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Aproveitando a mobilização que marca o aniversário 
da emancipação política de Santa Maria, que ocorrerá 
no próximo dia 17, é importante refletir sobre as poten-
cialidades adormecidas da cidade, que  nasceu, como to-
dos sabemos, por sua importância geográfica e militar.

Graças à posição geográfica, tornou-se, além de polo 
militar, o centro ferroviário do Estado do Rio Grande do 
Sul e desenvolveu forte comércio, sua vocação primei-
ra. A posição geográfica central, somada à facilidade 
de acesso por ferrovia, terminaram fazendo de Santa 
Maria uma cidade estudantil, garantindo, na nomen-
clatura antiga, o ensino primário, ginasial e científico, 
além  de cursos técnicos, que atraíram grande número 
de estudantes de todo o Interior gaúcho. A cidade era, 
assim, economicamente garantida pelos grupamentos 
militares, ferrovia e comércio.

No final da década de 1950, surge um visionário, até 
agora pouco reverenciado, o Prof. Mariano da Rocha, que 
sonhou e fez de seu sonho realidade, catapultando Santa 
Maria a ser a primeira cidade fora das capitais a possuir 
uma Universidade Federal. A UFSM desempenhou pa-
pel preponderante para que Santa Maria passasse a ser 
reconhecida nacional e internacionalmente, a ponto de 
tornar-se maior do que a própria cidade. Ainda hoje, o 
orçamento da UFSM é considerávelmente maior do que 
o do Município, que não evoluiu na mesma proporção.

Com o avanço, naturalmente houve efeitos colaterais, 
que a cidade não soube (e ainda não sabe) identificar 
e, por isso, não consegue 
enfrentar. O número de 
pessoas que vieram para 
cá em busca de oportuni-
dades inexistentes cresceu. 
O entorno da cidade, sem 
qualquer planejamento 
urbano, recebeu milhares 
de pessoas que deixaram o 
campo ou cidades meno-
res na busca dos confortos 
da cidade grande, mas as oportunidades foram e são 
escassas. 

Qual seria o cenário da cidade atualmente, caso o 
Prof. Mariano não tivesse sonhado e perseguido seu 
sonho? 

Outras cidades foram buscando e concontrando ca-
minhos de progresso e, hoje, podem ser exemplos para 
nós, santa-marienses, de que não se pode esperar in-
definidamente por um novo ciclo de desenvolvimento 
acidental, que decorra das condições geográficas ou 
do sonho de um homem só. São  exemplos: Caxias do 
Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, 
Erechim.

Há 30 anos passados, esteve em Santa Maria um 
governador, que, confrontado com os pedidos das lide-
ranças locais que pediam recursos para desenvolver a 
cidade, saiu-se com esta: “Veranópolis está se desenvol-
vendo magnificamente bem, porque descobriu a maçã  
(pioneira no cultivo da maçã no Brasil, Veranópolis é 
conhecida como Berço Nacional da Maçã ). Qual a maçã 
de Santa Maria?”. Todos ficaram embasbacados. Até 
hoje não houve resposta. 

Os ciclos de desenvolvimento que marcaram a cida-
de: ferrovia, Forças Armadas e universidade, não dão 
mais conta de sustentar o desenvolvimento social e eco-
nômico capaz de garantir uma cidade pujante, aprazivel 
e com boa qualidade de vida.

Precisamos encontrar a resposta à pergunta que, na 
época, nos deixou boquiabertos.

Há acontecimentos que, pela sua signifi-
cância, ficam marcados no tempo. Alguns 
pessoais, como o aniversário para celebrar 
a vida; a formatura para marcar o início 
da vida profissional; o casamento para ce-
lebrar uma vida a dois; a separação, quem 
sabe, para o retorno à liberdade. Inúmeras 
são as datas que nos trazem lembranças 
e merecem ser comemoradas como espe-
ciais. Estudei minha vida toda no Colégio 
Centenário. A nossa professora de história, 
Dona Maria do Carmo, adotava as linhas 
de tempo. Sempre que inici-
ávamos o estudo de um perí-
odo histórico, construíamos 
uma linha de tempo, na qual 
sinalizávamos os fatos mais 
marcantes. 

Eram imensas tiras de pa-
pel que, ao serem desenro-
ladas, nos reportavam para 
os mais diversos momentos 
históricos: pré-história, Idade 
Média, período imperial ou república. As 
linhas traziam também ilustrações, figu-
ras e tudo o mais que nossa criatividade 
permitia. As datas históricas eram memo-
rizadas não apenas como datas a serem 
lembradas. Elas funcionavam como gatilho 
para contextualizações, análises, avaliações 
e críticas. Muitas datas históricas, hoje, se 
limitam a ser feriado. As que nem feriado 
são, como 22 de abril, temo que seja esque-
cida, apesar de ter especial significado para 
nós, brasileiros – “terra à vista!!”. 

Vivemos uma época em que os valores, 
assim como a memória, são cada vez mais 
sublimáveis. A preocupação com a valo-
rização do consumo não se limita apenas 
com a geração de resíduos, com o supérfluo, 

com o insustentável, com o ciclo de vida dos 
produtos cada vez mais curto, com a obso-
lescência programada, com o descartável, 
mas com as datas. Nesta direção, são forta-
lecidas as datas que vendem e não as que 
significam. Particularmente, nunca fiz caso 
de não ganhar presente no Dia das Mães e 
dos Pais. Assim como nunca me senti no 
dever de dar presente no Dia das Crianças. 
Mães são homenageadas quando são tra-
tadas com respeito e carinho em qualquer 
dia, assim como as crianças. Os idosos não 

necessitam do Dia dos Avós 
para serem homenagea-
dos. Um abraço apertado, 
um olhar de cumplicidade 
em uma linguagem única, 
compreendida apenas por 
avós e netos, valem mais. 
Quero ser homenageada 
como professora, indepen-
dente do dia, pelo registro 
de fatos que remetem aos 

meus ensinamentos. 
Amo receber o recado: vi tal coisa e 

lembrei de ti. Choro de alegria. O sentido 
essencialmente comercial dado a algumas 
datas justifica o esforço de uma mídia inte-
ressada em vender, em divulgar estatísticas 
de crescimento, mas pouco interessada em 
fortalecer a significação, o sentido, o verda-
deiro valor. As que não vendem passam ba-
tidas, como o Dia Mundial da Água e tantas 
outras, inclusive históricas. A valorização 
destas datas pelas escolas, pelos meios de 
comunicação, poderia ser uma ferramenta 
para formação de uma sociedade e cida-
dãos com valores melhores, mais sustentá-
veis, mais éticos, menos consumista e mais 
críticos – gente cabeça!!
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