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TERRITÓRIO E IDENTIDADE 
 
 

Marcos Aurelio Saquet1

 
 

Destacamos, como sugere o título, alguns aspectos da relação existente entre 

território e identidade. Inicialmente, comentamos sucintamente estes dois conceitos e, na 

seqüência, evidenciamos o movimento de força de trabalho no espaço ou, mais 

especificamente, os principais fatores da emigração italiana para o Brasil no final do século 

XIX (último quartel) e da re-territorialização no Rio Grande do Sul, e, elementos da 

identidade (e mesmo da diversidade) destes italianos na Colônia Silveira Martins (RS), entre 

1878 e 1950. 

Já afirmamos em Saquet (2003/2001) que, os processos de des-territorialização e re-

territorialização são concomitantes. São eventos intimamente ligados na mobilidade de força 

de trabalho, de pessoas com necessidades, anseios, desejos, sonhos. Este é um aspecto 

fundamental no trato desta questão, pois não podemos compreender a mobilidade 

fragmentada, despedaçada, diluída na miríade de fenômenos cotidianos. 

Desta forma, na des-territorialização acontece a supressão dos limites, das fronteiras, 

como afirma Raffestin (1984), a perda de vínculos e relações com o lugar de moradia, 

pessoas, objetos, ruas... Na re-territorialização, dá-se uma re-produção de elementos do 

território anterior, em algumas das suas características, tanto no nível da economia como da 

política e da cultura. Há uma tentativa e mesmo efetivação de continuidade, de 

estabelecimento de identidades simbólicas e afetivas; uma ligação complementar na T-D-
R2. Porém, esta identidade pode ocorrer como unidade nas dinâmicas políticas e 

econômicas, através, por exemplo, da constituição de associações de ajuda mútua para a 

produção agrícola, sindicatos de operários, etc 

O que queremos dizer, nesta apresentação é que, na mobilidade de força de trabalho, 

o velho é re-criado no novo, num movimento concomitante de descontinuidade e 

continuidade, em que um dos papéis do Estado é a re-territorialização, como ocorreu com 

os italianos no Rio Grande do Sul no século XIX. Conforme Deleuze e Guattari (1976), o 

capitalismo re-territorializa constantemente o que des-territorializa. Também, que há 

motivações distintas na mobilidade, econômicas, políticas e culturais. Por isto, para 

diferentes lugares e períodos e momentos, pode existir razões que se destacam frente às 

demais. 

                                                           
1 UNIOESTE; saquetmarcos@hotmail.com 
2 Dematteis e Governa (2004) também argumentam em favor da combinação entre 
desterritorialização e reterritorialização, mesmo na globalização da economia. 
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Outra observação central é com relação ao trato, simultâneo, da apropriação e 

produção territorial. Apropriação e construção ligam-se, condicionam-se. Ambas são 

econômicas, políticas e culturais, materiais e simbólicas, identitárias. Mesmo no nível da 

imaginação e da representação, como alertara Raffestin (1993), ocorre o exercício do poder 

e, por conseguinte, o território. 

Enfim, no Rio Grande do Sul, os italianos, re-produzem seus lugares de vida, tanto 

econômica como cultural e politicamente, a partir da apropriação territorial e de 

territorialidades cotidianas que são, concomitantemente, produto e condição da re-

territorialização: características de suas atividades agrícolas, artesanais (vinho, moinhos, 

ferrarias...) e comerciais; elementos da vida cultural: alimentação (polenta, massas, vinhos, 

queijos, salame...), práticas religiosas (templos, Santos, canções, festas), etc., constituindo 

territórios identitários, culturais (linhas...); aspectos políticos: associações de ajuda mútua, 

movimentos reivindicatórios, etc. Efetivam-se traços comuns entre os italianos e seus 

descendentes e, contraditoriamente, desigualdades e diferenças que se materializam no 

mesmo território. 

Os conceitos de território e identidade 

Iniciemos fazendo menção a Friedrich Ratzel, em virtude da importância de sua 

produção à Geografia Moderna. Este, embora tenha produzido uma abordagem limitada 

teórica e metodologicamente, contribuiu sobremaneira para os estudos de geografia política 

e geopolítica, a partir, principalmente, de sua concepção de Geografia e espaço vital. Em 

sua abordagem, Ratzel, pelos pressupostos filosóficos adotados, faz uma espécie de 

naturalização do povo e do território. 

Concordamos com Haesbaert (1997) quando afirma que Ratzel (principalmente na 

Geografia Política), dá uma importância central ao território na solidez do Estado e que este 

faz uma abordagem naturalizada do território, ligado ao Estado-Nação. O solo é o elemento 

fundamental do Estado e sua unidade, condicionando, entre outros fatores, o crescimento 

espacial dos Estados. 

Embora não haja, em algumas obras de Ratzel, uma preocupação com a definição 

do conceito de território, este, ora aparece como sinônimo de ambiente, ora como solo, ora 

como Estado-Nação. Resumidamente, o território aparece como palco: “(...) características 

naturais dos territórios que foram palco das grandes guerras (...)” (Ratzel, 1990, p.70). O 

território é o substrato físico da dinâmica social, é algo palpável que sustenta a 

sobrevivência de povos no planeta (espaço vital). Ou seja, Ratzel não supera a visão 

naturalista de território, herança das ciências naturais, como a biologia, apesar do esforço 

em produzir uma Geografia das relações e de trabalhar a inter-relação entre diferentes 

ciências. 
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Claude Raffestin, em sua principal obra traduzida no Brasil, Por uma geografia do 

poder, destaca o caráter político do território. Referenciando-se em Henri Lefebvre, afirma 

que o território é um espaço modificado pelo trabalho e revela relações de poder. Também, 

alerta para os signos da vida cotidiana. Ou seja, o território, nesta obra, aparece como 

relações sociais, de poder e dominação em diferentes atividades cotidianas, sejam elas 

econômicas, políticas e culturais, o que estamos representando através da E-P-C. 

Esta constatação fica evidente quando trata do que denomina de sistema territorial, 

como produto de relações efetivadas pelo Estado, por empresas e outras organizações e 

mesmo de indivíduos. Estes atores produzem as tessituras, afirma Raffestin (1993), e 

territorialidades. “(...) o próprio sistema sêmico é marcado por toda uma infra-estrutura, 

pelas forças de trabalho e pelas relações de produção, em suma, pelos modos de 

produção.” (Raffestin, 1993, p.144). 

Como afirmamos em Saquet (2004), há indícios para uma articulação, não trabalhada 

coerentemente em sua obra (apesar de ter uma postura múltipla frente ao território e à 

territorialidade), entre as dimensões da E-P-C, simultaneamente. Sobre a territorialidade, 

afirma: “A territorialidade se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das 

coisas. (...) É sempre uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros atores.” 

(Raffestin, 1993, p.161). É fruto das relações diárias, momentâneas, que os homens 

mantêm entre si e com sua natureza exterior para sobreviverem biológica e socialmente, e, 

é nestas relações que ocorrem identidades, unidades entre diferentes atores sociais. 

Sack (1986), bastante referenciado na Geografia brasileira, por sua vez, destaca a 

dimensão política e o simultâneo papel de fronteiras na influência de uma ou mais pessoas 

sobre outras, na definição da territorialidade como estratégia de dominação. A delimitação 

de uma área se torna um território quando alguma autoridade a usa para influenciar, moldar 

ou controlar atividades e indivíduos. 

Robert Sack entende a territorialidade como a tentativa de um indivíduo ou grupo 

social de influenciar, controlar pessoas, recursos, fenômenos e relações, delimitando e 

efetivando o controle sobre uma área. Esta, é uma expressão geográfica do exercício do 

poder em uma certa área/território, através do condicionamento de comportamentos. 

Arnaldo Bagnasco (1977), por sua vez, sociólogo italiano, compreende o território 

como área, com características econômicas, políticas e culturais específicas, na qual seus 

agentes sociais mantêm relações com agentes de outras áreas. Esta conexão entre 

diferentes territórios é chamada de articulação territorial e, dá-se tanto no nível interno como 

externo aos lugares. 
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O território, para este autor, além de área e formas espaciais, é conexão, ligação, fruto 

e condição da dinâmica territorial, no espaço e no tempo; é marcado por 

mudanças/inovações e por permanências sociais e territoriais. Enfim, é uma obra que vale a 

pena ser traduzida e compreendida, pois se trata de um trabalho, no nosso entendimento, 

clássico no que se refere aos estudos territoriais. 

No que se refere ao conceito de identidade, destacamos, mais uma vez, contribuições 

de autores italianos: Enzo Rullani, Giuseppe Dematteis e Francesca Governa. Rullani et al 

(2000), economista, faz uma abordagem bem específica, mas interessante para socialização 

e discussão, ou seja, entende a identidade na virtualidade, nos processo de globalização da 

economia. Afirma que as redes fazem interagir pessoas, lugares, contextos, facilitando a 

troca de idéias, imagens, mensagens. As redes, mesmo atualmente, são e estão 

localizadas, associadas aos lugares, econômica, política e culturalmente. 

Já para Dematteis e Governa (2004), a territorialidade está na base da identidade; são 

relações materiais e não-materiais próprias do território onde se habita, vive, produz. Está 

intimamente ligada à vida cotidiana, no lugar, independente da virtualidade estudada por 

Enzo Rullani. No nosso entendimento, está muito claro que a identidade é processual, é 

construção; é homogeneidade e heterogeneidade ao mesmo tempo, como mostramos em 

Saquet (2003/2001) com relação à formação da Colônia Silveira Martins (RS). Há 

diversidade na unidade; a identidade é substantivada por uma multiplicidade de práticas, 

relações; diferenças e mesmo desigualdades, inerentes ao território. 

Na processualidade da identidade, há continuidade na descontinuidade como 

mencionamos anteriormente, uma construção coletiva, social e isto precisa ficar bem claro 

em nossas pesquisas. As identidades são produzidas historicamente por relações 

identitárias, coletivas, grupais. A identidade: “(...) não se define somente com base na 

proximidade entre sujeitos, não se cria por partilha passiva de um certo território e de seus 

valores simbólicos, mas deriva do agir coletivo dos sujeitos, portadores de práticas e de 

conhecimento, ‘construtores’ do território e de novas lógicas de referência identitária aos 

lugares” (Dematteis e Governa, 2004, p.6). 

Há uma construção do território que produz identidade e, no nosso entendimento, uma 

construção da identidade que produz o território; este processo é produto de ações 

coletivas, recíprocas, de atores sociais. A própria territorialidade é construção, movimento, 

no tempo e no espaço. São relações entre sujeitos e com sua natureza exterior (E-P-C-N). 

Há uma relação íntima entre território e identidade, como há uma reciprocidade entre 

apropriação e produção territorial. São processos simultâneos, complementares, enfim, 

movimento. 
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Neste movimento, ou na des-re-territorialização (Haesbaert, 1997), são os sujeitos, os 

migrantes, que se reproduzem e re-produzem relações, territorialidades, lugares. Na relação 

emigração-imigração há uma relação dialética, como afirmara Abdelmalek Sayad. Há uma 

re-construção incessante de lugares, territórios, conhecimentos, experiências, práticas 

materiais e ideárias, enfim, de territorialidades na E-P-C-N, de ações humanas com o 

ambiente e entre os homens e mulheres. Nesta re-construção, identifica-se e des-liga-se 

concomitantemente como, de certa forma, argumentaram Deleuze e Guattari, já 

mencionados e, como mostramos em Saquet (2003/2001). As identidades são processuais, 

re-construídas constantemente. 

Os que migram têm mudanças em suas vidas; os que permanecem da mesma forma. 

Ocorrem, ao mesmo tempo, ligações, tanto econômicas, como políticas e culturais entre os 

que migraram e os que ficaram. Assim, estabelecem redes, conexões, entre diferentes 

lugares, contextos, vidas. 

De diferentes formas e intensidades, em diferentes lugares, constitui-se identidades, 

ligadas, interligadas. No lugar, há enraizamento e movimento simultaneamente, atores 

sociais que vivem, relacionam-se mutuamente, edificam formas e conteúdos, experenciam 

suas próprias vidas. 

As relações cotidianas produzem tradições, permanências e mudanças, unidade, no 

tempo e no espaço. Relações que são registradas pela memória, individual e coletivamente. 

Relações que estão na base da identificação econômica, política e cultural entre sujeitos e 

destes com o lugar, o entorno, ambiente, rua, casa, vizinhos, amigos... Enfim, a identidade é 

processual e relacional. Constitui-se historicamente, fruto e condição da territorialização, em 

que, há relações multiescalares3, totalizantes; desigualdades e diferenças, 

contraditoriamente. 

A identidade também depende de relações passadas e presentes, de sua 

interconexão, na T-D-R; é fruto de processos estruturais e conjunturais, dito de outro modo; 

é coletiva, produto e condição de saberes e conhecimentos, relações, de si mesma como 

identidade. 

Aspectos da identidade italiana na Colônia Silveira Martins (RS), entre 1878 e 1950 

Na formação da Colônia Silveira Martins (RS), a partir de 1875, houve uma 

materialização destes processos, desde a apropriação privada familiar da terra, 

instrumentos de trabalho, até a organização política e constituição de relações afetivas, 

                                                           
3 Rullani et al (2000) chama de contexto territorial, que condiciona a identidade elaborada na vida 
diária. Neste contexto, dá-se um processo de ibridação de identidades na globalização da economia. 
Porém, não é a este período que nos detemos neste texto. 
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simbólicas, enfim, identitárias. Lentamente, organizam-se para poder se re-produzir, 

biológica e socialmente. 

Des-carregados no Rio Grande do Sul, sobretudo a partir de 1875, milhares de 

italianos re-produzem características de suas vidas neste estado e noutros lugares do Brasil. 

Re-territorializam-se dando continuidade à relações sociais específicas, conhecimentos, 

experiências, hábitos e costumes, construindo obras e edificações que lembram a 

arquitetura italiana da época, etc. Na ruptura, há permanências, tanto ideárias como 

materiais. 

Vejamos alguns detalhes deste movimento que des-configura territórios. Como 

mostramos em Saquet (2003/2001), a des-territorialização italiana ocorrida no último 

quartel do século XIX está diretamente ligada ao processo de expansão do capitalismo 

mundial, especialmente na Europa e às transformações econômicas, políticas e culturais 

ocorridas naquele país. 

Na Itália, a expansão das relações capitalistas de produção, no espaço agrário, 

expropria agricultores e artesãos. Muitos italianos emigram, permanente ou 

temporariamente, proeminentemente, em virtude de sua situação econômica e pela política 

emigratória do Estado italiano no final do século XIX. E, são o próprio Estado e os agentes 

do capital que promovem a des-territorialização italiana, substantivando as condições 

sociais para a migração. 

O movimento de expansão do capitalismo expropriou para apropriar no Brasil e em 

outros lugares; para ter força de trabalho à disposição dos industriais emergentes e dos 

latifundiários italianos que se reproduziam; forçou trabalhadores agrícolas, proprietários e 

arrendatários, também a migrarem, pois após e concomitantemente à incorporação de parcela 

das terras ao mercado, a des-territorialização manifesta-se como processo de exclusão no 

interior das relações sociais vigentes na Itália. 

Sucintamente, o movimento de formação de uma economia de mercado na Itália, foi a 

força maior da mobilidade territorial da força de trabalho no final do século XIX, em que o 

Estado teve participação central, produzindo a des-territorialização. 

A emigração italiana verificada no último quartel do século XIX foi uma manifestação 

da luta de classes, agindo como uma válvula de segurança. Tanto a intensificação na 

mobilidade espacial como a luta de classes foram resultantes dos processos sociais 

vigentes, da subordinação, da expropriação e exploração de operários e camponeses, que 

tinham, na emigração, uma alternativa para a busca de melhores condições de vida. 

No Brasil, a re-territorialização italiana no extremo Sul do Brasil foi promovida com um 

conteúdo complementar, porque necessitava-se satisfazer as cobranças externas sobre a 
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situação dos imigrantes no Brasil e produzir alimentos para o mercado interno. Alimentos e, ao 

mesmo tempo, excedentes que poderiam ser comercializados sob a forma de mercadorias. Era 

preciso gerar sobretrabalho e fomentar mudanças nas relações produtivas e o mercado de 

trabalho livre. 

Os imigrantes italianos, no Rio Grande do Sul, tiveram, além do papel politicoestratégico, 

quatro atribuições principais, como argumentamos em Saquet (2003/2001): a) produtores de 

mercadorias; b) possíveis consumidores da produção de outros lugares (inclusive de 

importados); c) compradores da mercadoria terra contribuindo na sua valorização e, d) 

fortalecedores de novas relações de produção na economia regional. 

Este processo de imigração ocorre no interior da expansão do capitalismo no Brasil, do 

movimento de fortalecimento dos cafeicultores, política e economicamente. Conforme Martins 

(1978 e 1991), o processo de imigração e colonização do final do século XIX aconteceu por 

interesse e gerência dos grandes fazendeiros (interesse velho do rico) e não das reivindicações 

dos pobres. Já em obra anterior (1973), este autor defendia a articulação da imigração italiana 

para o Brasil à formação de um mercado livre de trabalho para os cafeicultores. Formação do 

mercado interno mediada pela atuação do Estado. 

As questões econômicas, como apresentamos em Saquet (2003/2001), e não as 

(geo)políticas, apesar da posição estratégica do Rio Grande do Sul na bacia do Prata, foram 

os fatores principais da re-territorialização italiana neste estado no final do século XIX 

(evidentemente, os processos políticos e culturais estão no seio dos econômicos). Os 

resultados da colonização alemã já chamavam a atenção dos governantes. Além de 

abastecer parte do mercado da província do Rio Grande do Sul com sua produção 

diversificada, a produção dos imigrantes alemães e de seus descendentes também era 

realizada em outros lugares do Império. 

A re-territorialização italiana no Rio Grande do Sul no final do século XIX foi um modo 

específico de exploração da força de trabalho gestado naquele momento histórico pelo MCP 

e seus aspectos culturais, sem trabalho assalariado caracteristicamente. 

Na Colônia Silveira Martins/RS, sucintamente, territorializaram-se lentamente, criando 

as condições mínimas para sobrevivência, apropriando-se dos recursos existentes no local e 

organizando-se politicamente. Assim, constróem uma identidade no lugar, centrada, 

inicialmente, em relações de parentesco e amizade, relações de vizinhança que facilitavam 

suas práticas produtivas e mesmo recreativas. Concomitantemente, forjam identidades 

políticas, e, relações mercantis que ligarão, cada vez mais, diferentes atores, setores e 

lugares. Estas redes de comunicação e circulação estão na base, no interior da efetivação 

do território na Colônia Silveira Martins e noutros lugares. 
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Assim, destacamos alguns aspectos da identidade italiana na Colônia Silveira 

Martins, iniciada em 1878 nas proximidades de Santa Maria/RS. Nesta colônia agrícola, os 

italianos re-produzem elementos e características de seu modo de vida imediatamente 

anterior, o que apresentamos em Saquet (2003/2001). Aqui, resumimos no que segue: 

a) Produtos agrícolas: milho, trigo, arroz, aveia, cevada, uva, etc.; artesanais: 

fabricação de vinho, serrarias, sapatarias, moinhos, ferrarias, entre outras; 

atividades comerciais: alguns italianos que migraram já haviam exercido o papel 

de negociantes, intermediando relações de compra e venda, de troca. Assim, 

criam os primeiros estabelecimentos mercantis (chamados de vendas) em 

Silveira Martins, Nova Palma e Ivorá. 

b) Elementos da vida cultural: alimentação (polenta, massas, vinhos, salame, 

fortaglia, queijos...), objetos da vida diária (como mesas, cristaleiras... 

específicas), práticas religiosas ligadas ao Catolicismo (igrejas/templos, Santos, 

capitéis, canções, festas, etc., os dialetos (vêneto e friulano, principalmente). 

Criaram, desta forma, as chamadas linhas, como Vale Vêneto, Val Veronês, 

Novo Treviso, Val Feltrina, Nova Údine, Val de Búia, lembrando e 

homenageando alguns dos lugares de origem de muitas famílias. 

c) Formaram associações de ajuda mútua, desde a década de 1880, e, 

pequenas cooperativas para comercialização da produção agrícola, entre outras 

iniciativas políticas, culturais e econômicas. 

Desta forma, substantivam territórios culturais, identitários; políticos, de mando e 

dominação; econômicos, de apropriação e controle na ciranda mercantil. Territórios 

sobrepostos e ligados. Diversidade na unidade e vice-versa. Um território articulado a outros 

territórios, através de redes que também são políticas, econômicas e culturais. 

As chamadas linhas, de fato, substantivaram a apropriação e produção territorial 

inicial. “A sede da colônia era o centro administrativo e comercial, mas foi na própria LINHA 

que os imigrantes organizaram sua vida religiosa e social, segundo o modelo de seus 

vilarejos natais. A mata virgem e a falta de estradas dificultavam o contato com outras 

LINHAS e com outras sociedades” (Manfroi, 1975, p.116). A formação de grupos ou 

associações foi uma reação diante da pobreza e do abandono, centrada na Religião 

Católica e nas raízes italianas. 

Em cada núcleo (Ivorá, Nova Palma, Novo Treviso, Vale Vêneto e Arroio Grande) e 

mesmo nas principais linhas da Colônia Silveira Martins, substantivaram-se territórios 

sobrepostos sob o comando dos comerciantes, principalmente, e a partir das diferenças 

culturais, presentes em decorrência da diversidade das províncias de origem, em que a 
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produção artesanal assumiu um papel complementar na economia local e menos dinâmico, 

mas de vital importância, principalmente até a década de 1920, pois supria parte da 

demanda local. 

A religiosidade, juntamente com o trabalho, teve centralidade nesta re-territorialização. 

Nos primeiros anos de apropriação e colonização, já edificaram capelas e igrejas; as casas de 

madeira e/ou pedra grês, a venda, as clareiras na mata nativa para fazer os cultivos agrícolas, 

medições, etc. todas, atividades ligadas à re-produção biológica e social dos migrantes que se 

fazem, assim, no lugar. Organizam-no, aos poucos, ao seu modo, com base em seus saberes 

e experiências re-produzidos em relação à forma de vida que tinham no norte da Itália até o 

momento da emigração para a América. 

Detalhando nosso olhar, verificamos, conforme dados que divulgamos em Saquet 

(2003/2001), do total de 1.412 famílias proprietárias (entre 1878 e 1891) nas vilas e/ou no 

espaço agrário da Colônia Silveira Martins, 88,3% eram italianas, 7,7% brasileiras, 3,6% 

alemãs, 0,3% francesas e 0,1% suíças. Das famílias italianas, identificamos as respectivas 

províncias em 1.208 delas e predominam as que vieram das províncias de Treviso com 

28,6% (346 famílias), de Vicenza com 19,5% (235), Údine com 11% (134), Verona com 

8,5% (103), Belluno com 6,8% (82), Trento com 6,4% (77), Pádova com 5,5% (66) e 

Mântova com 4% (50). Isso significa um predomínio, na Colônia Silveira Martins, das 

famílias oriundas das regiões do Vêneto (70%), do Friuli-Venezia Giulia (14,4%), Trentino-

Alto Adige (6,5%) e da Lombardia (5%). É destes lugares italianos que trazem 

conhecimentos e experiências, desejos e sonhos, alguns instrumentos de trabalho, etc. 

Porém, não há homogeneidade no interior deste território. Há, sim, diversidade. A 

título de ilustração, basta comentar que a presença de italianos não nordestinos na vila de 

Silveira Martins não se manifestou nos Núcleos Norte e Soturno, onde predominaram os 

vênetos, friulaneses e trentinos, devido à íntima relação das vilas com as atividades 

agrícolas e artesanais. 

Boa parte desses proprietários, nas vilas dos Núcleos Norte e Soturno, também era 

donos de lotes rurais, o que, de certa forma, aconteceu na vila de Silveira Martins, com a 

diferença que lá se deu maior divisão social e territorial do trabalho, em virtude da maior 

diversificação das origens e profissões e simultânea diversificação das produções, o que 

conferiu uma maior complexidade social àquela vila. 

Somando os dados relativos à construção das vilas aos da produção do espaço 

agrário nos Núcleos Norte e Soturno, a situação não se altera, ou seja, predominam os 

italianos provenientes do Vêneto, do Friuli e do Trentino, com 98% das famílias, frente aos 

84,5% de italianos dessas regiões na sede da Colônia. 
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Outra marca importante, é que a renda fundiária na Colônia Silveira Martins já nasceu 

renda territorial capitalizada, no final do século XIX. Só podia comprar terra quem tinha 

recursos para tal. A necessidade de pagar os lotes de terra fez com que os agentes sociais 

buscassem produzir e trocar excedentes por dinheiro, remetendo-os à ciranda mercantil. A 

terra possuía um valor de troca que aumentava com o passar dos anos em decorrência, 

sobretudo, da localização e das benfeitorias construídas em cada lote, fosse ele urbano ou 

rural. O preço do solo, nas futuras vilas, era mais barato do que o rural, mas teve maior 

percentual de aumento entre 1895 e 1950, demonstrando, claramente, um processo de 

valorização da terra e do espaço. 

Foi com a instituição da propriedade privada da terra, familiar ou não, que o 

capitalismo se expandiu no espaço agrário num primeiro momento. Esta foi uma das 

mediações. Outra, talvez a mais importante, ocorreu com a circulação do resultado da 

produção, no mercado e sob sua lógica: fumo, trigo, milho, feijão, arroz, aveia cevada, 

centeio, vinho, etc. 

Na dimensão política cotidiana dos colonizadores, vale chamar a atenção para a 

organização em torno da emancipação política da colônia. Na última década do século XIX a 

Colônia Silveira Martins teve suas tentativas emancipatórias frustradas, o que demonstra 

claramente a mobilização coletiva de construtores daquele lugar. 

A primeira tentativa deu-se em 1898. Entre os motivos das frustrações, destacam-se 

os empecilhos impostos pelos poderes dos Municípios de Santa Maria, Júlio de Castilhos e 

Cachoeira do Sul (pois as terras e moradores da Colônia Silveira Martins eram 

administrados pelos Governos destes Municípios). Outras tentativas sem sucesso 

aconteceram em 1899 e 1900. As determinações principais foram, novamente, extra-locais, 

vinculadas aos interesses dos governos de Santa Maria, Júlio de Castilhos e Cachoeira do 

Sul, favorecidos pelas produções agrícola e artesanal e pela circulação de mercadorias na 

Colônia Silveira Martins através do pagamento de diversos impostos e também foram locais, 

mas vinculadas aos interesses econômicos dos comerciantes, que dificultavam a 

emancipação política por receio de terem concorrentes e porque eram a classe dominante 

nesse lugar. 

Ou seja, promovendo a circulação de mercadorias, capital e informações, e interligando o 

produtor direto agrícola e/ou artesanal ao mercado, formando redes locais e extra-locais, os 

comerciantes firmaram-se e permaneceram como hegemônicos econômica e politicamente no 

território da Colônia Silveira Martins até as respectivas migrações. 

No dizer de Sponchiado, em entrevista, o comerciante: 
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(...) era o homem mais cotado do lugar depois do Padre. Ele que ia a 

Porto Alegre, ele que tinha as carroças (...). Agora, o que eles erraram 

no começo foi o seguinte: se um tava aqui, o grande trabalho dele era 

afastar qualquer um ou outro que viesse fazer concorrência. Eles 

cuidavam de sua clientela, brigavam. Ficaram ricos e entravaram. Não 

queriam ninguém por perto (...). 

Por isso, sustentaram seus territórios nas relações mercantis de subordinação de 

produtores imediatos, que se efetivavam simultaneamente como relações políticas. Eles eram 

os principais mediadores locais na política, juntamente com os padres da Igreja Católica. 

Simultaneamente, cada vila e cada uma das principais linhas tinha sua ferraria, sua 

selaria, suas serrarias e carpintarias, moinhos, alfaiatarias etc, configurando territórios no 

território. São territórios constituídos e circunscritos às linhas ou vilas onde cada artesão 

efetiva sua produção e realiza sua comercialização, comprando as matérias-primas 

necessárias e vendendo o resultado da produção. Estabelecem, desta forma, relações, 

territorialidades, uma unidade entre diferentes atores sociais. 

Enfim, tanto econômica, como política e culturalmente, os italianos e seus 

descendentes apropriam-se e produzem, constantemente, o território, relações e formas 

espaciais. Constituem grupos sociais, ações e reações, projetos, associações, o lugar; estes 

sujeitos são o lugar em movimento, mesmo enraizados. Aliás, no que se refere à mobilidade 

de força de trabalho, desde os anos 1890 identificamos sujeitos des-territorializados, no 

interior do próprio processo de territorialização naquele lugar. 

E este é um movimento extremamente interessante, pois ratifica a 

complementaridade, a ligação que há, no nível do pensamento, entre os processos de des-

re-territorialização. Têm, assim, motivações para o fluxo, que são condicionadas pela 

subordinação e pela exploração, pelas dificuldades de sobrevivência. Primeiramente 

movimentam-se para as terras e cidades nas proximidades (Faxinal do Soturno, São João 

do Polêsine, Pinhal Grande, Santa Maria e Júlio de Castilhos) e, posteriormente, para outros 

lugares mais distantes, como Restinga Seca e Uruguaiana. Até por volta de 1920, para o 

Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul. Daí até em torno de 1940, para o Oeste de Santa 

Catarina e nessa década e nas duas seguintes, para o Sudoeste e para o Oeste do Paraná. 

Este é o território Colônia Silveira Martins, que só é território, em razão dos diferentes 

territórios que o substantivam, nutridos por contradições. Apesar das desigualdades na 

circulação e comunicação, dá-se uma articulação em diferentes formas e intensidades entre 

os diferentes agentes sociais, cristalizando um território nos territórios. 
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Há um território econômico do capital, um político para a classe dominante e um 

cultural envolvido por estas lógicas, que se desdobram em territórios, aqueles dos 

negociantes, dos artesãos, dos grupos unidos pela origem italiana, pela Fé e pelas relações 

de parentesco, e, aquele da classe hegemônica latifundiária. São territórios no território, 

articulados, interligados, as territorialidades, resultado do viver, do estar e do ser, da re-

territorialização italiana e das próprias territorialidades cotidianas. Estes territórios têm uma 

unidade, fruto das articulações entre os diferentes agentes sociais. Nele (no território), 

integra-se e desintegra-se, diferencia-se e une-se. Os territórios são diferentes mas não 

excludentes. Suas conexões constituem um movimento unitário, o território, as 

territorialidades. 

São os territórios, as múltiplas relações espaço-tempo. O território Silveira Martins, 

construído com papel relativamente definido no processo de formação do mercado interno 

brasileiro, é, simultaneamente, um território de territórios, assentado(s) em diferentes redes 

(de circulação e comunicação) de caráter econômico, político e cultural, onde os agentes 

sociais produzem mais trabalho e um território no território do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

É um território específico, com identidade(s), marcas do processo de colonização 

efetivado na área: religiosidade, alimentação, estrutura fundiária baseada em pequenas 

propriedades rurais que são, concomitantemente, fragmentadas e concentradas, produção 

de alimentos e matérias-primas com o trabalho familiar, pequenas cidades, agroindústrias 

familiares, relações de ajuda mútua e vizinhança que permanecem, especialmente, no 

espaço rural, entre outras, o que incrementou, historicamente, a agricultura familiar no Rio 

Grande do Sul e no Brasil. 
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