial, os da urbanizagao e esE
tradas, bases indispensiveis para o desenvolvimento.
isto nao aconteceu em Silveira Martins e na regiao toda,
nao propriamente devido ao decreto imperial, mas por outras razOes que podem ser detectadas em duas instancias.
A sede da ColOnia foi apenas, pelo que se deprende dos
fatos, uma sede administrativa para a demarcagao e a dis
tribuigao dos lotes aos imigrantes; nunca exerceu uma li
deranga mais efetiva e abrangente sobre toda a colOnia:
Tomemos como exemplo a iniciativa de solucionar a questao da assistencia religiosa com a vinda dos Padres, esta nao foi tomada por Silveira Martins, mas ela nasceu e
se concretizou gragas ao esforgo e a teimosia dos morado
res de Vale Veneto, liderados por Paulo Bortoluzzi, tan57

to na vinda dos PP. S'Orio e Arnoffi, guanto na dos PP.
Palotinos. f bom lembrar que a assistencia religiosa era
fundamental para os imigrantes, talvez o problema primei
ro a ser solucionado. Diante disto, e em palavras mais
simples, faltou idealismo e lideranga a sede de Silveira
Martins. Alias,Jose Zamprogna, em recente visita a Santa
Maria, constava mais ou menos o mesmo problema, e diante dos grandes recursos existentes na regiao, se'a de or
dem material, seja de ordem humana, ele afirmou •ue "a
cidade a centro industrial em potencial carecend• apenas
de idealistas, que apostem na sua industrializag 01%8

A outra instncia coloca-se no forte se timento
de rivalidade existente entre os grupos imigrato,ios.
uma rivalidade que chegou com a bagagem de viage . Suas
raizes remontam aos locals de origem. Cada grupo se iden
tificava com seu vilarejo, com sua provincia,
.m seu
Santo Padroeiro, com sua igreja, com a melodia e grandio
sidade de seus sinos e campanario. A manifestaga. destes
maneisentimentos rivais emergeriam na vida col9nial
ra freqftente na hora de escolher o local da cape a, de
escolher o Santo Padroeiro, de fixar a sede pa oquial.
Mas nao era so no campo religioso que isto acont•cia, o
bairrismo acabava influcnciand9 as decisaes nas reas po
litica, econOmica e esportiva. Conclue-se facie- a te que,
como a vida religiosa era o centro polarizador ,os imigrantes, a harmonia neste setor seria o ponto f damental para se possibilitar outras articulagBes c•munitarias. Tres fatos um pouco distintos entre si, ma todos
vinculados a dimensao religiosa, podem nos mostr:roquan
to pesava no processo de crescimento e desenvolv mentodE
local a implantacao das instituicOes religiosas comegan
do pela sede paroquial. Dal o empenho, quase fer•z, para
ocorreu
alcancar tal condigao. 0 primeiro destes fatos
entre Silveira Martins e Vale Veneto, pela dispu a da re
sidencia do Padre. Inicialmente com a vinda dos Padrei
Sorio e Arnoffi. A solucao so aconteceu com o at ndimento das duas comunidades. Com a morte de um dos sacerdocom a
tes, a questao voltou, e desta vez so houve paz
chegada dos Padres Palotinos. 0 segundo fato demonstra
claramente a importancia da condicao de ParOquia para o
bom desenvolvimento do nUcleo. 2 o que podemos Constatar
a partir do que aconteceu entre Nova Palma a Vila Cruz,
na epoca Linha 7. Os dois nUcleos se empenharam para con
seguir a sede paroquial. Nova Palma levou a mel or. Esta
disputa deu-se na Ultima decada do seculo passes o o iniem que
cio de desenvolvimento. Houve inclusive momento
o Padre trocava de residencia. Conseqdancia: No a Palma,
hoje e municlpio; Vila Cruz ostenta uma bela e azia caarnica, alem de amargar uma estagnagao,em seu c escimento,que remonta ao inicio do seculo. 0 Ultimo fa o, aqui
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lembrado, deu-s,e em Vale Veneto, quando se tratou de definir a sede do nixie°, o que aconteceria com a construcao da capela; houve um conflito entre os que queriamque
isto fosse feito, onde hoje se encontra Vale Veneto,
aqueles que pleiteavam que o local fosse onde hoje se
encontra a Sociedade Caravela. Os primeiros, comandados
por Paulo Bortoluzzi, conseguern garantir que o local seria
mesmo na encosta do morro, a varzea poderia acarretar en
chentes. Os segundos, liderados pela familia Dotto, buscam compensar a perda incentivando o desenvolvimento eco
nOmico e social, mas o exito foi diminuto. A divisao per
maneceu e seus reflexos ainda persistem hoje. No final
das contas, os prejuizos atingiram a todos.
Outro caminho viavel para a superacao dos efeitos da divisao consistiria em fazer surgir tres niicleos
aglutinadores, capazes de articular forcas suficientes
para desencadear movimentos de reivindicacao a instalacao de_municipios. Esses tres
na epoca, por suas
condicoes, poderiam ter sido: a Sede, Silveira Martins,
por ter sido a sede da colonia e possuir um bom desempe
nho econamico; Arroio Grande,por ja ser um razoavel
Cleo urbano e ter atingido excelente nivel de crescimento na agricultura, comercio e indUstria: Vale Veneto, pe
la presenca dos Padres Palotinos, constituindo num centro religioso e educacional. Mas nada disto aconteoeu, tal
vez pelas mesmas razOes acima apontadas: falta de liderancas expressivas e elevado grau de rivalidade bairrista. Casohouvessemaior lideranca e maior entendimento,
decreto imperial nao teria sido fatal, pelo contrario,
poderia ter provocado maior esforco e mais lutas. Neste
momento, sem outras intencOes, pode-se medir o quanto
fez falta um homem da envergadura de um Julio Lorenzoni,
jovem idealista aqui aportado com os pioneiros. Silveira
Martins deixou-o partir,perdendo sua valiosa contribuicao em favor de Dona Isabel. Sao os desafios da HistOria
e os passos dos homens.
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UNIVERSO RELIGIOSO
Na area religiosa, tambem, h4 momentos urbulen
tos capazes de criar Initabilidades na vida da C 18nia.
Tais turbulancias podeS4 ser analisadas a_partir e tree
possiveis fontes de cWigam. A primeira nao e . nov , nem
surgiu nas ColOnias de Imigrantes, tambam nao Q xciusiimigran
va da Col8nia Silveira, Martins, ela chegou com o
tee, e em parte, pode7se dizer que ji existia n•Brasil"
com o nome de "A questao religiosa". 1 Beta prime ra fonde
te seria constituida pelos conflitos entre o cle o,
um lado, e, de outro lado, as forcas anticlerica s, que
nem sempre foram bem identificadas, mas que, em geral,
ificaeram atribuidas ou aos patriotas partiarios da
cao italiana, ou os carbonarios, ou a Magonaria. 2 certo
que os conflitos surgidos nao ficaram apenas ao ivel da
palavra, ou dos panfletos, ou da imprensa com o intuito
em
de atrair as simpatias dos colonos e dos imigran es
geral, mas se desenvolveram em ag8es concretas, ulminado em emboscadas e assassinatos.
Nao queremos tratar da questao no seu a ito ge
ontexto
ral, nem mesmo dos acontecimentos surgidos no
geral da imigracao italiana no Rio Grande do Sul, mas apenas trazer a tona alguns casos acontecidos na x-co18nia de Silveira Martins, como elementos desestab'lizadores da unidade da ColOnia, responsaveis em parte pelo si
lencio dos Sinos.
A HistOria registra virios casos de c nflitos
acontecidos no territOrio da ex-coleinia de Silva ra Mar0

tins, inclusive com mortes de dois sacerdotes, justamente os dois primeiros que aqui chegaram para trabalhar jun
to aos imigrantes. 0 Pe. Arlindo Rubert, em seu livro
"Clero Secular Italiano no Rio Grande do Sul", diz que
"nas novas colOnias italianas nao faltou a infiltragao
de carbonirios, que se mostravam hostis ao trabalho
do
sacerdote, causando-lhe muitos dissabores". 2 A primeira
vitima fatal foi o Pe. Vitor Arnoffi,que morreu envenena
do, segundo Rubert, por "elementos subterrineos e interessados", nao especificando exatamente quem seriam esses elementos. Alguns depoimentos orais, por nos colhidos, a razao deste crime nao teria fundamento anticlerical, mas motivos de outra ordem. Sem querer elucidar as
razoes, o importante '4 saber que na colOnia,entre os imi
grantes,espalhou-se a interpretagao de que fora obra dos
carbonirios e pessoas anticlericais.
0 segundo caso fatal acontece 15 anos depois,is
to e, em 1896. A vitima a justamente seu companheiro de.
imigragao, o Pe. Antonio SOrio, que tambem viera substitui-lo em Silveira Martins, transferido de Vale Veneto.
Este caso parece muito mais escabroso. E pelo que consta,
ha maiores indicios de que ele tenha sido realmente viti
ma de forgas anticlericais. Recorrendo ao historiador Pe.
Arlindo Rubert, observamos que o Padre SOrio teria sofri
do muitos dissabores ate ser morto por elementos do lugar, acontecimento que ele narra assim: "Hi mais tempo,
devido a sua inteireza, era o Pe. SOrio mal visto
por
certos elementos do lugar, filiados a magonaria. No fim
do ano, a 31.12.1899, que era tambem o fim do seculo,vol
tava sozinho, a cavalo. De repente, numa emboscada, a as
saltado, batido, machucado, caindo gravemente ferido ao
solo". Segundo o mesmo historiador, ele preferiu levar
para o tumulo o segredo de seus agressores, pois quando
socorrido podia to-los denunciado. 0 motivo deste silencio tumular estaria ligado a intengao de nao prowcar pos
teriores vingangas.3
Na monografia Dona Francisca Sua Terra Sua Gen
te, a autora registra um fato, embora menos tragico. "Ape
sar da euforia dos colonos e do Padre, escreve Casassola, para a construgao da igreja, a pastoral foi dificil.
"Mais de uma vez nasceram resingas entre os sacerdotes e
o povo". Os motivos dos desentendimentos foram virios.
Magonaria
Destes, o mais grave esta relacionado com a
que se infiltrou entre os colonos". 4 Na histOria dos Padres Palotinos tambem o problema aparece, ja desde o tem
em
po em que trabalhavam em Caxias, e, segundo consta
"InformagOes Palotinas", os "desentendimentos entre macons e catOlicos" teria sido o "principal motivo" que os
levou a abandonar a promissora missao de Caxias e concen
trar-se na regiao de Santa Maria, estendendo-se poste61

riormente para o Planalto e MissOes.5
A segunda fonte das turbulencias religiOsas situa-se no contexto da hierarquia religiosa. Apimmoe,aqui,
uma rivalidade inconteste entre os membros do clero secu
lar e os membros da ordem palotina, um fato,diga-se de
passagem, que se apresenta de maneira geral no seio da
Igreja Cateilica, pelo menos naquela epoca. Havia uma oar
to inveja generalizada entre o clero secular e o clero
religioso, nao 8 um caso particular havido com o paloti
nos. As raZaes destes ConflitOs nao cabe analisa neste
momento, mas 8 certo que tais desencontros rape cutiram
negativamente entre o povo, havendo casos em que a comunidade tomava partido a favor ou contra os rel giosos,
pior ainda, quando se dividia. Lao ha dados mais especi
ficos sobre a intensidade destes conflitos e sua 'reais
consegeincias desde o inicio das atividades past•rais da
Congregacio Palotina, ji que a escassez de sacer•era
Pica
imensa. Passados os primeiros decenlos,a questao
mais visivel. Toda a atividade pastoral i segundo remmze
leis canOnicas, estao sob a dutoridade episcopal No elter
cicio destas atividades nem sempre os interesses da
cese combinavam com os da Ordem religiosa. 0 ama gor'naa
cido destes desencontrOs esta muito bem expresso peloN:
Claudino Magro em "Sintese hist6rica das ex-par6 uias Pa
deste"
lotinas no Rio Grande do Sul". A expressao maxi
desencanto pode estar resumida nesta paSsagem, q ando da
entrega da ParOquia de Pejugara ao Clero Secular "e,
quando tudo estava pronto, Dom Victor pediu a arequia
para o clero secular". 6 No amago destes conflito , talvez se possa ver a transfergncia da incipiente asa de
formagao dos candidatos da Ordem, de Vale Veneto para a
Tristeza,em Porto Alegre, fato que parecia enter ar defi
nitivamente os sonhos da construgao de um semina io pari
as vocagiies Palotinas. 2 preciso lembrar que a undagao
de uma casa de formagao dependia, entre outras coisas,
da alitorizagao da autoridade diocesana.
A terceira fonte originaria das turbule cias po
de ser creditada ao prOprio andamento interno da
dem. Lemos em Informagoes Palotinas: "Foi durant a guer
ra de 1914-18 que comegaram a surgir certas difi uldades
entre os 32 sacerdotes e 3 irmaos leigos que faz am parte da Provincia Americana. A solugao foi a divis o dos
membros e do territOrio da Pastoral. As razOes tambem
aqui, nao sao os objetivos, mas parece qUe os alaes pro
pugnavam uma maior rigidez de vida religiosa. O
grupo
italiano era mais aberto e propunha uma maior identifica
cao e aproximagao com os fieis; entre seus objetivos cons
tava a ideia da formagao sacerdotal de filhos de imigran
tes, nao aceita pelo grupo alemao. Isto pode ser compro
"Ni5s,
vado pelo depoimento do Padre Francisco Burmann:
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os sacerdotes europeus, nos ufanavamos do titulo de missionarios e queriamos conserva-10. Por isso, pouco
nos
interessavamos pelas vocacSes nativas". 7 E ainda o Pe.
Schwuin, como defendia a ideia do grupo italiano, resolveu deixar o grupo alemao e integrar-se aos italo-brasileiros, pois ele se dizia "um velho brasileiro". 8 Posteriormente as razoes dos desentendimentos desaparecem e a
unificagao foi recuperada.
Sem nenhum objetivo de tomar partido frente a
estes conflitos, queremos apenas mostrar que eles, de al
guma maneira, contribuiram para o aumento da densidade
de insegurania e desuniao, bem como para o enfraquecimen
to da ex-colonia de Silveira Martins. E isto baseados no
fato da imensa importancia dos sacerdotes na vida das co
munidades dos imigrantes. Manfroi corn precisao explicita
tal importancia: "Nas colOnias italianas do RS, a religiao, longe de ser "um Opio do povo", foi um fator de in
tegracao e uma forca de dinamismo econOmico. Permitiu ao
colono italiano fugir de uma desintegracao social ou de
cair numa caboclizacao, oferecendo-lhe um quadro sociocultural no qual ele se reconhecia e se expandia". 9 Fica
evidente, portanto, que havendo conflitos na seara religiosa, toda vida do imigrante ressentia-se.
REFERtNCIAS BIBLIOGRAFICAS
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BRUSAFRATI, de Ricardo Liberali e as COMUNIDADES IN
DIGENAS, BRASILEIRAS, POLONESAS e ITALIANAS NO
RS,
dos Padres D'apremont e Gillonay.
RUBERT, Arlindo Pe. CLERO SECULAR ITALIANO NO RS. In
0 SANTUARIO. Publicacao da Diocese de Santa Maria e
do Santuario da Medianeira. Edicao comemorativa aos
75 anos da criagio da Diocese de Santa Maria. 8(8):
41, ago.1985.
3. Idem. In Santuario Op.Cit. p.42.-4. CASASSOLA, Norma
B. Op.Cit. p.25.-5. INFORMAOES Palotinas. Ed. Hist6rica. Op.Cit. p.5.-6. INFORMAOES Palotinas. "Cem
Anos dos Palotinos no Brasil". p.123.-7.INFORMAOES
Palotinas. Ed. Histarica. p.8.-8. Idem, Ibidem.
9. MANFROI. Op.Cit. p.156. 0 Dr. Veronesi em seu relat6
dos
rio dizia: "Ele, o sacerdote, e o conselheiro
colonos em todas as coisas mesmo nos problemas econSmicos; quando algu g m fica doente, antes de chamar
MANFROI,
um medico, ouve primeiro o sacerdote. In
Op.Cit. p.181. 0 mesmo depoimento faz o ansul Corte. Para garantir que suas recomendagOes fossem ouvidas pelos colonos, sobre a questao do ensino, con
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NOVAS TERRAS
A imagem do italiano imigrado e identificada in
variavelmente pelos tracos de um hote* trabalhad•r, afei
to a iniciativas rudes e corajosas, capaz de enf tar situacaes de grande adversidade. Ele e apresentado como um
agricultor habituado a trabalhos fortes e extrem mite pe
nosos. Nas histeirias dos bisavOs, o imigrante i aliano,
oriundo dos contrafortes alpinos, chega a aparec r com
tanta vontade de trabalhar e Produzir que carreg va cestos de terra para colOci-la entre as pedras, a f * de p.s
der plantar e dal tirao
v sustento para Si e sua familia. Rist6ria ou ficgaci, nao imports, isto criou uma tra
dick de respeito e t'admiracao para . com os pio
E o que mais pesa em tUdo isto 6 que o trabalho hab era
net°
assumido cow uma atividade eserava, mas como um
feita corn amor, com paikao.
A dificuldaft
acetso a terra e a ait densidade demografica rurat l a Italia justificam, pelu henos
em parte, a facia adaptagab do imigrante as at vidades
agricolas nos terrenos macs dificeis e acidentad•a.(3que
8,ata
interessava a eles era'a abundancia•de terras fa
embora
o esbanjamento. A techOlogia trazida, portanto,'
rudimentar e artesanal, foi suficiente para que le fosse capaz de plantar e de colher fartas colheitas A prodticio e a produtividade, para o imigrante,,s ligavam as tecnicas de plantio ou instrUtentos, se anicos,
rabaiho
rnas capacidade e a forca de seu trabalho. 0
era o elemento unico necessario, a palavra magic , para
se plantar e produzir. 0 resto era secundario.
0 principio do trabalho era tao bieico que ele
Se tornou uma atitude ideolOgica. 1 E por isso q o trabalho nao a apenas uma forca de producao, mas um crit6rio de avaliagao das pessoas. 0 homem, O verdade ro homem, era o homem trabalhador. AO homem trabalhad•r opunha-se o homem preguicoso, indolente, o nao-home . 2 No
dialog° que Nanetto delirante maneem com sua mae na Italia, entre os elogios que ele se di a si mesmo, •ela boca da mae 6: "a te ghe laori prOprio co fa on o •; a te
ghe". 3 Dentro deste contexto o imigrante italic o denodespretava uma particular desconsideracao e, mesmo,
zo explicit°, pelas pessoas que nao trabalhasse ou trabalhassem pouco. Entre essas pessoas o imigrante incluia
abertamente um grupo de individuos que chamava e "brasi
liani". Nome em geral dado aos de descendencia usaeaoi
negros. Inclusive na questa° dos conflitos entr o clero
va par
secular e o clero religioso, quando o italiano
tido, nao era tanto em funcao de criterios past rais, mas
sim de criterios . de trabalho. Como as ordens r ligiosas
m era
precisavam trabalhar, e na epoca o trabalho t
64

rural, para o sustento de suas casas de formagio, em geral os colonos se colocavam dente lado, mesmo que fossem
mais rigorosos nas exigencias religiosas. 0 colono italiano pendia mais para o lado dos 'friti" do que dos "pre
ti". Se alguem quisesse conseguir alguma coisa, segundo
o imigrante italiano, o caminho nao era o peditOrio, so
aceito em beneficio da igreja, mas o trabalho, exclusiva
mente o trabalho. Pela boca de Nanetto, novamente, encoTi
tramos a expressao perfeita • "i digneri se te li cheri,
te cOgni laorare co f5 eo". 4 0 roubo jamais era admitido, em hipOtese nenhuma. Ser ladrao era atingir o mais
baixo nivel de degradacao. Mais uma vez Nanetto de posse
de seus trocados dialogando imaginariamente com sua male,
quando the comunica o ganho do dinheiro, a primeira reco
mendacao consiste em saber se nao foram roubados: "varda, seto, ca no te li gal robidi eh? roba robada, robs
sbregada".5a
Os colonos da ex-colOnia de Silveira Martins fo
ram atingidos rapidamente pelas noticias de Novas Terras, mais fAceis de serem trabalhadas e mais adequadas ao
tipo de cultivares por eles desenvolvidos. Alem disso eles mesmos podiam constatar visualmente estas terras diferentes. A estreita tira montanhosa do comeco da Serra
Geral dava-lhe a possibilidade de ver planicies ao sul e,
tambem, os vastos campos ao norte. Passados, portanto,os
primeiros anos de euforia pelo fato de plantar em terra pri5
pria, ainda que abrupta, 5 surgiram as possibilidades de
terras mais adequadas As atividades agricolas, onde com
menos trabalho se poderia produzir mais. A isto aliavase a ripida reduiao da fertilidade devido ao desmatamento desordenado, as queimadas continuas e a erosao. Segun
do as estatisticas oficiais "o rendimento: o milho rendia de 80 a 200 parl, em media 120 por 1, ao menos nos
vinte primeiros anos de cultura na mesma colOnia. 0 feljao preto produzia entre 20 e 50 sacos por 1. 0 trigo en
tre 20 a 60. A cevada, 10 a 20. Batatinha 10 a 20, nos
primeiros anos, caindo logo para 4 por 1". 6 Nao tardaram
as ofertas de terras novas mais planas e com a fertilida
de de antigamente, em novas frentes de colonizacao.
As novas frentes de colonizacao eram executadas
atraves da migracao interna, aproveitando o crescimento
demografico dos imigrantes e, em especial, o desejo de
procurar maiores extensOes e melhores terras. JA havendo
incorporado a experiencia da primeira grande aventura em
busca de fartura e fortuna, nao custava correr um novo
desafio, agora com muito menor risco, para garantir
completar o pleno sucesso de seus sonhos. Alem das compa
nhias colonizadoras fazendo uma campanha intensa de atra
tivos e a participacao do clero como agente de imigraca0, as iniciativas encontravam uma relativa superpopula
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cao rural, devido as familias numerosas. Os sacerdotes,
novamente, viam nestas novas frentes a mao de Deas trazendo oportunidades para os descendentes encontrarem ter
ras para seu sustento e realizagao. Foi assim que muitos
colonos da ColOnia de Silveira Martins se incorp•raranas
novas correntes migrat6rias, especialmente as qu se des
tinavam a colonizar os vales cobertos de mata do rio 'jut
e do Uruguai. Os Padres Palotipos ja trabaihavam desde
para
1903 em Cruz Alta e conseguiram levar muita gent
os nacleos de Pejugara e Augusto Pestana, entao adeado.
Mas a grande evas56 vai acontecer quando surgem a fa4110
sas ofertas de terras no Parana. Houve uma forte publioi
dade em todo o estado buscando atrair descenden s
de"
a
imigrantes italianos e alemaeS. Em Silveira Mar ins
alOtince,
i niciativa mereceu um intenso apoio dos Padres
vantaseja por preocupacOes pastorais, como tambem po
gens económicas, corn° recompensas da arregiment gao de
mi gran t e s . A cidade paranaense de Palotina repr senta o
marco e centro desta dupla participagao, a dos griculto

res e a dos palotinos. A ordem palotina encarre.ava-se da

dar toda assistencia religiosa a queen seguisse • ara nova
frente. Ainda hoje estao dando todo o trabalho pastoral
na regiao.
Outras areas que se tornaram atrativo para os
descendentes dos imigrantes situam-se na regiao da campa
nha no sudoeste do estado. As vastas varzeas do
rios
Santa Maria, Vacacal e Ibicul, entre outros men• res,trers
formaram-se em grandes plantagOes de arroz, gra as a inT
ciativa dos imigrantes saidos da antiga colOnia de Sil=
veira Martins.
Existem outros motivos que produziram sses movimentos migrat6rios, esvaziando as veihas col6 ias; sao
as novas tg cnicas introduzidas no setor agricol , aspscialmente o maquinario. Em primeiro lugar vem a invengao
de um maquinario modern° aplicado a agricultura, que se
apvesentava inadequado para o use em terrenos cidentados. Em segundo lugar esta a utiliza5ao de corr tivos do
solo, o que proporcionou a recuperagao das area de campo, consideradas inadequadas, ate entao e espe ialmente
pelo imigrante italiano, para a lavoura. 0 agricultarnao
esperou muito para concluir sue, se quisesse progredir e
acompanhar a evolugao tecnologica, precisaria abandonar
suas pirambeiras e sair em busca de terras mail planas.
As decisaes nao se fizeram esperar. Com isto as velhasen
costas da Serra de Sao Martinho vein partir silenciosamen
to grandes contingentes de trabalhadores e, ao mesmo tem
po,deixam de apresentar o multicolorido das grandes rota
das de milho e trigo. E os que ficavam sentiam nascer um
sentimento de nostalgia e saudade, quando nao, de certo
r timber,.
complexo de inferioridade, por nao conseguir
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Diante destes fatos migratOrios resta ainda uma
consideraceo. 0 imigrante italiano, em geral, ve a terra
como um mero instrumento a ser usado, quando envelhecido, desgastado ou ultrapassado, abandona-se e compra-se
outro novo ou melhor. A terra tambem, quando cansada,
exaurida, as vezes maltratada, vende-se e parte-se para
novas frentes e Terras Novas. Jacques Cousteau, baseado
em seus estudos nas viagens pela AmazOnia, faz ao Governo brasileiro as seguintes observagOes: "agricultores que
chegam do Sul sem conhecimentos tecnicos, que nao sabem
plantar, nem preparar a terra, nem usar fertilizantes. E
sugerem que o governo treine previamente esses homens pa
ra que trabalhem adequadamente a terra".8
Esses fatos vem de longa data e se repetem. Tal
vez esses erros possam ser corrigidos mudando-se a filosofia do use da terra. A terra precisa ser cultivada.Cul
tivar a terra nao e apenas plantar, faze-la produzir, mas
cuidar de sua constituicao, preservar os microorganismos
e fornecer-lhe os elementos indispensaveis para que ela
viva. 0 que se este fazendo e uma exploragao devastadora
da terra. Os fertilizantes nao repOem, em geral,e esgotam mais ainda.
Com essa filosofia exploratOria da terra, dominante entre os imigrantes e colonizadores, a ex-colOnia
de Silveira Martins estava dando mais um passo na marcha
irreversIvel de seu declinio.
REFER2NCIAS BIBLIOGRAFICAS
DE BONI, Luis A. e COSTA, R. Op.Cit. "Esta atitude do
imigrante ante o trabalho nao deixava de ser ideolg
gica". p.85.
Idem, ibidem. "0 trabalho tornou-se, para o colono, o
de
segredo da fortuna, causa do progresso e prova
honorabilidade".
BERNARDI, Aquiles. Op.Cit. "Tu trabalhaste, realmente, como um homem". p.85.
Idem. Dinheiro, se quiseres, deves trabalhar como eu".
p.86.
Idem. "Cuidado, que nao o tenhas roubado! Roupa rouba
da, roupa rasgada". p.85.
MANFROI, Olrvio. Op.Cit. p.119.
7. MARCUZZO, Clementino Pe. Centen g rio de Vale Verones.
Ed. Pallotti, Santa Maria, 1982. 0 autor cita mais
de duas dezenas de granjas espalhadas em varios municipios da campanha de propriedade de familias sai
das de Vale Verones. Ver p.180-198.•
67

Porto Alegre,
COUSTEAU, Jacques. ZERO HORA, Jornal.
28.3.84. p.3.
MARCUZZO, Clementino. Op.Cit. "Varda Maria: i par brii
ti piisti, ma la ze terra nostra". p.18.
SITUACAO GEOGRAFICA

0 fator geografico merece,•sem dfivida, uma aten

gao especial, ainda qUis nao se possa chegar-a a . irmagaei
categOricas sobre sua,p0tencialidade causal, pa a-se ten
tar compreender os rs da histOria da coloniz •cao it►=
liana na Serra de SiO WertinbeiSilveira Martin & a, tini
ca, entre as quatro'tbibniasdficiais italianaa Elie nabtem como ponto de referencia Pdtto Alegre, mas im Santa
Maria. Tal fato deveiser significativamente dif renciante. Santa Maria nio eta, um qrande centro urbano era uma
pequena cidade' que n o Oferedia grandes returSo non mes
rio se conatitufa nuka,qtande praga'de consumo. eja comb"
for,eSta diferenga do pOlo de.atragio deve ser tadocan
muito respeito, poia l ele acsba determinando um eerie de
acontecimentos, talvez dificeis de serem explic dos, mat
reals.
A proximidede da cidade de Santa Mari , segundo
exp6e Ant8nio Isaial iEerceu uma influencia ne•ativa na
afirMagao e consolid4ao do desenvolvimento da Colonia
Silveira Martins. Santa Maria teria_proporcion do Oportu
nidade para a preguiga e a acomodagao. Vejamos seu argumento. Caxias e as outras colOnias vizinhas se desenvolveram porque foram obrigadas por um principio e sobrevi
vincia. Longa do seu'centro 4e atracao, Porto legre,nao
tinham a quern recorrer. SO podiam contar consi o mesmas,
ou seja, corn sua capacidade inventiva. A Colon a Silveira Martins, mats prOxima ao centro de atragao, na hora
do aperto, buscava em Santa Maria os recursos .e primeira necessidade, desobrigando-se de inventar e fabricar.
ainda, em 1885,chega a estrada de ferro, que traz inclusive os dltimos imigrantes, e de Porto Aleg e trazia
clue Santa Maria nao oferecia. Nem mesmo prec sava it
ate Santa Maria, pots parava na estacao Coleni , hoje Ca
mobi, distante de Arroio Grande 8 Km e de Silv ira Martins 18 Km. Caxias se) obteve a ferrovia em 1910.
Com o correr do tempo Santa Maria passou a exer
cer um outro tipo de atrativo sobre os imigr tes e seus
descendentes. Santa Maria torna-se o maior ce tro ferroviirio do estado. Aqui estava a Unica passage ferroviiria para Sao Paulo _e todo centro do pais. A v agio ferrea atraiu muita mao-de-obra, o que ji aconte era na epo
ca da construgao da ferrovia que se di, justa ente, na
epoca da chegada dos primeiros imigrantes, on .e muitos
deles encontraram um meio de ganhar algum din eiro, mais
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. facilmente do

que esperar a

venda dos produtos coloni-

ais. Al6m de centro ferroviirio, Santa Maria passcu tambem a ser, cada vez mais, considerada um ponto da estra
tegia militar. 0 pequeno acampamento que deu origem a a
dade foi se tornando uma concentragao militar das maiores do pais. Com os ferroviarios e os militares, exercito, aeronautica e brigada, a populagao aumentou rapidamente. 0 mercado de consumo tornou-se expressivo e atraente. Comegava desenvolver-se um excelente centro comercial. Assim, nao sao os agricultores que deixam a terra
em troca da cidade, estes partiram para novas terras;qcem
vai deixar a colOnia sao os comerciantes dos nucleos colonials; vendo diminuir a populagao com as sucessivas mi
gragOes, resolvem fixar-se num centro maior. Grande parte das casas comerciais do comercio tradicional de Santa
Maria tem suas raizes e comeios, em certos casos de gran
de esplendor, nos pequenos nucleos da imigragao italia7
na. Isto nao exclue a imigragao judaica e alema. Aos you
cos as grandes vendas de secos e molhados, e compradorei
dos produtos colonials, foram se transferindo para a cidade, ou reduzindo-se a pequenas proporgOes, e, em muitos casos, fechando definitivamente suas portas. t comum
observarmos, em grande parte dos antigos e prOsperos nucleos da primeira fase da ColOnia, predios fechados, semi-ocupados como depOsitos, ou simplesmente abandonados
e em ruinas. 2 o que rests daquilo que foi outrora
um
grande centro comercial. Um exemplo triste é a casa comercial de Affonso Possebon de Arroio Grande.Com a trans
ferencia para a cidade,la ficou uma ruins, lembrando ape
nas o que fora um centro comercial de grande porte, como
era a firma Cauduro, da qual fazia parte.
Santa Maria nao exerceu o mesmo atrativo, o que
se torna estranho, em relagao as pequenas indiistrias da
ColOnia. Isto se verifica em especial no setor da metalurgia. A maioria fechou suas portas, algumas estacionaram ou at reduziram suas proporgOes. Os pequenos moiAlnhos, na sua maioria, viram-se obrigados a fechar.
guns, de maior porte, se transferiram para a cidade. Os
engenhos de arroz foram os que mais resistiram e permane
ceram. Varios deles estao crescendo e representam ainda
o maior indice industrial da regiao de imigragao. Serrarias, alambiques e marcenarias praticamente nao existem
por
mais, salvo raras excegOes. As serrarias fecharam
falta de materia prima. Os alambiques devido as leis fis
cais. A indiistria moveleira, em parte, fixou-se em Santa Maria. Mas a maioria fechou por falta de condigOes de
resistir a concorrencia, especialmente depois dos pre-fa
bricados e modulados.
As razOes podem ser multiplas, seja por parte
obda cidade, seja por parte da colania. 0 que se deve
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servar que,

um atrativo

so funciona quando alguam

se

deixa atrair, ha a possibilidade de resistir. TeOricamen
to podemos falar que se pode it ao consumidor, oii fazeY
consumidor chegar ate nos. 0 que se observa, nO caso,
que com as migracOes em busca de terras novas,, populagao decresceu. Com o surgimento do automOvel era mais
ficil comprar na cidade maior, onde havia mais alternati
vas. Tudo isto, nao tem duvida, pesa no processo de desenvolvimento de uma 1ocalidade. Vejamos, porim, um outro element() geogrifico que, tambem, a interessante de
ser lembrado.
0 territOrio da ex-colania de Silveira Martins
4 relativamente pequeno, conSiderando-se as gran•es extensiies da regiao coldnial italiana de Caxias. Ele esti
cercado de todos os lados por elementos cultural nte es

tranhos ao imigrante italiano. A leste estao os alemiei

ocupando as margens db rio Jacul. A O

estao os descendentes dos lusos e

sul,

oeste forte,

acorianos,

a.•Ipanha-

dos do variado eleme#to humano que compunha a ••pulacio

da fazenda de criaglidi de gado, em geral negros, estigos
mUlatos. Grande parte da area colonizada ji ao era
tao desconhecida. Freqftentemente eram encontrad•s casebres e mesmo lugarejoe; onde se refugiavam os .ugitivos
da policia ou das faendas. No diirio de Julio orenzoni
encontramos värias rcterancias aos negros e cab clos que
circulavam pela connia, havendo at enfrentame tos entre os imigrantes e ales.' Em geral eram apont dos como
elementos perigosos e criminosos. Faxinal do So urno era,
"Os
antes de ser colonizado, um refiigio de vagabundos.
imensos bolsiies penhascosos da Serra de Sao Mar inho ser
viam de reffigio tambiim aos foragidos da policia que, em
das
bandos, infestavam as matarias, onde se ocultav
leis, principalmente do recrutamento militar. E foi justamente a presenga desses bandos de vagabundos ue mais
dificultou os primOrdios da colonizacao". 2 Os f ndadores
de Novo Treviso, uma vez_terminadas suas provis•es"e famintos, resolveram sair a cata de alimentos. En ontraram
uns barracos de caboclos conseguindo junto a el s algumas abeiboras para matar a fome.3
A presenca acentuada de elementos cultUralmente
estranhos fez com que rapidamente fosse rompida a homoge
neidade cultural do italiano. Aos poucos foi-se perdendo
a identidade cultural que a um fator fundament 1 de unidade. "Para.o antrop6logo, a anfase da etnia e a lingua
sac, de A real importancia a estruturagao da iden idade pes
soal".' 0 rompimento da unidade cultural e da identidade italiana esta bem caracterizada pela perda a lingua.
dialeto rapidamente deixou de ser falado; hoje, no ter„
ritOrio da ex-colOnia de Silveira Martins, a m ioria das
pessoas com a idade de 50 anos fala muito mal eu diale70

to, apenas entendem, outroa nä() falam, e alguns nem mesmo entendem. 0 dialeto deixou de ser a lingua da comuni-

cacao familiar. Em alguns casos, s6 entre o casal, se ja
for de uma certa idade. A importancia da lingua para ama
nutencao da homogeneidade e da identidade cultural e fun
damental, basta ver o esforco de recuperar os falares dia
letais nas comemoracOes centenarias da imigra2ao italicna. Esta abertura para a aceitacao e integracao com as
demais etnias e culturas foi muito mais decisiva do que
decreto imperial, em nosso modo de entender, no proces
so de divisao e de enfraquecimento dos ideais de uma "CI
to Nuova". 0 que tambem confirma que os colonos, em geral, nao estavam muito convictos da proposta da
Cita
Nuova, talvez• at tivessem pouco conhecimento a respeito.
As observagOes, acima levantadas, montam algumas conjectural, que nao podem ser colocadas como causas
de explicacao dos acontecimentos histOricos aqui ocorridos. Nenhuma delas resiste a uma analise mais rigorosa,
aplicando-se metodos matematicos,cientificos, e mesmo se
fizermos estudos comparativos, pois causas identicas nao
produzem efeitos identicos. Assim mais uma vez acabamos
sem uma explicacao do tipo causa dos fatos, o que nao
nosso objetivo, e sim com uma situacao existente,
como
algo que esta ai e aconteceu. Indo talvez um pouco mais
adiante conseguiremos achar novos elementos que nos mostrem um pouco mais a tessitura do enredo que fez com que
estreitos vales do territOrio da ex-oolania de Silveira
Martins surgisse o silencio dos sinos, como simbolo da
parada de seu desenvolvimento.
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UMA ESCOLA INUTIL (?)

0 Ensino nas ColOnias Italianas do Rio Grande
do Sul ja mereceu muita atencao e, inclusive, foi ampla
profundamente analisado em varias e excelentes obras.
Praticamente nenhum trabalho enfocando os imigrantes esqueceu de enfocar a questa() do ensino. Em_todas elas se
destaca uma nota comum: a pouca preocupacao dos imigrantes, na maioria das comunidades, em relacao a escola.Sao
poucas as comunidades que investem em escolas. 0 pouco
ensino existente e feito por professores, em sua residen
cia e a noite, por ser o mais instruido do lugar, com o
fim de ensinar ler, escrever e contar. 0 pesquisador, em
geral, quer saber as causas, que nem sempre as acha,
quando julga to-las achado, dificilmente pode produzir.
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enunciados afirmativos categOricos do tipo dotsmi4iLsdois,
igual a quatro. De qualquer maneira vamos tentar seguir
o fio condutor que nos auxilia situar os possive s pviiis
desempenhados pela escola ou pelo ensino na hist ria dos
imigrantes italianos da ex-colOnia de Silveira M rtins.
Pouco se sabe com seguranga e objetivid•de sobre o ensino, as escolas e os professores nas p imeiras
dezenas de anos de colonizagao nesta regiao. Jul o Loren
zoni,que foi professor em Dona Isabel, nada regi tra em
sues memOrias, sobre quaiquer iniciativa a ease respeito, durante os anos que permaneceu em Silveira rtins e
Arroio Grande. Uma das fontes mais seguras sobre o anda,
mento do ensino, 0 Cingeentenerio da Imigracio I aliana,
quanto trata do ensino em geral referente a toda a imiPoz
gracio, tem apenas uma referencia ao Professor
zobom, como um pioneiro e benemerito na localida•e de Airoio Grande. 1 E nada mais 5 dito. 0 Pe. Marcum) fala do
primeiro professor de Vale Verones, o Sr. Antani•Ceretta, como o primeiro a organizar uma escola parti ular no
niicleo. Nao diz quando comegou. Mas como ele mor eu
em
1917, pressume-se que deva ter atuado ainda no final do
siculo passado. 2 0 Cansul PasCoal Corte em seu r lattirio
sobre a colOnia Silveira Martins, apresentado e
1884,
assim diz: "lamento, no entanto, de acrescentar • ue encontrei muito descuidada a instrugao, quer por p rte do
Governo Brasileiro, quer por parte dos colonos. om efei
to, somente no agosto passado chegou na sede pa a se en=
carregar da escola mista governativa uma mestra •rasi/ei
ra, e das escolas italianas nao encontrei senio uma inci
piente no Vale Veneto".3
Se o comego da colonizagao a escola er
inexpressiva, logo nas primeiras • dicadas deste sicu o, floresce um grande centro estudantil e educacional em um
dos principais nUcleos, Vale Veneto. Com a vind- dos Padres Palotinos e, por convite destes, a chegada das Irmas da Ordem Franciscana, duas grandes escolas, uma para
o sexo masculino, outra para o sexo feminino, •om seus
uma
internatos e externatos, estabeleceram as bases de
vida estudantil intense. 0 ensino era de alto p drao. Seu
modelo era europeu. Nestas escolas, as duas ord ns religiosas que as dirigiam, alem de formarem seus prOprios
quadros, abriam, ao mesmo tempo, suas portas a odos indistintamente. infelizmente,para quem nao se d stinasse
a vida religiosa,era um ensino ate certo ponto infitil,
pelo menos inadequado, particularmente para os ilhos dos
colonos. Quem freqdentava as escolas sabia que eceberia
uma boa fundamentacao educative humanistica, ma que para suas lides agricolas pouco significava. Caso quisesse
aproveitar seus conhecimentos de maneira mais e etiva ha
via apenas dois caminhos a seguir. 0 primeiro, ngressaY
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na vida religiosa, o segundo partir para um centro maior
onde pudesse continuar seus estudos, ou arrumar algum em
prego burocratico. 2 exatamente esse tipo de ensino aca=
demico e livresco que Antonio Isaia, em suas palestras,
denuncia e aponta como uma das causas de estagnagao no
processo de desenvolvimento, nao se) da ColOnia de Silvei
ra Martins, mas tambem de toda a regiao de Santa Maria.
As escolas formavam uma juventude academica e bem ilustrada, mas pouco pratica. Tal ensino podia ser muito interessante para o estagio cultural europeu do periodo me
dieval, mas profundamente distanciado para o momento e a
realidade da Colania.4
Os prOprios imigrantes, concentrados em seus tra
balhos de produzir o seu sustento e seu bem-estar, tendo
como preocupagao basica e imediatista seu crescimentpeoo
namico, em nenhum momento parece sentir na escola um ins
trumento para atingir suas ambigaes. Por isso e comum en
tre eles a indiferenga diante de qualquer iniciativa pa=
ra a fundagao de escolas. 5 E quando instados a colabo
rar, ou mesmo enviar os filhos a escola, os imigrantes
revelam nao se) sua contrariedade, mas manifestam claramente que a escola era uma inutilidade para eles e para
seus filhos. "Eu vivi e comprei terras sem saber ler, nem
escrever, meus filhos podem fazer o mesmo". 6 Houve inclu
sive casos de imtgrantes que se negaram a contribuir para a formagao de escolas, pois estas so serviam para ins
truir pessoas, que posteriormente se)* iriam lograr aos colonos.
Diante destes fatos e considerando o pensamento
pragmatic° do imtgrante, aliados as analises atuais da
escola e do ensino da epoca, sem dilvida os imigrantes nao
estavam cometendo -um crime cultural tao execrando como
pode parecer a primeira vista, talvez, eles, consideradas as circunstancias, estivessem tomando a decisao mais
correta, embora sem o conhecimento dos reais motivos que
justificam suas atitudes. Hoje,olhando para as escolas e o
ensino que eram propostos aos imigrantes, pode-se dizer
que nao se) eram infiteis, como tambem nefastos. 2 neste
sentido que interpretamos a seguinte passagem de A. Battistel e R. Costa: "A escola . nao melhoraria sua situagao
seicio-econamica nem seria um recurso para resolver os pro
blemas da vida rural. Seria mais um 'enfeite' cultural,
como hoje e um instrumento urbanizador. No inicio e agora, a escola continua a margem da vida rural e talvez se
ja o mais forte veiculo de evasao da vida agricola a vida urbana". 7 Dentro deste contexto deve-se olhar para os
grandes colegios fechados e quase abandonados que o vian
dante estupefato pode ver em Arroio Grande, Silveira Mar
tins, Vale Veneto ou Novo Treviso..Colegios outrora superlotados de criangas, hoje, entreguesas moscas, ou re73

duzidos a algumas salas. E certo, nao se pode escpecer a
politica educacional governamental nefasta as escalas par
ticulares, mas a inexistancia de populagao estudahtil,momesmas
tivada pelo axodo rural, com a contribuigao das
escolas. A cada diploma que a escola fornecia, seen sa
ber, estava cavando sua propria sepultura. Alem d sto os
governos municipais ou estadual, em lugar de apr•veitar
a ociosidade dos mesmos i preferiu tambim constru r suns
prOprias escolas. E numlevantamento, feito pelo vereador Jose Carlos Busanello, no Municipio de Nolva Palma
este
hi escolas com um, dois ou teas alunOs apenas.
quadro deve-se tambem juntar a redugao do tamanho da familia. As numerosas familias de doze, quinze e a dezoi
to filhos, foram reduzidas a dais ou quatro filh s. Novasente, pode-se ver nio he uma causa, mash uma s rie de
circunstancias que conduz a diregio do prOcesso
co para rumos, ate certo panto, totalqente
Em nenhum momenta surge na Colenia um m•vimento
ensino
para se estabelecer ume,escola que ministrasse
valtedo para os interesses da lavoura e da vida
rural.
Tudo canta e consagra a vida urbana. DeVe-se aqu
fazer
untat ressalva aos catedraticos ambulantes que pe corriam
as colanias orientando os colonos nas lidos ag icolas.
Mas a colOnia de Silveira Martins, coma estava istante
das, demais, nao teve sma assistencia Maior, salt' algumas visitas esporadicas. Com isto nao apareceu u a figuaperra comp Celeste Gobatto, o grande incentivador d
Regiao
feigoamento e desenvolvimento da agricultura da
Paterdeg Caxias. Nem sentiu a presenga forts e ativa d
n6, a grande apOstolo do cooperativismp. 0 espag , portinta, de um ensino mais dirigido para a agricul ura, es
to ainda em aberto e a descoberto na ex-colania e SilSanta
veira Martins. Talvez a Universidade Federal de
Maria, com seus timidas Glnasios Agrioolas, cons ga montar um esquema escolar capaz de reativar o antig, brilho
das montanhas e dois estreitos vales da Serra de Sao Mar
tinho, construido com suores e com poucos conhe imentoi
trazidos pelos corajosos imigrantes.
Aos poucos as descendentes do imigrante italiano da ex-colOnia de Silveira Martins passam a ve no estudo um caminho da libertagao dos duros trabalho campe
sinos. Tal atitude cresce e se fortalece com o surgimen
to do Ensino Superior em Santa Maria, especialmente com
a instalagao da Universidade Federal. Dar estudo aos filhos passou a ser um objetivo comum. Os pais queriam_evi
tar que seus filhos passassem pelas mesmas atribulagoes.
Estudar era siamimo de um futuro melhor, longe dos sofrimentos e das privagOes suportadas pelos pais na vida
rural. Os filhos formados passavam a ser motivo de orgulho e de sucesso. As fotografias dos "doutores" em qua74

dros emoldurados passam a ter o mesmo destaque dos quadros. dos Santos, do Sagrado Coragao de Jesus e de Maria,
quando nao os substituem.
A escola, antes nutil, agora serve para libertacao. Ela nao 6, portanto,vista como um meio ou um investimento dirigidos para o desenvolvimento do mundo
Ao contrario, ela se torna o caminho de fuga. A for
macao escolar, em especial a Escola Superior,
torna-se
uma meta final, um ponto de chegada e um triunfo pessoal.
Os "doutores" passam a ser olhados com admiracao marcada
por uma profunda e respeitosa inveja por todos os que ti
veram a mesma sorte. As varias obras comemorativas de da
tas centenarias trazendo a relacao de todos os que conse
guiram cursar a escola superior mostra o quanto valia for
nar-se "doutor". Os herOis do trabalho cotidiano, parecem ser figuras do passado, admirados e olhados com certa compaixao. Tal mentalidade acabou . desraizando os
vos herOis, formados nas escolas, de suas origens.
Com
isso perderam sua identidade cultural, aquela dos imigrantes. Cada um se engravata e se encastela em seu gabi
nete, em seu consultOrio ou em seu escritOrio e proclama
sua libertagao dos trabalhos penosos do mundo agricola.
Em muitos casos evita-se falar das origens, e, quase sem
pre, esquece-se a dureza da vida rural, quando chega a
hora de cobrar os honorarios tabelados pelos services pres
tados aos antigos "irmaos" do campo.
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AS TRAVESSIAS MORTALS

Todo processo de desenvolvimento 6 constituido
por passos sucessivos vencendo etapas que se interligam
entre si numa aparente dependencia causal. Os teciricos
em sociologia, histOria ou economia buscam definir regras ou leis constantes atravas das quais buscam explicar os mecanismos subjacentes nestes processos de desenvolvimento. A base destas explicacoes 6 o principio de
causalidade, o que significa dizer que uma etapa determi
na a etapa seguinte, e assim sucessivamente dentro de uma
linearidade de causas e efeitos ou conseqflencias. Tal
- e um certo
preensao dos processos de desenvolvimento sup 6

rigor ou constancia na

sucessao de cada etapa, definin-

do uma etapa como causa de outra etapa como efeito.
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Em relacio aos estudos ji feitos sobre o proces
so de desenvolvimento econOmico, social, industrial ecuT
tural das colOnias da imigragao italiana nao encontramoi
uma explicagio unanime. Hi vozes discordantes. Os teOricos utilizados como base para compreender o acOntecer
do desenvolvimento tambim nao sao concordes. Entr esses
tearicos podemos citar Limeira Tejo, Paulo Singer Jean
Roche. Nio a nossa intencio contestar tais autore , nem
as explicagOes dadas a partir dos mesmos, mas que tionamos uma explicagio causal dos fatos humanos. Por sso es
to anilise do process° de desenvolvimento da regi 0
ex-colt:cis Silveira Martins buscar descrever alg as cir
cunstancias que constituem as diferentes etapas
seu
process° de desenvolvimento no .momento em que es, e toma
rumps, ate certo ponto, contririos a tudo o que s poderia prever. Hi, sem davida, nos processos de dese volvimento uma organicidade4 embora nao comandada por ausali
dades. Uma descrigio dos acontecimentos julgamos er a
melhor maneira de buscar uma compreens►o do gran silin
cio que se abateu sobre a Serra de Sio' Martinho. Nio se
trata de explicar.
Em cada processo de desenvolvimento surg m momentos criticos que precisam ser superados. Ou,se quiser
mos,certos passos ou certas etapas sio vencidas c natu
ralidade, mas hi outras etapas que a preciso
riscar,
imaginar ou prever. Hi momentoS_que se precisa
dar t e
mudar corn urgencia e rapidez. Sao os terriveis
•mentos
das grandes decisoes. E preciso decidir, sem sab r exata
mente porque. Sio as circunstincias, os aspectos ou os
elementos, que nos surpreendem inopinadamente, q e exigem e impoem mudancas a decisoes. So o homem igi , inven
tivo e criativo consegue achar as respostas adeq adas. 0
engano de interpretagao do momento pode ser fata . A tra
vessia de uma etapa para outra torna-se o instan e decisivo do crescimento, quando bem realizada leva a• sucesso; quando nao a executada, ou mal executada, co eca a
decadincia que conduz a estagnacio. Essas traves ias podem abrir para uma sucessao de novas conquistas, ou elas
podem tornar-se mortais. 0 processo de desenvolv mento
econOmico e industrial da quarta colOnia da imig acapita
liana amargou virias travessias mortais. Os sins s destas travessias mal sucedidas vamos tentar descre er sem
dados matemiticos e estatisticos, mas pela obser acao da
paisagem que a oferecida a todo aquele que perco rer aten
tamente os caminhos de Arroio Grande e Cambari; de Dona
Francisca a Ivori.
Na tentativa de sistematizar a anilise dos momentos criticos nao superados, chamados aqui de travessias mortais, vamos dividir a paisagem em duas a eas, em
bora insepariveis no processo de desenvolvimento: a area
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econamica e a area social.
Area ecOnamica
Para podermos descrever a surpreendente parada
no desenvolvimento econiimico da regiao, e para adotar um
certo ponto de referencia, nos valemos do excelente trabalho de Valentim Lazzarotto, Pobres Construtores de Riquezas, onde ele analisa e mostra o que aconteceu e como
aconteceu a expansao da Metaliirgica Abramo Eberle. 1 Cremos que todos os empreendimentos industriais e comerciais só conseguiram se desenvolver e sobreviver gra2as a
agilidade e visao administrativas dos dirigentes,nao por
principios tecnicos ou cientificos. Esses nao sao exclui
dos radicalmente, mas s6 funcionam quando submetidos as
adaptagoes circunstanciais nascidas da agilidade e da in
ventividade do homem.
A colOnia Silveira Martins desencadeou seu processo de desenvolvimento econamico em tres setores distintos, mas profundamente ligados entre si, a agriculture, o comercio e a indilstria. Esses tres setores nascem
como meios de subsistencia. Planta-se para a sobrevivencia. No comercio buscam-se os mantimentos necessarios,nao
tirados do trabalho agricola, ou os materiais necessaries
ao preiprio trabalho. A indfistria nasce da necessidade de
suprir necessidades diretamente ligadas as situa2Oes do
imigrante, novamente a vida agricola, ou habitagao e ves
tuario. Como ja vimos na primeira parte deste trabalho,
os imigrantes italianos de Silveira Martins acompanharam,
at metade deste seculo, ou pouco mais, o mesmo ritmo de
crescimento das suas coirmas.
0 setor agricola sofreu um golpe fatal diante
de uma agricultaira predatOria instalada pelos imigrantes.
0 declinio rapid° da fertilidade das terras pelo mau use
provocou uma acentuada diminuicao da produtividade, portanto de produtos comerciaveis. 0 . . momento tornara-se cri
tico pois surgia tambem a coloca2ao dos filhos numerosos.
Era preciso uma solugao. A solugao mais correta para nao
interromper o processo de desenvolvimento, nao so do setor agricola, mas tambem comercial e industrial, deveria
ser buscada nas mudangas de trato com a terra, num reestudo de uma ocupagao mais correta com cultivares
mais
adequados, como viticultura, citricos etc. ou hortigran
jeiros em geral, o que exigia, de um lado,um investimento na melhoria de castas e qualidade de sementes, de outro lado,precisava-se incentivar a organizagao de cooperativas e associagoes, capazes de garantir industrializa
gao e comercializagao. Isto nao aconteceu. Foi a primeira travessia nao efetuada. Em sua esteira repetir - se - ia
outras fracassadas travessias. A evasao_da populagao rufacil,
ral foi geral, pois optou-se pela solugao mais
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cansamais camoda e menos onerosa, a troca das terras
sadas, como diziam - de fato depredadas pelas novas ter
rasa. Com a migragao para outras regiaes, a populaio diminuiu, o que vai afetar duplamente o setorcreerl*d. Em
primeiro lugar pela perda acentuada de consumidor s, em
segundo lugar pela perda de boa parte (16 mercador'as agrl
colas que as casas comerciais intermediavam para entros
maiores.
Os colonos remanecentes contihuaram pra icando
a mesma agricultura. A mecanizagio é a Mbnocultur
fez
com que os proprietarios,s6 passassem a ocupar a
areas
necanitfiveis. As Areas mais acidentadas ou foram
ndonadas, ou sio ocupadas por arrendatirids, em regi e de
parceria, com roiadas erqueimadas anuait,,huma s tuagio
de mera sobrevivencia, esperando uma oportunidade
para
migrar para a cidade. Os parreirais e pomares for
tban
donadot, ou mesmo cortados, sob o pretext° de nao
mais
produzirem. Quase nada se faz para reCegera-los.
suino
cultura e o gado leiteiro ficaram redu gdos a
quenai
proporcOes. No fundo todos sonham com o universo rbano.
As atividades comerdiais e industriais [,foram
vinculadas, na ex-colOnia de Silveira Martins, a univer
so agricola. As atividades agrIcolai censtituir -de na
base Unica de toda a vida da colOnia, maim o co rcio e
a indAstria dependiam direta ou inditetamente da agrieul
tura. Tal dependencia, sem d qvida, fundAmental e comPre7"
ensivel inicialmente, tornou-se com o cOrrer do
Per
niciosa para o processo de desenvolvimento de to a a colOnia, mas especialmente para os empreendimentos cOmèrci
ais e industriais.
setor
O processo de desenvolvimento, tanto do
comercial, quanto do setor industrial, nao pode er redu
zido a um fato Unico e uniforms, o qua torna in
/Ulna
explicagio univoca. Mais, nem mesmo os empree •
tot de
cada setor separadamente podem ser analisados s b
uma
Otica generalizante. Na medida em que at iniciat vas comerciais e industriais acontecem na esfera famil ar e at
tesanal, elementos exclusivos e partiCulares de rdmkafe
tiva e existencial, como namoros, casaMentos,
oivados
rompidos, falecimentos prematuros, etc. acabaraylteran
do profundamente as decisoes da esfera dos neg cios e
profissionais. Isto acontece quando nao se consegue fazer a passagem de uma administragao familiar para
uma
administracao empresarial. Os fatores familiares acabam
sobrepujando-se aos fatores empresariais.
0 setor comercial, talvez, conseguirA
atingir
um grau de maior maturidade, mas tambem nao resiStiu ao
declinio que abateu sobre o processo econOmico da confenia. Algumas firmas expressivas e stilidas acabaram
chando ou transferindo-se para centros maiores. Os moti78

vos nao sao, propriamente de ordem administrativa l mas co
mo consegOancia de sua estreita vinculacio com o setor
agricola. Com a ripida diminuicao da fertilidade do solo
surgem dois fatos; primeiro,uma grande reducao da producio agricola; segundo,uma procura de terras melhores e o
conseqeente despovoamento da regiio. 0 comercio, alicercado na economia rural, sofre uma dupla perda, a dos con
sumidores de seus produtos manufaturados, e a dos fornecedores de seus produtos de comercializacio provenientes
da lavoura, ji que o comercio intermediava toda a produgio agricola. Na falta de outras perspectivas havia so
duas alternativas, ou fechar ou migrar para outros centros.
Hi ainda, no contexto das atividades comerciais,
um dado significativo a ser considerado. Nem todos os co
merciantes mantiveram a filosofia das primeiras vendas,
baseadas na prestacio de servicos ao imigrante, procuran
do suprir tUdo o que faltasse, desde atividades bancliriei
ate o fornecimento de remedios. 0 comerciante, nao raro,
conforme lemos em "Assim vivem os italianos", passou a
ser o explorador mais pernicioso ao colono,... impondoihe precos arbitririos para seus produtos, enriquecendo
em breve tempo".2
0 setor industrial da ex-colOnia de Silveira Mar
tins oferece a paisagem mais complexa. Quem diria que
indiistria de Angelo Bozzetto com a producio de sua famosa trilhadeira "Tigre" chegasse aos patamares do quase
fechamento. Ninguem, certamente, imaginaria que as promissoras iniciativas artesanais de Arroio Grande deixariam de montar um expressivo parque industrial, muito me
nos pensaria que baixasse a quase zero. Qualquer um cox-;
fiava que Novo Treviso tornar-se-ia um grande centro moa
geiro, e ninguem suspeitaria que aconteceria o contrario
e muito menos que Nova Treviso tornar-se-ia o shAxdo mais
triste da total decadencia. Diante destes fatos percebese um emaranhado de fios que se intercruzam num desafio
as teorias cientificas. Sem querer achar explicacEles cientificas para o fenOmeno, vamos tentar detectar alguns
fatores presentes, capazes de determinar tal reviravolta
no setor industrial da colOnia.
Atraves dos depoimentos de pessoas que trabalha
ram em algumas destas indfistrias, pode-se chegar a um der
do certo; nao houve modernizacio administrativa. Ou com(5
nos preferimos dizer, nao se deu a travessia da administracao familiar para a empresarial. Na administracio familiar esti sempre em primeiro plano o sentimento, o que
pode acobertar a incompetencia, o nepotismo, a fixacipem
certa mentalidade sem a possibilidade de arejamento de
ideias novas, e da democratizacao da empresa.'Uma admi7
nistracio empresarial impOe, necessariamente, a desvincu
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lack da vida familiar de atividades empresariais. A his
teiria mostra que as grandes empresas t hoje, estao fora
do controle familiar, e quando a fainflia mantim a propriedade, mas nao detem a administracad. Em geral a empresa mantem o vinculo com o nome da familia. Estadis ve
zes,perdeu a propriedade e, com certeza, a administraca6
depende de uma diretoria.
Novamente vamos recorrer ao tfabalho de LazZaroto para tentar outro fator que pod' ter date natio a
decadincia das atividades industriais4lesta regi o, ou
seja a diversificarracce a ampliacao da produgio. SetjuAde
Lazzarotto, a firma Abram° Eberle consequiu ,..reviver
as crises e mesmo enfrentar concorrAholaS atrave, de SAUL
agilidade administrativa. Em A. Eberle hio houve a Ore0-,
cupagao de se fixar em alguns produtode ptlo •4 • Pe.I 0 pas
soir.se da ferradura de cavalot a fabritaqao de arretas
para a producio de artigos de deooraclo e artigo move,

at a fabricacio de Wires elitricos e miquinas Ainda,

quando a crise era =Jot, apelou para 0 oonsiirci•entre
indfistria e comircio. "Todo vinho, toda garrafa,,artigos
coloniais do pai e do sogro iriam ser,Omerciali,ados no
centro do pals. A comercializacio de produtos

durou enquanto foi elemento de sustehtecab'da
correncia". 3 Esta coragem Ott esta teimosia adMinistr tivas,bem
cow, maior espirito.inventivo faltaren'aos amp eendiibn
tos industriais daqui. Nao faltou, noValsente s.. do depoinentos orais de pessoas mais idosas, alguns •'• 1pes de
esperteza. Em outras palavras, a honeatidade ne seMpre
esteve presente nas iniciativas empretariais. Pi.prietarios ou sOcios, que age'ter tirado o miLximo de renditen
to, e as vezes por procedimentos pouc6S licitos reSolve
ram transferir-se pars centros maiores, onde o lucros
eram mais promissores,
De tudo isto, uma coisa pareCe clara; em comer
cio nem indfistria foram capazes de se tornar a tanomas.
Tanto as atividades comerciais, quanto as indus riais es
tsvam fundadas sobre a agricultura. Esta decaiu e
de roldao comerciantes e industriais. rAltou ao comerciante e ao industrial capacidade para setornare a espinha dorsal da economia da colOnia, substituindo a agricultura. Uma sociedade moderna e desenvolvida, oje, tem
sua base econOmica no desenvolvimento industria e comer
cial. Com isto tambêm nao podemos garantir que 0 fenOmeno esteja explicado, encontramos outros fatoreSque se
aliam a estas circunstancias.
2 fundamental, neste momento, ligar os empreeno
dimentos econOmicos ao decreto imperial que dividiu
territOrio da colonia, anexando as areas de tr s munici
pios. A nao elevacao de Silveira Martins 1 con icao
sede municipal e o nio surgimento de municipio no terri
80

tOrio da colania repercutiram decisivamente no projeto
econOmico da mesma. 0 relatOrio do COnsul Italiano Pascoal Corte a claro a esse respeito quando diz: 2 de toda
necessidade que as principais colonias sejam erigidas em
municipios autOnomos, para que os impostos municipais que
ora la se recolhem, retornem a beneficio das mesmas cola
nias e nao dos municipios que nao possuem interesses comuns, mas, ao contririo, diversos delas: 4 Observando 0
mapa verifica-se que os tres retalhos da colania constituem os confins dos territOrios municipais respectivos,
o que fortalecia o desinteresse da administragao municipal. A ausencia de um centro de convergencia que atraisse os imigrantes sob o ponto de vista cultural, de interesses econamicos e politicos, impediu tambem que se cons
tituisse um sistema viirio e de transporte que interligasse toda a regiao. Mais uma vez o relatOrio de
Corte
diz: "2 necessirio prover-se a ultimacao das estradas e a
manutencao delas n . D As estradas naosinlgiram e pouco se fez
a nivel municipal para que o problema dos transportes fosse solucionado. Palo que se constata, ainda hoje, as administracoes municipais mostraram pouco interesse em investir na abertura e consolidacao de estradas. 0 mesmo
pode ser dito das administraciies estadual e federal. Tan
to que a regiao nao conta ainda com um sistema viirio bI
sico com asfalto. Hi um timid° comeco de asfaltar o trecho de Nova Palma ate a RS 509. Por incrivel que pareca
nao ha uma estrada troncal, cortando o territOrio da antiga colOnia, que tenha trafegabilidade permanente. 0 rio
Soturno, ou qualquer ribeirao, com fregtencia transbordam, alagam as estradas e provocam interrupcoes, mais ou
menos prolongadas, do fluxo normal de veiculos.
administraMas nao foi apenas o descaso das
cOes municipais que e responsivel pela ausencia de boas
estradas, a intriga interna tambem contribuiu. Ha o exem
sendo
plo da chamada "estrada da questao n , que estava
construida entre Faxinal e Dona Francisca, mas como mora
dores de Faxinal queriam que passasse por la impediram a
sua abertura. Hoje a estrada nao existe. Restou a lembranca da "estrada da questao" na memOria dos mais antigos.
Com a ausencia de sedes municipais dentro_da co
lOnia, nenhuma iniciativa de projetos de urbanizacao anon
teceu. Era impossivel encontrar-se um loteamento. Omprar
um terreno na vila era uma tarefa quase milagreira. Falar em abrir ruas parecia o fim do mundo. E mesmo quando esses obsticulos fossem superados,o colono is morar
no niicleo, em geral por ficar mais perto da assistencia
religiosa, por isto que a parOquia tornava-se importante
tamb6m. A ida para o povoado nao mudava a compreensao da
vida, por isto o migrante levava seu ambiente rural. Man
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tinha vacas, que eram soltas pelas ruas, porcos,
galinhas e etc. Como exemplo desta mentalidade, aind ha you
co tempo, podia ver no centro da vila de Vale V eto um
respeitavel galinheiro. Nenhuma politica de urb izagao
era aplicada.
Area social
Os sinos haviam-se tornado o simbolo c ntral do
Imigrante Italian° dentro de um contexto social e cultural muito bem definido'. A sua simbolo gia s6 adq iriu,,for
ga significativa g ragai aos valores, ideais e 0 • nhos vividos por um grupo social em uma determin44 4 •ca. Corn
e
as alte rag6es do uni V0r4 0 econOmico,o espago social
cultural trazido peIo"imigrante italiano, aos p•ucos,fOi
Se desmontando. Ja nao existe dais. Dal o siren io do si
no A voz dit) sino aos poucos foi perdendo sua s noridade
significante, pOrque naO ' haVia mais um mundo On e ecoa aie. Ela perdia-se no,vaiio, um vazio incapaz de prodn0ir
ecOs. A forga significativa de uma linguagem ,:q trora tao
expressiva, perdera sua prOpria paisagem. A lin agpm do
sino tornara-se para uma comUnidade transforma ,uraalin
gUa muds e morta.
A ordem social do imigrante italiano e a teocen
trica. Os valores esp1rituaiS e religiosos, mes •quand6
escaMoteados,.f• guravam em primeiro plan°. A fi ura do
saperdote pontificava soberana e absoluta. A Ig eja ou a
caPela eram o cent.o de atracao, seja do,trabal o, seja
do later, pois a vida religiosa confundia-se co o traba
rho e com o lazSr. POr isto o sino era.a voz ibrante,
prOicima ou distante, que mantinha viva e atuan a preseriga.de Deus. Assim fora, desde a despedida 1 ginquano
y1larejo natal, durante os sobressaltos da per gosa travessia, ate o moment° presente marcado por um atisfatOrib grau de bem-estar.
g dificil falar-se em uma nova ordem ocial.Tor
ordem so
na-se mais adequado,falar em desabamento de
441: Mais do que sefalar em novos valores qu surgem,
:mais visivel o desaparecimento das coisas qu nao acon
atracao.
tecem mais. A igreja deixa de ser o centro de
Todas aquelas atividades litargicas, impercept velmente,
deixam de ser realizidas. A religiosidade pare e se apagar .lentamente. A figura do Padre diminui de t anho e
de . presenga. A vida familiar esvazia-se pela v olenta re
ducao da natalidade, As grandes familias const tuiam ver
dadeiras comunidades. Haviabarulho, velhos, a ultos, jo
vens e criangas todos envolvidos e sob o mesmo teto, em
trabalhos intensos e sentados a mesma mesa. Os meios de
comunica4ap vieram acabar corn os longos saraus. As novelas ocupam o lugar da recita do terco. E assim , sem con82

trole, sem decisao e sem preparo o mundo do imigrante ita
lianp e bombardeado impiedosamente. E desmorona sem rel
sistencia. 0 colono impotente e atOnito ve as mudancas e
as transformagOes acontecerem. Poucos tem consciencia do
que ester acontecendo. Tudo e aceito como irreversivel,
natural talvez. As explicacOes sao ingenuas e simplificadas, centradas no fato de que a juventude nao quer mais
nada com aquela vida dura dos trabalhos agricolas, ou em
meras constatacOes do surgimento da mecanizacao f do automOvel e da televisao. Hi um conformismo, tudo mudou,
agorae assim.
Diante desta situacao e diante da desmontagem
da ordem social tradicional constata-se que a maioria
dos que ainda vivem na area rural sustentam dois pontos.
0 primeiro consiste na lembranca der vida dura dos primei
ros tempos, cheia de privacaes, de trabalhos, de sofri lmentos e de dificuldades de toda especie. E aceitam-se
como um dado positivo, as comodidades, o bem-estar,
as
facilidades e conforto de agora. 0 segundo lembra olanmr
to amargura as mudancas no campo etico e religioso, tanto na familia como no setor social. E unanime a queixa
que antiganemte havia mais moralidade, mais honestidade,
mais amizades, mais compreensao e ajuda matua. Hoje so ha
espertezas, logros e muita liberdade nos costumes, especialmente no campo da sexualidade. Nero ha mais respeito
entre as pessoas. Essas constatagOes vem acompanhadas de
um sentimento de impotancia diante dos fatos. Os bons tem
pos de verdadeira alegria e felicidade autentica sao os
tempos passados. Os bons tempos quanto ao conforto e o
bem-estar econamico sao os atuais.
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Retinas atuais do axe fed outivra Nino tonfortInvI residtucia ern Val de Baia, As margens da rada do
relmigrou
Irak:mate, nom 2 Sihvira Martial. Fat ribandonada ha 60 sum pomades. A fond& do prop
Iola)
plum a regiao norte do Estado, natundatinve dernovida For makoras interesses. (Tato e fete de

Nova Treviso, hole distrito de Faxinal do Soturno, ant* Geringonca, parece parada no tempo e no espago.
Vi•se, na foto, o antigo moinho dos irrndos Antoniazz4 desativado ha area de 3 &cads. Yea s propietarios
transferiram•se pare Santa Maria, mode montaram grandes industries do mesmo genero.Ao %ado, a Serra
de Sao Martinho mostra o encanto de seas contornos. A sera envolve Nova Treviso por todos os lados.
(Testa e fora de Andra% Inds)
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NOVOS SINOS
Os simbolos emergem de uma paisagem humane. A expressividade simbelica se faz no acontecer dos movimentos
humans. 0 sino, em sua dinamica simbelica, sintetizou a paisagem da lmigracao Italiana fluid° na Serra de Sao
Martinho. Hoje esta paisagem mudou. Nao existe mail. Nib se recupera jamais. Esau, onde as novos sinos? Os
novos sinos poderao e deverao ser outros sinos. Os sinos de um novo mundo human. Os sinos do camparufrio
sonorizaram uma linguagem eloquente por que sua simbologia ecoava nas profundezas da alma de coda
imigrante. Mas o imigrante, tambinn, fit nao existe mais. A paisagem tronsformou-se.

Urn dos muitos oratOrias que se encontram d beira de estradas, picadas, varzeas, tales e povoados dentro da area
outrora ocupada pela Colbnia Silveira Martins. Sinai da profunda religiosidade dos imigrantes italiana% as
oratorios (ou capitals) serviam, na ausancia de capelas prOximas, como ponto de Pncontro para a recitacao do terco.
Este da foto data de 1927, em honra de Santo Antonio e locality-se em Vila Fighera proximo is Arroio Gran*.
(Texto de Antonio Isala)
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Novos sinos

0 homem morreu. Os simbolos emudeceram. Sao pagi
nas de histOria. Sao pegas de museu. Continuam,
poremT
mestres da vida. Guiados por essa compreensao do passado, os descendentes dos pioneiros precisam construir, no
outrora espago virgem da Serra de Sao Martinho, ma nova
passagem e uma nova vida, sustentados por novos onhos e
novas crengas. Sera me trabalho de reconstrug o e de
recriagao que emergitab'eS slMbóloS, 'que em sua
r9a sic
nificativa, falarao a linguagem de convocagao e e unifi
cacao. Um novo mundo so comega ser construldo co sonho s
idaias, corn crengas'e e$perangas, com idealisme convicgOes; fundamentosiddispensaveis pars aliment r'a,VOn
tade e a coragem de enfrentar os desafios e,pers guir tei
mosamente o futuro prbjetado. SO quem sonha c paz de
criar e transformat. O'homem satisfeito e acomOd do nao
sabe sonhar, ele gera a rotina e o marrasmo, o d animo e
tedio.
HOMENS IDSALISTAS
Uma nova paiSsgem nioa prefabricada. ma nova
ordem social nao'hasce por detreto. Uma e desenh da cria
tivamente, tri9oapi5Ctraco l cor misturada a ou ra cor.
partir
Tudo numa unidade-OrOica. A-outra . se ponstr6i
de ideais, de projet0A futuros, -; delfa e decrenc s. Confiar em si, crer em Deus e perseguir aqUilo que se quer
constituiu o solo onde:se enraizou o idealism° d s imigrantes pioneiros. t o idealism° que nascella c nsciancia de cada um, al ele se fortalece e conddz Para os gran
des empreendimentos. Para sentir de perto a consistancies.
do. idealismo que acompashavao iMigrante nada elhor do
.i.
que ouvir seuSTrOpriostestemunhos.
0 depoimento de Angelo De Carlii qde corn raro
ntastiCa galeria de entrevisbrilhantismo inaugdia afa
tas, registradas em'Assim Vivem os Italianos'de Battistel e Costa, traca o perfil de um homem que viveu sempre
sustentado pela.forca de um ideal. Um idealismo baseado
em principios '4e trabalho, de solidariedade, de honestidade e de juatigi. Mas deixemos esse homem, em Seu semianalfabetismo, tragar em poucas palavras a verddeira di
namica do ideelismo.ASsim diZ.ele: "Para ter s cesso nes
to mundo eu sempre pentei asSim, e tenho ensinaioelospeUi
filhos e netos, sao necessarias tras coisas e tress mo. dos: "Em primeiro lugar,muito :trabalho; em-segundo Lugar, muita atividade;pare nao perder 9 trabalho e,em ter
ceiro lugar,.1ruitIssimillonestidade". 1 Al esta um idealismo que talvez o mundo moderno e o homem da ciancia
da tecnologia abandonaram e esqueceram.
Folhando as paginas de AsSiM ViVem os Italianos, podemos encontrar'muitos outros depoimento eloqiien
comoventes, que confirmam o pensaMento de Ang to deCii

mas cremos que seria redundancia. De Carli foi suficientemente claro e conciso para que todos tenhamos uma
ideia lucida da estrutura do idealismo e as reais dimensOes de um homem idealista. Apesar da elocidencia das palavras de De Carli, os entrevistadores acrescentaram um
comentario revelando toda a personalidade de Angelo: "Na
vida, escrevem eles, quase centenaria de Angelo, a hones
tidade e a fe impregnaram toda sua existencia. 2 a pes=
soa de um her6i e de um santo pela forga de vontade e pe
la intransigencia de sua fe, comprovada pelas obras de
caridade". 2 Olhando, hoje, para a sociedade da ciencia e
da tecnica, nos da a impressao de termos encontrado um
homem de outro mundo, de outro planeta, ou da pre-hist6ria.
As bases da colOnia Silveira Martins foram lan
gadas por homens dotados de fibra desse idealismo. Hoireni
de principios e de fe. Infelizmente nesta regiao ningu6m
teve a ousadia de realizar um trabalho tao precioso e da
envergadura da obra de Battistel e Costa, para perenizar
depoimentos do quilate de Angelo De Carli. Mas nao a por
falta destes trabalhos que na Serra de Sao Martinho nao
chegaram homens de ideais. Na edigao histOrica da revista InformagOes Palotinas de 1972, comemorativa dos cinqtienta anos do seminario de Vale Veneto, encontramos uma
paisagem que registra toda a fibra de um homem que tem
fe e convicgao em seus empreendimentos. Paulo Bortoluzzi, o patriarca de Vale Veneto, entre outras iniciatB/as,
destacou-se pelo seu empenho em garantir assistencia religiosa para seunovo vilarejo na Patria adotiva. Muitos
desafios precisou enfrentar. Houve momentos em que tudo
parecia perdido, s6 para um homem de convicgOes ainda ha
via esperangas. Esse momento de derrota total e final'pa
recia ter surgido quando os Padres Palotinos resolveram,
em 1896, transferir seus novigos e seminaristas de Vale
Veneto para a Tristeza em Porto Alegre. Parecia ter soado o toque de recolher das lutas de Paulo em prol damns
trugao de um Seminario em Vale Veneto. Poucos acreditavam numa reviravolta dos rumos. Foi aI que Paulo Bortoluzzi deu seu depoimento de fe e convicgao dizendo: "Nao
vos angustieis tanto, porque vira o dia em que nunca mais
se deixara de ouvir os sons argenteos do nosso grande si
no e o toque alegre das campainhas na igreja anunciandba celebragao diaria do sacrificio da missa". i 0 prOprio
Paulo Bortoluzzi pode ver concretizada sua profecia, que
assim a revista Informagaes Palotinas registra: "Aos 11
de dezembro de 1922 o Reitor do nosso Colegio, Pe. Rafael
Iop, acompanhado pelos alunos da Congregagao que vinham
do Seminario de Sao Leopoldo, tomou posse do edificio,
fazendo a bengao como prescreve o ritual romano".4
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Hoje, a serra de Sao Martinho reclama a presen
ga de homens idealistas, da estirpe de Angelo de !Cain
de Paulo Bortoluzzi. Eles sao as liderangas enraizadas
em sua terra e na sua tradigao, capazes de abrir,
novos
caminhos, nao para a retirada, mas para a construcao
de um novo mundo, para tragar uma nova paisagem. 1
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OS CAMINHOS DA TERRA
Sim a terra. Mais uma vez a terra. Os pioneiros imigrantes sairam em busca de terras. Queria0 a posse da terra. Uma terra para usar, explorar e, dela, tirar seu proprio sustento; se possivel construir m grande patrimanio econOmico. Ao imigrante faltou o ulto a
terra. A terra era um simples objeto de uso e . de explora
gao. Hoje, os descendentes dos imigrantes precis
incor
porar ao grande idealismo dos antepassados, o cu to ater
ra. Os caminhos da terra devem ser caminhos de u encontro com a terra, um encontro afetivo. Em lugar d exploraga° a preciso cultivar a terra. 0 cultivo da t rra comega pelo respeito a natureza. E so a possivel r speitar
a natureza, quando for conhecida. A natureza tem seu estatuto, tem suas leis,tem sua linguagem. A terra e o lugar do homem, nela ele esta enraizado. Violentar a natureza, maltratar a terra, implica em mexer nas raizes do
homem. A terra se apresenta como um mundo silen ioso e
forga
dOcil, mas cheio de movimento, de vitalidade e
explosiva. Os imigrantes acreditaram na poten ialidade
to um
da terra, confiaram no trabalho da terra, infeli
trabalho predatOrio. Poucos pensaram em sentir viver a
terra; em cultuar os misterios da terra. Em sua Otica a
apeterra hao foi alem do uso e da posse. A terra era,
nas, algo exterior a humanidade.
A filosofia exploratOria e predatOria da terra
fundamentou uma serie de comportamentos altamente nocivos para os prOprios ideais dos imigrantes. Naco se colo
caram conscientemente a questao do esgotamento do solo.
SO se deram conta, quando o fato estava consuma4o. Havia
chegado a hora de questionar seus modelos agricOlas. Tam
bem nao aconteceu. A migragao foi o caminho enOontrado.
E continuou-se a mesma acao predatOria e exploradora.
As florestas eram as grandes inimigas do homem
e das lavouras. As arvores eram impiedosa e raiVosamente
derrubadas. Ninguem pensava que a natureza levara saculos para erguer esses monumentos vivos. DepoisVinha o
fogo e continuava a devastagao, que se completaVa com a
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erosao. Tudo era simples e natural. As boas colheitas justificavam tudo. Hoje na regiao o processo e praticamente
mesmo. Quando se questiona essa pratica, a resposta ja
ester pronta: nao ha outro jeito. Sem queimar e impossivel. Assim pensam os colonos e o mesmo dizem os diplomados da universidade. Mas existem outros meios. Ha outra
maneira de tratar a terra. Precisa-se, por6m, cone:car por
mudar a filosofia dos homens e da ocupacao da terra.
A fertilidade do solo. 0 imigrante encantavase diante de terras tao produtivas. Mas a fertilidade,pa
ra ele_era apenas um potencial a ser aproveitado ate o
fim. Nero se pensava em repor e devolver a terra o que se
the tirava. Ninguem se concentrava sobre os segredos des
to fertilidade. Ninguem calculava a agao devastadora do
fogo sobre os indices desta fertilidade. Ninguem sabia e
ninguem ensinava a maneira correta de tratar e respeitar
os processos de fertilizacao da terra. Repor ou reconsti
tuir a fertilidade eram temas desconhecidos. Apenas lamentos e queixas sobre as terras cansadas e pouco produtivas. Dal a grande atracao das novas terras. E a terra
silenciosa e quieta buscava nos intervalos dos trabalhos
torturadores a que era submetida, recompor-se, reorganizar-se e revestir-se de sua antiga roupagem. Novamente o
homem predador chega a destruir esse trabalho paciente
da natureza. Mesmo quando a ciencia com suas quimicas e
seus tecnicos trazem as suas solucoes, apenas sofisticam
aprofundam a guerra contra a natureza. E se os imigran
tes em sua ingenuidade predatOria queriam produzir alimentos, agora as universidades com seus diplomados tentam ensinar produzir mercadorias. Os alimentos eram para
comer, portanto deveriam ser sadios. As mercadorias sao
para vender, interessa que sejam vistosas, pouco se liga
sobre seus residuos tOxicos. As rocadas e as capinas podiam ser devastadoras, mas os inseticidas e herbicidas sao
envenenadores da terra.
O mundo animal, para o imigrante, dividia-se em
duas partes. Os animals nocivos e os animals que serviam
para seu aliment°. Nada escapou. As cacadas, as pescarias seguiam ritmos de exterminio. Tudo fora feito para
homem. Ninguem, ou poucos, ligavam para o exterminio.
quando alguem lembrava que tudo iria acabar, julgavase que esse era o destino natural. No havia outra salda. Cada Ultimo especimen era perseguido ate o fim. Depois, comp a onca, o homem lambia seus bigodes, para lem
brar por mais tempo o sabor da Ultima carne de cotia, de
paca, de veado, ou das passarinhadas. Tudo ficaria como
histOrias do passado.
Os caminhos da terra precisam abrir para o encontro com o solo e sua fertilidade, com a flora e a variedade de suas essencias, com a fauna e a multiplicida89

de de suas especies, para repensar os segredos do equill
brio da natureza. 0 agticultor e as ciancias agrarlas pre
cisam conhecer, amar, respeitar'e cultuar a terra A ter
ra precisa ser protegida e defendida. Protegida da'irra7
cionalidade das rogadas e das queimadas. Defendida do ex
termini° das cagadas e das pescarias. A natureza $e refaz, a terra se recompOe. 0 homem pode colaborar
neste
processo,'mas nunca the a licitO Vioienta-lo. A Violan-,
cia-nunca-seri impune. Um agricultor consciente, ma ciencia correta e uma agricultuta ecolOgica . donstit em os
caminhos verdadeiros do terra. Os outros sao cami hos da
devastacao, ,do extermiti0,.da violancia e da guer a.
Por fim os caMinhos da terra cOnduzem p ra
o
homem-da terra. 0 homeMprecisa - encontrar-se com o hor
palamem'da terra, o agriCultdr, exatamente como diz
vra: o cultor ou'oultiVador da terra. 0 agriculto preci
savroclamar suagrandeia de'cultivador da terra, daquele que sabe tratar a terra para ptoduzir alimento para
a humanidade.' O'agricUitor precisa-ievantar a ban•eirade
sua identidade e defetddr a dignidade de seu trabalho e
de suas fungOes no context° da comunidade humana. 0 Agri
NO
cultor a aquele que trabalha junto com a natUrez .
mundo mitico lidar coma natureza era reservado os saoerdotes e xamas. Hoje qualquet Um sejulga com • direito 'de intervir na natureza.` 0 agricultOr preci$a reivinquandicar para si este direito. bias isto so adonte0e
da.cAda agricultor-tivet consCiancia de sua ide tidade,
tiver orgulho de ser agricultor. Um agricUltor d sta envergadura so surgira quando ele Outhecer a natur za,quan
do demonstrar que ele a in cultivador da terra, quando
sua identidade estiver-fUndada - nos conhecimentos dos segredos da terra e no use de tecticas adequadas d: tratala, Entao o homem da terra podera andar de cabeg erguida, exibir as maos calejadas e fa'zer ouvir seu iiscurso
participativo nas decisOes da vida nacional. Neste momen
to acabara a supremacia da vida urbana. 0 homem da cida=
de
de e o homem do campo colocar-se-ao no mesmo nivel
igualdade e de dignidade.
da
Quando esses ideals sacudirem as montathas
com
Serra de S50 Martinho e acordarem seus habitantes,
certeza, seus estreitos vales e suas encostas recuperarao sua antiga forga e retomarao o processo de H dlesenvoIvimento.
UMA ESCOLA EDUCATIVA
- Chegou a hora de exigir uma escola. A escola
que eduque para a vida agricola. Os primeiros iMigrantes
lutaram com teimoria e fe para garantir a assistancia re
ligiosa. Conseguiram. Falta lutarpor uma esdol .-Más
qualquer escola. interosaa somente a escola que . realiza
9.0

o encontro com a terra e o encontro-do agricultor consigo mesmo, portanto que contribua para a construgao dos
caminhos da terra. Chegou a hora de valorizar o trabalho
rural a partir da escola. Uma escola que ensine as maravilhas da natureza, que mostra os segredos da terra, que
comunique os avangos das ciencias, que construa as manei
ras corretas de cultivar as plantas, de criar os
de produzir alimentos. Numa palavra, uma escola que tenha como filosofia integrar o homem com a natureza em uma
convivencia harmoniosa.
Um sonho? Uma utopia? Talvez. Mas sem essa escola nao se abrirao os caminhos da terra. Sem dilvida uma
luta longa, tenaz, mas necessaria e indispensavel. 0 comego devera partir com mudangas radicais no ensino universitario. A universidade com seu ensino academico, cientificista e tecnicista trabalha dentro da Otica da mecanica, da quimica e da fisica. A natureza a uma grande
maquina quimico-fisica. Calculos matematicos e estatisti
cos passaram a fazer circular nos laboratOrios mecanicis
tas, os misteriosos processos do dinamismo da natureza.
Pouco ou nenhum respeito se observou frente aos grandio
sos e misteriosos laboratOrios da natureza, onde
forain
construidos tantos seres diferentes e entrelacados equilibradamente no mundo animal, vegetal e mineral. A escola reclamada nao existe, e preciso ser construida. E o
desafio do momento. 0 agricultor nao a uma especie estra
nha, ele a uma parte da ordem social geral. 0 imigrante
agricultor, nada mais foi do que um elemento coerenteacom
a filosofia da epoca. A escola de sua epoca the era
til, como ele reconheceu, e, talvez, tambem nociva.
No
dizer de Battistel e Costa a generalizagao da escola,jun
to com os seminarios e educandarios religiosos,constitur
ram um processo de evasao de pessoas mais estudadas par
a cidade.
Os caminhos da terra exigem uma escola que pro
porcione ao homem a comunhao com a natureza e a participagao efetiva com a cultura da humanidade. SO assim o ho
mem da terra sera capaz, a partir dos ensinamentos da es
cola educativa, desenvolver um trabalho competente, operacionalizar corretamente suas intervencOes na natureza
e, tambem, atuar ativamente na ordem cultural e social.
Nesta escola sera possivel tragar os sistemas corretos
de ocupagao do solo, de definir os cultivares adequados,
Nesta
de discutir a qualidade e os pregos da produgao.
escola devera acontecer o forum dos debates sobre as decisaes a serem tomadas em tudo o que diz respeito a vida
do campo. Quando esta escola completar a paisagem colonial da imigracao italiana, ao lado da igreja e do campa
nario, com certeza o idealismo dos 2ioneiros recebera o
ingrediente que the faltava. E, entao, o sino podera re9 3

cuperar sua simbologia, sua sonoridade e sua palavra de
conclamagao para completar a obra iniciada a mais de cem
anos.
Com esta escola, os caminhos da terra ficarao
consolidados e, ao longo dos mesmos, comp os capiteis de
outrora, surgirao as liderancas capazes de conduzir os
trabalhos para a criacao e manutencao da nova paisagem,
baseada na correta ocupacao do solo, no desenvolftrimento
de cultivares adequados, na organizacao da ordem social
garantindo o trabalho e o lazer; mas especialmente sustentando a identidade do agricultor e assegurandOms par
ticipacao nos beneficios da cultura humana.
POLfTICA ENRAIZADA
0 homem da cidade comanda a politica boortendo to
das as decisOes da sociedade contemporinea, inclUsive no
setor agricola. Mas o que e pior a propriedade rUral ester, calla vez mais, caindo nas maos do homem da cidade.
Os profissionais liberals, com seus polpucks rendmentos,
conseguem facilmente adquirir as areas 'rurais. Ec) antigo proprietirio, se nao passa a engrossar as pe iferias
das cidades, acaba sendp um assalariado rural, a vezes,
na forma de boia-fria. A cidade torna-se ainda m is escravizante do que o campo. Neste contexto e iniit 1 esperar uma politica adeqUada para a agricultura. A olitica
e feita pelo homem da cidade, e sera feita em se favor.
fazer
Os caminhos da terra, a escola educativa precis
com que as decisOes sobre a agricultura nascam e uma
politica enraizada na terra. Essa politica enra zada so
surgiri quando o agricultor tiver consciencia de maiden
tidade, quando for capaz de exercer sua forma fa endo va
ler seus direitos. A sociedade do passado despre ou o ho
mem rural, e este ester despersonalizado, ele mes o aceitou esta situacao e tem vergonha de si mesmo. Battistel
e Costa definem muito bem esta situagao ao dizer que "o
fator mais relevante da despersonalizacao do agricultor
e do exodo rural e a inexistencia de uma cosmovisao
ideologia rural: o agricultor nao possui ideias prOprias
como grupo, nao tem identificacao profissional, naoecha
mado a participar na vida pablica".
Somente uma escola educativa ligada ads caminhos da terra poderi abrir espaccs para que oarjamagri=ltcr
res,personalizados, orgulhcsos de sua iclentdda* cons cientes de
sua forma, organizados em suas comunidades para determinarem as solucOes de seus problemas e nao mais esmolar
favores dos politicos da cidade. Quando a agric 'ltura es
tiver fortalecida por tais homens, surgirao tam em os ver
dadeiros representantes do homem do campo, que farao ou
ouvir sua voz dentro dos Orgaos constituidos do poder,
mantendo sua fisionomia de agricultor enraizado em sua
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terra e em sua comunidade. Desta maneira nao mais se repetira que "quando um agricultor passa a ser vereador de
sua cidade ou presidente de sindicato, lava-se as maos
para o trabalho da terra e procura, logo, estabelecer-se
na cidade". E, quando chegam a deputados, acabam esquecendo suas prOprias_origens. A lembranga s6 acontece quan
do 6 6poca de eleicoes.
0 tripartido territOrio da ex-colOnia de Silveira Martins sentiu profundamente a antipolitica munici
pal. 0 poder municipal, apesar de contar com vereadores
eleitos pela area da imigragao, pouco ou nada fez para o
desenvolvimento da regiao. A politica emancipacionista es
tadual tambem nao teve grandes repercussOes entre os imi
grantes italianos e seus descendentes. Com a reativagao
da politica emancipacionista, a partir da decada de cinqtienta, surgem varios movimentos para se criar municipios no antigo territ6rio da colOnia. Surgiram apenas dais.
Faxinal do Soturno e Nova Palma, formados exclusivamente
da imigragao italiana. Posteriormente surge Dona Francis
ca, cujo territOrio foi constituido com parte da imigracao italiana e parte alema. Sua emancipagao gerou, naepo
ca, fortes polemicas. Hoje, esbogam-se movimentos emancipacionistas em Ivora e Polesine._Nenhum destes municipios tem_condigoes, em suas situagoes atuais, de pleitear
ser um polo de atragao da regiao colonial em regime
de
Faxinal do Soturno, sem dEvida, representou
no passado um esbogo viavel de tornar-se esse centro. Ho
je, podemos dizer que Nova Palma e Faxinal do Soturno es
tao em p6 de igualdade para vir a ser um centro de atragao. Se compararmos os orgamentos dos dais ultimos anos,
em especial o orgamento municipal de 1985, Nova Palma de
siquilibra a balanga levemente a seu favor. Ainda Nova
Palma segue num ritmo lento, mas continuo. Faxinal,
ao
contrario, ja teve uma situagao melhor, hoje, ressentese de um certo declinio, especialmente devido a decadencia de sua principal firma industrial, a fabrica de trilhadeiras "Tigre".
Um centro de atragao econOmica, politica e industrial desta regiao colonial e de suma importancia para seu desenvolvimento. No momento o polo 6 Santa Maria,
e isto nao tem sido muito favoravel, pelo contrario,aca
ba contribuindo para o exodo da regiao. A politica administrativa municipal de Santa Maria e marcada profundamente pela mentalidade de uma cidade tipicamente do setor terciario. A indilstria 6 inexpressiva. A area agrico
la divide-se em duas partes, uma constituida de latifiindios, a outra de miniffindios. A primeira situa-se nas pla
nicies da campanha e a outra nas antigas areas de mata.
Toda politica a inspirada pela mentalidade do funcionalismo, seja publico, seja privado. A administragao muni93

pal carece de uma politica agricola regional eficiente,
e quem mais sente essa deficiencia SIO os pequenos agricultores, o que equivale dizer os colonos descebdentes
dos imigrantes italianOs e alemaes.
A luta para se constituir um centro de atracao
para 'a regiao colonial do minifiandio nao se baseie simplesmente no fato de ser da imigracao'italianap ha tambem, no vale do Jacul, a presenca dos alemaes. Esse centro a importante' porque reuniria interesses coMun , pro.blemas especificos, que-precisam de um tratampnt particular e de uma politida adequada. Dificilmente S to Maria teria condicaes, dentro do contexto atuai de sua politica administrativaprOporcionar sOlucOes ad uadas.
0 tesmo se poderia diter de CaChoeira . do Sul of ulio de
Castilhos.
Par fim podetos propor-uma-sOlugaO que poderia
recuperar o antigo prodesso de desenvolvimento egional
vinculada a antiga -colOnta. Tal sOlucao dependei a das
liderancas politicas i a:nivel municipal e estadu 1, cria
rem o municipio de Silveira Martins, nao so Como homena=
gem a quarta colOnia da imigracao italiana, mas omo esforgo para revitalizar uma regiao rica em poten ialidades agricolas, dotada de um element° humano com lto potencial de trabaiho agricola, o que abriria espa os promissores para a implantacao de pequenas industri s trans
formando as materias primas locais i tanto de ord m cereal, como de ordem animal.
TURISMO
Muito se fala sobre as potencialidades turisti
cas da regiao. Existem tambem esforcos para se criar
centro turistico. Sem . dilvida a Serra de-Sao MartinhO,com
preendendo todo o territörio da ex-colOnia de Silveira Mar
tins, oferece todas as condicaes para tornar-se um excelente centro de atraOes turisticas.
As paisagens sao encantadoras, variadas e colo
ridas, com seus vales estreitos e suas vistas panoramicas infinitas. 0 clima nao deixa duvidas, basta lembrar
que Silveira Martins la foi, na primeira metade deste se
cuIo ponto muito procurado por turistas Porto -AlegrenAs
seS a procura de ar puro e Ameno, em pleno verio.
obras de arquitetura, com seus sobrados imponentes esuas
igrejas em estilo romano constituem outra forca de atracao. Da cozinha italiana nao e precis() falar. As festas
de Vale Veneto com seu insuperavel rizzotto, seu saboroso galeto e suas cucas apreciadas garantem a qualidade
dos cardapios.
Falar das potencialidades turisticas nao e dificil. Construir um Centro turistico que e o dificil, ou
o desafio. Novamente apelamos para a tese de que nao se
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faz um centro turistico nem por decreto, nem pela retOri
ca, mesmo eloqtente. 0 turismo, tambem, nao e um ponto
de partida. Ele e um ponto de chegada, e a culminancia e
a conseqaencia e todo um trabalho anteriormente realizado. Esta regiao sera um centro turistico quando nascer
um novo idealismo, quando houver maior vinculagao com a
terra e a natureza, quando se praticar uma politica enraizada. Com esses elementos aparecera uma nova paisagem, onde novamente os fortes angicos, as frondosas timbauvas, os cedros altaneiros e os ipes floridos podem vi
cejar e encantar a todos. Quando as comemoracOes festivas celebrarem o trabalho e os produtos da regiao. Pouco
resolve fazer uma festa da uva, como se fez por duas vezes em Val Feltrina, mas trazendo uva e vinhos de Caxias.
Uma festa da uva local precisa ser feita, em primeiro lu
gar com o produto local. Quando os vales e encostas esti
verem enfeitados com_culturas adequadas, sadias e produtivas. Nestas situagoes o turismo vai acontecendo ao natural. 0 turista vai para a regiao que o descansa e o
encanta. Quando estas coisas estiverem sendo feitas os
discursos que proclamam nossas potencialidades turisticas deixarao de ser retOricos para serem reais. Entao as
festas e o museu de Vale Veneto, a biblioteca, o museu e
o monumental fichario genealOgico do Padre Sponchiado em
Nova Palma desencadearao toda sua forga de atracao, tornando-se pontos obrigatOrios para todos os turistas que
quiserem apreciar a grandeza e as belezas do antigo territOrio da ex-colania de Silveira Martins.
No contexto das ambicoes de criar um centro to
ristico, do verdadeiro turismo, ha ainda um outro elemento a ser considerado, o homem local. Nao cremos num
turismo em terras, onde seus habitantes esperam as migaihas destes senhores estranhos, ricos, pretenciosos
privilegiados. Por isto um centro turistico, alem de pai
sagens, estradas, belezas, conforto, mesas fartas, acervos culturais precisa exibir uma rica paisagem humana,
alicergada em comunidades vivas, constituidas de velhos
sabios e satisfeitos, de adultos fortes e ativos, de jovens sonhadores e idealistas, de criangas alegres e sadias; onde existem instituigoes adequadas para se preocu
par com os doentes, os pobres e os abandonados. Um turis
mo pleno s6 acontece quando a paisagem e agradavel em to
das as suas dimensoes.
Cremos que chegou o momento exato para se partir na realizagao dos novos projetos. Cabe, em particular, ao descendente do imigrante italiano no desempenho,
hoje, de fungoes administrativas na esfera municipal, es
tadual ou federal, voltar ao recanto sagrado - e nostalgicO, onde seus al/Os ou bisavOs transplantaram e cultivaram ideais de dignidade, sonhos de fartura e prosperida95

de, nao $6 para recuperar o passado histOrico, map principalmente para reativar o projeto de desenvolvimentocw
o destino reservou para esta esquecida regiao. 0S ecos
centenirios do Sino precisam reacender a mesma aMbicao,
os mesmos sonhos e a mesma fe dos imortais pioneitos. Va
le Veneto, monumento do passado e grito do presente, esto conclamando para a instalacao de novos sinos gape anun
ciem a retomada do desenvolvimento e da grandeza da
colonia de Silveira Martins.
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