
Crises enfrentadas pela Ferrovia em Santa Maria
 
Na passagem do século XIX para o XX, Santa Maria goza o 

investimento estrangeiro na infra-estrutura urbana, posto que as primeiras 
ações para a implantação e implementação da ferrovia são incentivadas pelo 
governo brasileiro, mas executadas por belgas.

(...) A implantação da ferrovia em Santa Maria proporcionou o 
enriquecimento das empresas estrangeiras responsáveis pelas obras e pela 
administração da malha férrea, entretanto não garantiu o pleno funcionamento 
de acordo com as necessidades que foram sendo somatizadas  pela 
comunidade que aprendera a desfrutar os benefícios e facilidades do progresso 
vislumbrado no trem.

Na década 10 do séc. XX, acirraram-se o choque de interesses entre a 
comunidade, representados tanto por comerciantes quanto por empregados 
da viação Férrea, suscitando crises e fazendo com que os administradores da 
ferrovia realizassem alguns empreendimentos sociais, claro que sem perder de 
vista a perspectiva do lucro. 

Esses empreendimentos são a Cooperativa dos Empregados da Viação 
Férrea (fundada em 1913) e a Escola de Artes e Ofícios (projetada em 1913/
14), cujas funções sociais seriam, respectivamente, garantir os gêneros 
mínimos necessários à manutenção familiar dos trabalhadores da viação, e 
qualificar mão de obra para trabalhar vinculada a demanda das ferrovias.

Durante a mesma década ocorreram greves, passeatas e comícios 
públicos, os quais podem ser entendidos como movimentos de contestação 
quanto aos baixos salários e a despreocupação estrangeira de investir no 
desenvolvimento local. (...)

Com a década de 20, a localidade já possuía status de entroncamento 
ferroviário o que suscitou a idéia de Santa Maria como o Km 0 fazendo a 
ligação do estado com o sudeste do Brasil, e para a fronteira em direção a 
Argentina e Uruguai.

(...) O Brasil adere a idéia (rodovias), e os investimentos na malha férrea 
vão sendo reduzidos o que provoca uma série de tribulações e choques de 
interesses, o que interfere na manutenção da atividade até que se chega a 
falência e ao desmantelamento da mesma.
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