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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Marcos Botton Piccin 

1.2 CPF / Passaporte 
955 981 540 72 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
Nº Processo: 88887.321700/2019-00 

1.5 Projeto 
Ecossistemas Sustentáveis 

1.6 Coordenador Projeto 
Gilberto Kozloski 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Extensão Rural 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho (  x) Bolsa _Bolsa de Pós-Doutorado___________________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

École des Hauates Études en Sciences Sociales de Paris, 
Centre Europeen de Sociologie et Science Politique  
 UMR 8209; Paris 1/CNRS/ EHESS; LABEX Tepsis 

2.3 Período da Atividade 
2.3.1 Início 

02/2019 

2.3.2 Término 

02/2020 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento  -  

3.2 Auxílio-instalação 2.100,00 euros 

3.3 Seguro-saúde 1.080,00 euros 

3.4 Adicional-localidade 4.800,00 euros 

3.5 Mensalidade 25.300,00 euros 

3.6 Auxílio-diário - 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
Os objetos da pesquisa de pós-doutorado têm correlação com os dois primeitos objetivos do projeto, no que 
diz respeito a análise do uso racional de ecossistemas naturais e sua inserção no processo produtivo e de 
proteção ambiental e na análise dos processos socioeconômicos, funções e valores dos ecossistemas pastoris. 
Mais precisamente, a pesquisa de pós-doutorado procurou objetivar de modo comparativo as trajetórias 
coletivas dos produtores de carne bovina brasileiros e franceses em sua heterogeneidade de formação sócio-
histórica de modo a produzir uma análise do perfil sociológico de ambos os casos: a) analisar as práticas e 
lógicas econômicas e os efeitos relacionados à concorrência internacional; b) analisar as características 
socioeconômicas relacionadas ao acesso ao patrimônio produtivo, educacionais e de gênero no trabalho e 
gestão dos empreendimentos; c) analisar as características das explorações e os ambientes institucionais nos 
quais se fazem produtores concorrentes internacionais. 
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
1. Preparação do livro “Senhores da Terra, Senhores da Guerra: sociologia histórica do patronato estancieiro 
do Rio Grande do Sul - 1920-2019”; 

 
2. Preparação e publicação de um artigo intitulado “Famílias da Elite Rural Estancieira do Rio Grande Do 
Sul: meios de interação social e cultural e estratégias matrimoniais e sucessorais de reprodução social”;  
 

 3) Participação das seções do seminário intitulado Groupe de Réflexion sur le Brésil Contemporain/GRBC, 
que ocorria toda a quarta-feira, 17h, desde a minha chegada na França em 27 de fevereiro de 2019 até o meu 
retorno ao Brasil em 27 de fevereiro de 2020. 
 
 4) Duas conferências no GRBC: 
   -  A primeira foi em 15 de maio, intitulado “Stratégies matrimoniales, réseaux de sociabilité et modes de vie 
du patronat agricole du Rio Grande do Sul: enquête sur les éleveurs de bovins de la frontière sud du Brésil” ; 
   - A segunda foi em 6 novembro, intitulado "Marché de la viande et sociabilité aristocratique chez les 
estancieiros do Rio Grande do Sul". 
 
  5) Acompanhei também seções do seminário sobre História Econômica, coordenado por Jèrôme Bourdieu, 
na École d’Economie de Paris (https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/recherche-
academique/seminaires/histoire-economique/) e seções do Laboratoire sur les Inégalités Mondiales, 
coordenado por Thomas Piketty (https://wid.world/fr/evenements/) 
 
  6) Entre 6 e 7 de junho de 2019, participei da Jornada de Estudos “Bourdieu et les Amériques: une 
internationale cientifique”, no Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine - 28 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris. (Mais informações podem ser acessadas aqui: http://iris.ehess.fr/index.php?4348)” 
 
7) Trabalho de campo realizado na França para o aprofundamento da pesquisa propriamente dita de pós-
doutoramento. 
         Além da pesquisa bibliográfica em bibliotecas, de modo especial na Biblioteque National de France e 
no Institut d’Elevage, realizei pesquisa de campo em supermercados, bistrots, boucheries e entrevistas com 
produtores de bovinos em quatro regiões da França: 
a) Entre os dias 06/08 a 10/08, em Sologne, região Centre-Val de Loire: entrevistei três produtores; 
b) Entre os dias 26/09 a 27/09, no departamento de la Creuse: dois produtores foram entrevistados; 
c) No dia 11/12, em Bretagne: fiz a entrevista com dois integrantes de um “Groupement d’Interet 
Économique” (GIE) que reúne bouchers, abateurs e éleveurs com o objetivo de produzir carne bovina sob o 
selo Label Rouge; 
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d) Entre 16/12 a 21/12 no departamento de l’Aveyron: dois produtores de bovinos foram entrevistados. 
Nessa ocasião também realizei observações e uma entrevista com os responsáveis pelo Marché au Cadran de 
la commune de Baraqueville e uma entrevista com os responsáveis pelo Marché Grès-à-Grès de la commune 
de Laissac. Ambos mercados comercializam bovinos em pé.; 
e) Durante o mês de janeiro de 2020: Realizei ainda duas entrevistas com dirigentes da Fédération de 
Marchés de Bétail Vif (FMBV) e uma entrevista com o com o chefe do setor de economia do Institut 
d’Élevage. 
f) Durante o mês de janeiro de 2020: Responsáveis por Restaurantes, 3 entrevistas, bistrôs, 4 entrevistas, 
e boucheries, foram mais 4. Todas essas entrevistas foram realizadas no mês de janeiro. O objetivo era o de 
perceber as tendências de identificação das carnes ofertadas aos clientes e critérios de qualidade como fatores 
de distinção no mercado de carnes. 
 Ao total foram 15 entrevistas realizadas. Como se pode observar nas datas de realização das 
entrevistas, o trabalho de campo se estendeu até o final de janeiro. Como o meu retorno ocorreu no final de 
fevereiro, esse último mês foi dedicado para a transcrição de algumas das entrevistas e de preparativos para o 
retorno com a família ao Brasil.  
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
Publicados:  
1 artigo intitulado “Famílias da Elite Rural Estancieira do Rio Grande Do Sul: meios de interação social e 
cultural e estratégias matrimoniais e sucessorais de reprodução social”, na revista RePOCS – Pós-Ciências 
Sociais: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/issue/view/596/showToc 
 
A serem publicados: 
1 livro intitulado “Senhores da Terra, Senhores da Guerra: sociologia histórica do patronato estancieiro do 
Rio Grande do Sul - 1920-2019”; 
 

 1 artigo fazendo a comparação entre os produtores de carne bovina brasileiros, no caso dos estancieiros, e os 
produtores de carne bovina franceses. Deverão ser destacados os aspectos estruturais relacionados aos 
ambientes institucionais destes dois grupos de produtores concorrentes no mercado internacional, além das 
trajetórias individuais e coletivas destes grupos quanto à formação sócio-histórica, características 
socioeconômicas e de acesso ao patrimônio produtivo, nível educacional, lógicas e práticas econômicas. 
Como pano de fundo está o fato de o social, em ambos os casos, acompanhar a construção dos mercados de 
gado de corte. Ou seja, o mercado não é uma coisa regida apenas pelas leis da oferta e demanda, pelas 
características de seus próprios agentes, sendo constitutivo dele. Esse artigo deverá ser submetido para a 
publicação na Revista Économie Rurale. 
 
 1 artigo analisando as questões relacionadas à qualidade da carne bovina e de como, no mercado francês, as 
convenções relacionadas à qualidade equivalem a uma renacionalização de setores do próprio mercado. Esse 
artigo deverá ser submetido à Revista Sociologias. 
 
 1  artigo analisando os mercados de gado vivo na França, cujas análises são ausentes na bibliografia francesa, 
a respeito da formação dos preços e funcionamento das lógicas de troca em mercados denominados “au 
cadran” e “grès-à-grès”. Esse artigo deverá ser submetido para a revista Économie Rurale. 
 
1 artigo sobre os modos de vida e a inadequação que a elite estancieira passou a sentir de seus habitus em 
relação às alterações relacionadas com o aumento da autonomia do campo econômico a partir da década de 
1990, quando percebem uma desclassificação social, e as lutas que empreendem atualmente para reivindicar 
capital simbólico como forma de acesso aos recursos públicos de financiamento agrícola. Esse artigo deverá 
ser submetido para a publicação na Revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, uma vez que dialoga 
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diretamente com os achados de pesquisa acumulados pelo grupo de pesquisadores que possuem à obra de 
Pierre Bourdieu como referência. 

 
 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 28 de agosto de 
2020. 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
Anexo I. Carta do Supervisor no Exterior de Conclusão do Pós-doutorado 
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Anexo II. Prefácio e Apresentação do livro a ser publicado intitulado “Senhores da Terra, Senhores da 
Guerra: sociologia histórica do patronato estancieiro do Rio Grande do Sul - 1920-2019”. 
 

Prefácio 

 

Afrânio Raul Garcia Jr.  

 

Na célebre obra de Erasmo de Rotterdam – Elogio da loucura – o autor adota a personalidade da deusa 

grega, para criticar sua rival, a deusa da sabedoria, pois seria apenas mediante tolices que “se guia um povo”. 

Trata-se de escrito que marcou profundamente a filosofia moderna. Indica que o sábio apenas conheceria o que 

está sedimentado nos livros, o que não permite a sátira dos costumes e categorias sociais de sua época, abrindo 

a possibilidade do restabelecimento de verdadeiros valores cristãos, ponto central para este tradutor do grego 

para o latim da Bíblia do novo testamento. Diante das sandices proferidas por autoridades eleitas no Brasil de 

2018, a ironia fina de obras filosóficas, em momentos de guerras religiosas do século XVI, pode servir de 

antídoto a assegurar a continuidade do exercício da reflexão criadora e de ações voltadas para o bem comum.  

Esse comentário de abertura busca justificar porque vamos nos restringir a examinar as virtudes do livro 

que se dá a público, que de modo algum é exame de conjuntura limitada a um tempo muito restrito e atual, mas 

estuda no longo prazo os modos de existir, de se comportar e de pensar dos estancieiros da fronteira sul do país 

e do Rio Grande do Sul. Serve de testemunho da força da sociologia praticada na pós-graduação brasileira, pois 

se baseia em vasto material colhido inicialmente para tese de doutoramento da UNICAMP; sem dúvida, a 

reflexão nele contida alarga os modos de compreensão das questões, dilemas e disputas do presente momento, 

sem ficar aprisionado por bate-bocas estéreis, exatamente porque os inscreve em estudo de longo prazo, 

analisando a evolução do universo das estâncias de criação de gado e de seus dirigentes, desde o começo do 

século XX. Faz uso dos instrumentos de pesquisa e métodos de investigação utilizados pela sociologia 

econômica a mais moderna (BOURDIEU; DE SAINT MARTIN, 1978; BOURDIEU, 2000; CALLON, 1998; 

SMELSER; SWEDBERG, 1994; STEINER, 1999; GRANOVETTER, 2000; DENORD; LAGNEAU; THINE, 

2011; J. DUVAL; GARCIA-PARPET, 2012; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999; BOLTANSKI; ESQUERRE, 

2018), tornando os dados analisados e os modelos explicativos passíveis de entrarem em diálogo com a 

literatura internacional de referência, em um dos domínios das ciências sociais que mais avanços tem conhecido 

recentemente. Inscreve-se, portanto, no curso dos debates e controvérsias comprometidos com a universalidade 

dos achados científicos. Por outro lado, dialoga de forma aprofundada com a literatura brasileira, tanto aquela 

que se consagrou às configurações mais gerais e típicas do país (VIANNA, 1920; CASTRO FARIA, 2002; 

FREYRE, 1933; BUARQUE DE HOLANDA, 1936; PRADO JR., 1942; FURTADO, 1959, 1973), quanto a 
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que se dedicou à realidade regional do território sul ou mesmo ao aprofundamento do conhecimento da 

Campanha gaúcha, explorada pela pecuária bovina para garantir, desde antes do Império, que territórios na foz 

do Rio da Prata permaneceriam em mãos lusas e seus descendentes brasileiros. Contribui, portanto, para 

reforçar a inscrição das contribuições das ciências sociais brasileiras na intensa competição científica 

internacional. Dedica-se à monografia minuciosa de vasto alcance, pois os dados que produz estão assentados 

no diálogo constante com problemas teóricos e métodos consolidados na literatura acima citada. Suas 

descrições densas apoiam-se em observações, registros, estatísticas, trechos de entrevista que podem ser 

verificados por todo leitor, através de trabalho empírico rigoroso, que faz parte da demonstração da pertinência 

dos modelos explicativos que propõe o autor. 

Interessante notar que focar regiões de fronteira sul do Brasil permite esclarecer enigmas de nossa vida 

intelectual e política desde ao menos os anos de 1930. Como entender o significado de ver à frente do levante 

armado de 03 de outubro, pondo fim ao modo exclusivo de elites cafeicultoras de São Paulo, durante a 

“República Velha”, de gerir os destinos da nação, um descendente típico dos estancieiros do Rio Grande do Sul 

e herdeiro dos virulentos combates regionais, como Getúlio Vargas? Foi sem dúvida sob sua liderança que a 

industrialização ganhou consistência e moto próprio, enfrentando durante a segunda guerra mundial, e começos 

dos anos 50, a difícil barreira dos investimentos de infraestrutura e de equipamentos pesados. O Estado em 

bases nacionais ganhou um perfil sem precedentes e foi montado um sistema educativo abrangente, do primário 

ao superior, com a criação de universidades, que permitiu o crescimento de mercados culturais (edição, 

imprensa, teatro, rádio, cinema, mais tarde televisão) que alterou o impacto dos debates intelectuais sobre os 

destinos da nação. Mudança equivalente se passou no domínio da saúde pública. Se todas essas transformações 

não foram frutos de um projeto único que as precedeu, como se apenas as ideias e projetos nascidos na cabeça 

dos indivíduos moldassem o novo comportamento coletivo, fato é que as iniciativas do poder central exerceram 

impactos decisivos para que o patamar do desenvolvimento do país fosse outro. Apeado da Presidência em 

1945, quando retornavam os militares que haviam combatido na Europa, Getúlio Vargas será novamente eleito 

em 1950 e implementará um programa de crescimento autossustentado que o aproximará dos líderes tentando 

se equilibrar diante dos polos opostos da guerra fria (na constelação diversificada que será alcunhada de 

Terceiro Mundo nos anos 50); seu suicídio em 24 de agosto de 1954 impediu que golpe de oficiais militares 

instalasse de imediato autoridades obedientes ao polo norte-americano da guerra fria, adiando por dez anos o 

acesso de militares de alta patente ao comando supremo do país. Teve por sucessor João Goulart, também 

originário da Campanha gaúcha, novamente apeado do poder por golpe político-militar visando impedir o 

avanço de “reformas de base” da economia, do Estado e da cultura brasileira. Fato interessante, que até hoje 

fica apenas no registro anedótico, é que Vargas voltou para sua estância ao ser afastado de Presidência, 

voltando ao Rio de Janeiro uma vez reeleito Presidente. Jango igualmente exilou-se no Uruguai e passou a viver 
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em estância de sua propriedade neste país fronteiriço até sua morte. Positivamente, o quotidiano do universo 

das estâncias do Sul não foi vivido como abandono definitivo dos combates políticos em escala nacional ou 

desinteresse pelos rumos da economia nacional e internacional. O universo social na fronteira sul permaneceu 

sempre conectado com as disputas de poder na capital da República. 

Marcos Piccin apresenta nova hipótese para melhor dar conta de como estabelecimentos rurais 

tradicionais, que não exploravam culturas de exportação como a cana-de-açúcar dos engenhos e usinas do 

Nordeste, o algodão do semiárido desta região, o café das fazendas de Rio de Janeiro e São Paulo, o cacau da 

Bahia ou a borracha da Amazônia, abrigaram a socialização de novas elites que ascendem ao poder supremo em 

1930 e tem lugar de destaque até a ditadura militar (quando os Generais Costa e Silva, Garrastazu Médici e 

Ernesto Geisel - este vindo das áreas de antigos imigrantes europeus -, também gaúchos de origem, chegaram à 

presidência). Também nas estâncias prevalece o padrão hierárquico “casa-grande & senzala”, para dialogarmos 

com o vocabulário introduzido por Gilberto Freyre. Porém, a produção de referência era a pecuária bovina 

utilizada para confecção do charque, alimento de base destinado a escravos e, mais tarde, a trabalhadores rurais 

dos mais diversos recantos do país. Nos idos de fins dos anos 20 e início dos 30, as charqueadas são 

substituídas por cooperativas dotadas de frigoríficos, sob o controle dos estancieiros, passando o gado sulista a 

abastecer o mercado de carne verde a nível nacional. Há reclassificação da clientela consumidora, a partir de 

então composta por elites urbanas e rurais e classes médias abastadas, em forte crescimento, e há forte elevação 

dos preços obtidos com o produto, contribuindo para o enriquecimento desta fração de elite. Por conseguinte, a 

trajetória econômica ascendente acompanha a trajetória política para papéis de primeiro plano, sem que os 

efeitos do crash da bolsa de Nova York tenham efeitos daninhos, como era o caso das lavouras de exportação. 

No Sul os dirigentes políticos também se originavam de elites agrárias, mas estas não sofriam diretamente os 

efeitos da crise internacional dos anos 30 (FURTADO, 1966). De fato, Vargas e Jango subiram quando muitas 

outras lideranças gaúchas também o fizeram, como Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura 

e vários outros. Não se deve esquecer que Luís Carlos Prestes, que se tornaria secretário geral do Partido 

Comunista entre 1930 até os anos 80, opositor que foi prisioneiro de Vargas nos anos 30, também se originava 

de ascendentes estancieiros, embora sua trajetória fosse marcada por ter-se tornado órfão precocemente. A 

hipótese de mobilidade econômica ascendente da elite estancieira entre 1930 e os anos 90 parece ser “boa para 

pensar” sua participação na recomposição do campo de poder em escala nacional, suas proximidades e 

diferenças com as demais elites vinculadas a culturas de exportação; por outro lado constata-se que os 

interesses industriais em sentido estrito em nada motivavam inicialmente o levante  de tal fração de elite. 

O estudo a nível microeconômico das estâncias em nada prejudica a capacidade do texto de iluminar 

controvérsias importantes na literatura especializada, como vimos acima. Marcos Piccin não se limita ao estudo 

do econômico, por mais que considerações numerosas estejam dedicadas a este aspecto. Recolheu dados sobre 
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99 casamentos de seis linhagens de estancieiros tornando claro a importância da homogamia nas estratégias 

matrimoniais em perspectiva mais do que secular. Como o estudo pioneiro de Linda Lewin (1987) sobre elites 

paraibanas, sua abordagem obriga a ver o quanto a análise de classes sociais no Brasil, assim como da oposição 

e complementariedade entre indivíduos do sexo feminino e masculino, depende de se obter dados e tentar 

explicar as práticas matrimoniais e as estratégias familiares que as informam. Enxergar os dirigentes 

econômicos como agentes sociais, que apresentam características corporais e intelectuais particulares, que 

nasceram em épocas determinadas e que seguem um ciclo de vida que as especifica, que descendem dos 

colonizadores lusitanos ou de imigrantes italianos e alemães, que puderam ou não passar por bancos escolares 

de estabelecimentos mais ou menos prestigiosos, que são católicos, protestantes, adeptos de candomblé ou 

umbanda, ou ainda ateus, que dispõem de fortes ou parcos recursos econômicos, etc., é o oposto do que se faz 

habitualmente em economia, ao falar de um “homo economicus” que serviria de paradigma genérico para 

pensar os comportamentos e as decisões de todo e qualquer “empresário”, independentemente de suas 

particularidades. O leitor poderá apreciar nesta obra o que se ganha ao mudar a perspectiva de considerações 

genéricas sobre indivíduos que seriam intercambiáveis, pois igualmente informados pela “racionalidade”, para 

exame detalhado de agentes que possuem em graus diversos recursos materiais e intelectuais adquiridos por sua 

inscrição em dinastias familiares, ou ao longo de sua formação escolar e itinerário profissional. Na mesma linha 

de raciocínio, os modos de pensar a atividade econômica nada tem de universais, e uma das fortes contribuições 

dessa monografia é a análise dos obstáculos à compreensão dos limites de determinadas formas de pensar e o 

que pode ser feito para se dotar de raciocínios eficientes para ter sucesso na novas configurações sociais da 

acumulação capitalista. Creio que o leitor terá igualmente prazer em verificar os inúmeros aportes inovadores 

do livro; as considerações que se seguem visam chamar atenção para quatro temas principais:  como o trabalho 

empírico minucioso abre a possibilidade de renovação de modelos teóricos; as modalidades de sociabilidade 

restrita a uma classe social, em bailes, esportes, cerimônias urbanas, clubes, etc., que reforçam as estratégias 

matrimoniais com homogamia; os desafios postos pelas novas configurações do desenvolvimento capitalista 

acarretando uma sofrida incorporação de novos modos de pensar e agir. Finalmente queremos sublinhar como 

análises como esta, voltadas para o conhecimento da morfologia dos grupos dirigentes no Brasil, são raras, 

abrindo esta obra uma trilha de questionamentos que precisam ser multiplicados. 

 

I – Trabalho empírico e renovação de modelos teóricos 

Esta obra se apoia em exame cuidadoso de várias fontes diferentes, com análises de séries de dados 

quantitativos de fontes oficiais (Censos do IBGE, Cadastro do INCRA) e também de amplo espectro de 

métodos qualitativos, a começar pelos de cunho etnográfico (observação direta, relatos de vida, genealogias, 

entrevistas, etc). Cabe observar, de entrada, que a riqueza dos dados obtidos e processados inclui o uso de 
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passagens do mais famoso romance de “literatura regionalista” do Sul, de autoria de Érico Veríssimo, a trilogia: 

“ O tempo e o vento”. Marcos Piccin não reivindica o monopólio de etnografia de grupo social, como foi usual 

em antropólogos de inícios do século XX, a privilegiar a condição de “testemunha única” pois vindo de grupo 

social que conhece a escrita, como um atestado da validade de suas interpretações teóricas. Diversas vezes 

passagens do romance são reproduzidas para que o leitor possa apreciar a validade dos fatos descritos, que 

participaram de relatos de ficção, por certo, mas ficção onde Érico Veríssimo recapitula muito da saga de sua 

própria família. A história longa do patronato estancieiro do Rio Grande do Sul é transposta para romances 

focados na vivência de duas famílias, de duas linhagens, em que o escritor faz referência a eventos que 

seguramente tomou conhecimento por tradição oral escutada em círculos de parentes e amigos. A trilogia 

romanceada abordando dois séculos de eventos históricos serve assim a Marcos Piccin de contraponto para o 

objeto sociológico que constrói e busca explicar. O leitor poderá ele mesmo avaliar o que a prática das ciências 

sociais acrescenta às interpretações elaboradas por literatura de ficção, e como se complementam textos 

manuscritos obedientes a cânones diferentes; caso tanto mais interessante pelo fato dessa trilogia ter sido 

consagrada como obra magna da literatura dita “autenticamente nacional”. Vê-se assim muitos foram os 

caminhos para estabelecer fatos empíricos dignos de confiança, a abrir a rota para modelos explicativos de 

alcance geral. 

A reunião de dados de origem bem diversa em nada prejudica o rigor com que o autor procede à 

demonstração do modelo explicativo proposto. Considerou dados e observações muito diferentes, mas o que os 

permite reunir não seria uma concepção positivista simplista, que reduzisse tudo a “aspectos de uma mesma 

realidade social”. O jovem autor sabe bem que qualquer realidade social estudada, ao ser transformada em 

narrativa consistente e coerente com pretensão explicativa, depende de quem o faz, em que condições o faz, e 

dialogando com que paradigmas científicos de autores nacionais e internacionais, que editaram por certo suas 

reflexões em tempos diversos, muitas vezes remotos. Essa é outra virtude que pode ser aquilatada pela leitura 

atenta do livro: os fatos sociais enunciados foram estabelecidos de forma meticulosa em resposta a 

questionamentos presentes na literatura especializada devidamente recenseada e lida criticamente. A resenha da 

literatura especializada, tanto brasileira como internacional, é o fundamento da pesquisa dos fatos que 

sustentam qualquer explicação teórica. Esse diálogo com os colegas autores de outras obras é que permite 

selecionar as interrogações que serão privilegiadas na fase de observação e para recolher dados secundários. 

Essa mesma consideração minuciosa da literatura disponível preside ao diálogo e reflexão que abrem as portas 

do modelo explicativo. A demonstração final ordena os enunciados de forma a fazer compreender os modos de 

vida e maneiras de pensar de donos de estâncias do Sul do Brasil ao longo do século XX. Uma boa ilustração 

do cuidado de Marcos Piccin ao elaborar modelos explicativos de maior alcance que a literatura com que 

dialoga, constitui o recurso constante à comparação com monografias dedicadas a outras regiões dominadas por 
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culturas de exportação, como a que Verena Stolke (1986) e José de Souza Martins (1979) consagraram à 

cafeicultura de São Paulo, ou o diálogo com trabalhos sobre as agroindústrias de cana-de–açúcar do Nordeste, 

realizadas pelos antropólogos do Museu Nacional, como José Sérgio Leite Lopes (1978), Lygia Sigaud (1979), 

Beatriz Alasia de Heredia (1988), e também foi o caso de Marie-France Garcia-Parpet (1977, 1984) e o meu. 

Ele demonstra que para entender a dinâmica das estâncias do Rio Grande do Sul não se pode considerá-las 

como simples variantes dos modelos apresentados para a região açucareira, ou mesmo para as de cafeicultura. 

Não houve decadência do patronato rural gaúcho entre 1930 e 1990, mas seu enriquecimento e projeção 

nacional; não houve perda de contingentes de mão de obra para o mercado industrial urbano em expansão nesse 

período; a sindicalização de peões, e a busca na justiça de direitos assegurados pela legislação desde 1963 

(Estatuto do Trabalhador Rural), apenas teve impacto a partir dos anos 1990. O modelo mais geral, que tenta 

dar conta das variantes já estudadas, em contraponto com as configurações encontradas no Rio Grande do Sul, 

exige a determinação de invariantes que se mostram presentes nos diferentes casos, mas também a explicitação 

de processos particulares que diferencia essas diferentes configurações. A pecuária nas estâncias manteve-se em 

padrões tradicionais, mas as classes sociais que passaram a consumir a carne assim produzida mudaram 

completamente; de alimento de subalternos passou a carne a consumo que poderia ser classificado como “de 

luxo”. A monografia, portanto, não é reprodução de modelos consolidados em trabalhos pioneiros a partir dos 

anos de 1970, e sim um meio de praticar um diálogo aprofundado que permite delimitar as explicações 

pertinentes e força a avançar em direção de modelos mais gerais, susceptíveis de tornar compreensíveis todos 

os casos estudados previamente. A validade do caso estudado vincula-se à “subida em generalidade” do modelo 

explicativo, incorporando as considerações que outros autores fizeram para as plantations voltadas para 

exportação a mercados longínquos (sobretudo europeus). O leitor pode compreender que essa maneira de fazer 

teoria, e de dialogar com a teoria existente, em tudo difere de encará-la como uma prática especulativa, que 

proporia novos modelos explicativos de validade universal apenas pela consideração de enunciados abstratos. A 

monografia proposta por Marcos Piccin também finaliza por propor uma “síntese teórica”, transformando os 

conhecimentos singulares em componentes de um quadro mais abrangente e compreensivo; mas essa “síntese 

teórica” nada deve à “teoria teoricista” no dizer de Pierre Bourdieu, em “Meditações Pascalianas” (2001). O 

trabalho empírico é simplesmente uma atividade fundamental para se dotar de meios de realizar avanços 

teóricos consistentes, que podem ser submetidos à leitura crítica dos pares. 

O exame dos dados estatísticos mostra o cuidado ao estabelecer séries as mais longas possíveis, mas 

estando sempre atento aos modos de classificação do material de um ano de referência a outro. A confrontação 

de dados de cadastro de imóveis rurais confeccionado pelo INCRA, com base na declaração de próprio punho 

dos proprietários de terra, com dados de recenseamento econômico feito pelo IBGE, nos mostra como um 

pesquisador pode acumular evidências de tendências históricas onde nada assegura de início homogeneidade de 
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tratamento da coleta dos dados. Dados secundários de fontes oficiais asseguram enunciados dando conta da 

morfologia social e de sua evolução. Atente-se ainda que Marcos Piccin obteve material até então muito pouco 

estudado em obras sobre o Brasil: cadernetas de anotações de proprietários que servem de base a seus cálculos 

de receita, de despesas e de rentabilidade do empreendimento. Se Witold Kula pode evidenciar a especificidade 

dos cálculos de cultivadores de cereais de grandes fazendas na Polônia do século XVI ao XVIII, nada igual se 

conseguiu em estudos históricos exceto para o período colonial, e sobretudo sobre a atualidade, em território 

brasileiro. A conquista da confiança para ter acesso a esses dados de contabilidade pessoal, para vários anos 

sucessivos, traz a possibilidade de verificar os fluxos financeiros necessários à produção das estâncias, os 

gastos intermediários que acarreta, as receitas obtidas, mas também os diferentes pesos de despesas com 

consumo pessoal. Exatamente isto permite demonstrar que as despesas do estancieiro e de sua família, de seu 

mundo doméstico pode-se dizer, encontram-se misturadas com os gastos de consumo intermediário e de 

investimento da estância. O mundo doméstico continua a subsumir os raciocínios sobre as atividades 

empresariais; a “empresa capitalista” continua incrustada (embedded no dizer de Karl Polanyi) no conjunto das 

atividades domésticas, sem apresentar autonomia frente a estas. O reconhecimento do estilo de vida que 

qualifica o dono da estância, que o distingue do comum dos mortais, prima sobre a motivação de acumular 

capital-dinheiro. Acumular certo tipo de capital simbólico, que atestaria a “excelência” e o caráter único dos 

membros de grupo social do alto da pirâmide, conciliando a imagem do indivíduo com os de sua linhagem de 

grande longevidade, tem primazia sobre acumular fortuna monetária. O leitor não se surpreenderá assim de 

constatar que, para os estancieiros, as margens eventuais onde as receitas superam as despesas parecem 

diminutas, que a estância “quase não dá lucro”. Estes modos de calcular e gerir os negócios ferem 

profundamente os princípios básicos da contabilidade capitalista, onde os gastos relativos ao mundo doméstico, 

da “casa” do estancieiro, devem ficar alheios ao cálculo do resultado anual da exploração agrícola e pecuária. 

Esta distinção entre mundo doméstico e empreendimento econômico torna-se hegemônica na Europa dos 

séculos XVIII e XIX, a permitir concentrar esforços na maximização dos lucros e no seu reinvestimento. Está 

no cerne do desenvolvimento capitalista. Tanto em Adam Smith, quanto em David Ricardo e Karl Marx, lucro é 

a parte do valor produzido, uma vez descontadas todas as despesas com a produção de novo valor, a ser 

cotejado com os juros e a renda da terra. Os neoclássicos adotaram a mesma definição das categorias 

fundamentais do “sistema de mercados formadores de preço”, embora acreditassem na ordenação do universo 

econômico em “empresários”, “trabalhadores” e detentores de meios financeiros e patrimônio fundiário, 

reunindo todas as categorias de demanda na rubrica de “consumidores”, sem distinguir os diferentes grupos 

sociais e seus estilos de vida (cf. SCHUMPETER, 1954). Para qualquer capitalista digno do nome, o fundo de 

acumulação disputa com o fundo de consumo de sua família as apropriações dos lucros anuais. A decisão entre 

destinar parte dos rendimentos ao consumo seu e de sua família, ou “poupar” para investir em novas fontes de 
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ganhos monetários, é central na concepção do capitalista como dirigente econômico. Os modos de pensar e 

calcular constatados na maioria dos dirigentes de estâncias, já neste século XXI, os diferencia dos 

procedimentos habituais a que se confere o nome de “racionalidade capitalista”, a demonstrar a persistência de 

práticas, e maneiras de calcular, ancoradas em configurações sociais voltadas para distinção e preservação de 

‘grupos de status’, quiçá modalidades aristocráticas de existência. Verdade que os estancieiros recebem 

rendimentos correspondentes tanto ao “lucro empresarial”, como gestores de estabelecimento agropecuário, 

quanto à “renda da terra”, como proprietários imobiliários. Seus modos de agir e pensar, suas categorias 

fundamentais, como o “estoque de gado” repertoriado na monografia, parecem estar profundamente vinculados 

à condição inicial de grandes proprietários imobiliários, enquanto descendentes dos que monopolizaram as 

terras da região. Como herdeiros dos “senhores de guerra” da fronteira sul, fato histórico inicial que os 

consagrou como herdeiros de privilégios instituídos por império colonial, dispõem de vasto patrimônio 

imobiliário de que podem dispor a custo zero. Conhecer a genealogia é dispor de método mnemônico que 

garante os privilégios como proprietários de terra; os antepassados ganharam concessões como guerreiros, 

como pioneiros a afastar grupos indígenas de suas ocupações imemoriais e mesmo os exércitos concorrentes 

espanhóis, ou simplesmente pelas relações privilegiadas com os funcionários da Coroa portuguesa, 

especialmente com os Comandantes Miliares, mas nunca como dirigentes econômicos. A pecuária extensiva é 

uma maneira de extrair rendimentos monetários regulares dessas terras mediante uso de pequeno contingente de 

mão de obra para tratar de largo plantel de gado bovino e ovino. De fato, as condições históricas em que se 

tornam estancieiros não os obriga a dispor do fator terra como recurso raro a limitar sua ação de dirigentes 

econômicos. Tudo os aproxima mais dos que “vivem de renda” (dos rentiers dos romances franceses do XIX), 

de certo tipo de aristocracia sobrevivente no mundo moderno, do que dos empresários industriais analisados por 

Joseph Schumpeter à cata de inovações na organização da empresa. Basta compará-los aos “gringos” residentes 

nos mesmos municípios, descendentes de imigrantes italianos e alemães fixados no mesmo estado do sul, que 

privilegiam o uso das mesmas terras com cultivos de lavouras, como soja e arroz, para que o contraponto revele 

o que a raridade de terra possuída implica nos modos de pensar a rentabilidade do estabelecimento 

agropecuário. O tratamento mais sistemático e consistente desses temas, para o debate teórico, é apresentado 

pelo jovem autor em conclusão. Que prova mais contundente um pesquisador poderia trazer do caráter histórico 

e social dos modos capitalistas de pensar? Haveria estímulo maior para se obrigar a dar conta teórica de como a 

interiorização da contabilidade capitalista é processo diferente, mas necessário, de lidar com os desafios da 

concorrência induzida pelos modos de funcionamento do “sistema de mercado formador de preços”, segundo 

expressão de Karl Polanyi? 

Ao explicitar as novidades trazidas por estudos quantitativos, cremos que podemos nos dispensar de tratar 

as análises baseadas em dados qualitativos de modo simétrico e exaustivo. A riqueza das observações diretas, 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
15 

 

das entrevistas, dos relatos de vida e das genealogias atesta a grande qualidade do material etnográfico. Talvez 

caiba chamar a atenção do registro das práticas matrimoniais de forte homogamia, com registro de 99 

matrimônios recapitulados em seis linhagens. Sobretudo porque esse exame de matrimônios ritualizados vem 

acompanhado de análises também minuciosas do exercício da sexualidade da parte dos patriarcas, de seus 

efeitos sobre a progenitura e do diálogo com as teses pioneiras de Gilberto Freyre (1933). Portanto, tudo se 

passa como se o trabalho empírico reforçasse a pertinência de dialogar como os principais paradigmas 

explicativos sobre os temas estudados e, assim fazendo, indicar novas pistas e caminhos para avanços teóricos. 

                                                                                                                                                                                                        

II- Modos de sociabilidade restrita a grupos dominantes e estratégias matrimoniais 

O plano de apresentação dos resultados da pesquisa indica bem a postura teórica adotada por Marcos 

Botton Piccin e sua contribuição para a compreensão das evidências que serão repassadas uma a uma: antes de 

qualquer análise detalhada do funcionamento da estância, o autor estuda a morfologia social em que os 

estancieiros de São Gabriel vivem. Se a ocupação do espaço da Campanha, ainda no período colonial, foi 

organizada pela concorrência entre as coroas de Portugal e da Espanha pelo controle da foz do Rio da Prata, 

onde o ethos guerreiro de exímios cavaleiros tornou-se complementar da pecuária extensiva em estâncias, o 

estudo dos modos de vida dos dirigentes econômicos e políticos começa na virada do século XIX para o século 

XX, particularmente nas duas primeiras décadas do XX, quando o universo das charqueadas que unificavam e 

diferenciavam os pecuaristas vai ser substituído pelo advento das cooperativas de frigoríficos subsidiadas pelo 

governo da província do Rio Grande do Sul. Graças a este salto nas condições da existência da classe dos 

pecuaristas o período que vai até os anos de 1990, quando crise de preço se insinuou, é marcado pela elevação 

dos rendimentos com a atividade criatória e com a adoção de modos de consumo e estilos de vida que ressaltam 

o pertencimento a elites regionais e nacionais e inscritas em práticas de consumo de luxo tendo por paradigma 

padrões da capital da República e, sobretudo, das principais capitais europeias, sobretudo Paris. Ao retraçar a 

gênese das cooperativas dispondo de frigoríficos, vinculadas a Instituto de Carnes a nível estadual, e ao 

demonstrar a forte presença das principais linhagens locais nos organismos de direção, temos o estudo 

compreensivo das condições históricas que permitiram aos estancieiros do Rio Grande do Sul de figurar entre 

os grupos mais abastados, e de grande poder político nacional, no interior do patronato rural brasileiro. Essas 

novas condições coletivas de existência permitem compreender os recursos materiais, sociais e políticos a 

serem mobilizados em suas vidas quotidianas para preservar e reforçar o alcance de suas ações na defesa de 

seus interesses.  

Interessante notar que o autor não parte de cada estância particular, percebida como instituição na base de 

toda vida coletiva, mesmo se este é o quadro em que vivia a maioria da população dos criadores e dos grupos 

familiares a eles subordinados até os idos de 1990. Demarca-se aqui de uso corrente da indicação metodológica 
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calcada em leituras marxistas, que é preciso considerar primeiro a “infraestrutura” (“nível determinante em 

última instância”), para apenas posteriormente poder explicar o que acontece com diferentes modalidades de 

“superestruturas”, sobretudo aquelas voltadas para as práticas culturais. A compreensão do universo das 

estâncias vinculadas às charqueadas e a mutação ocorrida com o advento das cooperativas de frigoríficos 

delineia o espaço social, os novos recursos empregados e as novas configurações sociais a permitir novos 

estilos de vida. Importante considerar o peso da instância propriamente política na iniciativa de inovações nos 

métodos de tratamento do produto. Este ponto mostra que os usos do Estado, nacional ou provincial, foram 

centrais para transformações do universo em que operava o patronato rural. Se comparamos com a 

agroindústria canavieira no Nordeste, veremos que a passagem dos engenhos às usinas de açúcar, sobretudo no 

momento dos “engenhos centrais”, esteve apoiada em subsídios estatais atribuídos desde o governo imperial 

(cf. CORREIA DE ANDRADE, 1964; EISENBERG, 1977). Se olharmos para o café em São Paulo, veremos 

que todas as tentativas de “valorização” dos preços internacionais no início do XX, sobretudo na bolsa de Nova 

York, supuseram a decisiva coordenação do governo estadual paulista (HOLLOWAY, 1978). A mudança de 

escala e de objetivos de produção de estabelecimentos agroindustriais não foi fruto de iniciativas pioneiras 

individualizadas, mas as iniciativas pioneiras supuseram a entrada decisiva da coordenação de autoridades 

políticas e favoreceram a interdependência das grandes linhagens existentes no território. Antes mesmo de sua 

projeção nacional nos anos 30, Getúlio Vargas parece ter consolidado seu prestígio político por ter papel 

destacado nessa mutação do vínculo entre a pecuária de corte local, suas técnicas de conservação do produto, e 

a prosperidade das redes comerciais ligadas à carne verde. A relação entre círculos políticos e empreendimentos 

econômicos não revela dependência da atividade política dos modos de organização econômica, mas o inverso: 

instâncias de articulação política no interior das elites e autoridades permitem dar origem a atividades 

econômicas de forma inteiramente renovada, instaurando um movimento que durou décadas e alterou as 

relações entre território regional e poderes nacionais.  

De forma equivalente, o estudo dos modos de vida da elite estancieira em nada fica confinado aos limites 

da fazenda de gado. O olhar do sociólogo capta a sociabilidade das linhagens estancieiras nos bailes dos clubes 

de frequência restrita à elite, nas diversas manifestações artísticas, na incorporação de consumo de luxo como 

campos de aviação, a demonstrar que o espaço urbano de São Gabriel informa a posição de cada indivíduo ou 

família na percepção coletiva, mas também é central para a autopercepção dos indivíduos tanto masculinos 

como femininos. Constata-se que a residência é fixada sobretudo no mundo urbano e é frequente a posse de 

imóveis em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro para deslocamento estivais (veja-se o uso arguto das declarações 

no Cadastro do INCRA). A escolaridade superior, voltada para estudos de direito, medicina ou de academias 

militares, é perseguida de longa data. Mas os estudos superiores não se constituem em formas de passagem de 

atividade como estancieiro para universo profissional urbano incompatível com atividades na estância. Os 
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itinerários profissionais demonstram grande diversidade dentro das mesmas fratrias e não são raros os que 

galgam altos postos federais antes de retornar para viver e dirigir estâncias. Se a propriedade da terra é atributo 

que distingue indivíduos e linhagens, este fator não é o único a marcar as posições sociais de uns e outros.  

Ponto central do estudo é a consideração das estratégias matrimoniais das elites estancieiras, com exame 

sistemático e exaustivo de seis das linhagens mais importantes, atingindo um total de 99 casamentos. 

Impressionante é a homogamia das alianças, sem dúvida um dos princípios estruturadores do pertencimento à 

classe superior. Esses matrimônios estruturam a descendência, a herança de terras  e o caráter decisivo do nome 

patronímico no pertencimento ao alto do espaço social. A acumulação de capital simbólico das linhagens supõe 

o tempo longo fixado na memória social. Citação do romance O tempo e o vento restitui bem o sentimento de 

invasão de membro de linhagem tradicional diante de migrantes endinheirados que podem pagar em moeda sua 

entrada em círculos de elite (ver Capítulo VII). Mas esse estudo minucioso dos casamentos, e das proles a que 

dá lugar, considera também os modos de exercício da sexualidade dos patriarcas, que longe estão de se 

conformarem às prescrições da moral cristã, como assinalara Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala. 

Temos, portanto, neste caso material de primeira água para a compreensão dos modos de existência das 

identidades masculinas e femininas e sua transformação ao longo do ciclo de vida de cada um. Entende-se 

perfeitamente porque a consideração dos dados e enunciados sobre o funcionamento das estâncias intervém na 

obra após a clarificação da morfologia social do patronato estancieiro. Observe-se que há queda dos preços e 

rendimentos monetários proporcionados pela exploração agropecuária a partir de 1990, que, em conjunto com a 

chegada em escala importante dos “gringos”, isto é, descendentes de imigrantes alemães e italianos instalados 

na metade norte do Rio Grande do Sul, voltados para cultivo de lavouras como arroz e soja, contribui para um 

sentimento generalizado da decadência que os ameaça. Outra contribuição original de Marcos Piccin é 

relacionar esse sentimento de declínio, ou mesmo de desclassificação, com os modos de pensar tradicionais na 

gestão do plantel bovino na região e com a dificuldade de adotarem outros modos de pensar e agir e outros 

estilos de vida. Em resumo: a dificuldade desta fração de elite de adotar estratégias de reconversão social. Esse 

ponto parece correlacionado com o apelo à mobilização política dos estancieiros, até mesmo a nível local, 

tomando o Estado local e nacional como último bastião para preservarem o “legado dos antepassados”. Será 

nosso tema final nesse prefácio. 

 

III- Desenvolvimento capitalista e a sofrida incorporação de novos modos de pensar e calcular  

Ressaltamos acima a novidade assegurada pela obtenção de cadernos de anotações de receitas e despesas 

mantidos por estancieiros. Graças a eles verifica-se que frequentemente não se distingue as despesas produtivas 

na estância e os gastos de consumo pessoal da família do proprietário. O sentimento que lhes sobra pouco de 

dinheiro após efetuar todos os pagamentos julgados pertinentes se nutre certamente de nostalgia de passado que 
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proporcionou altos preços e demanda crescente, que tende a estar longe do que o que lhes reserva o período 

iniciado em 1990. Porém por que alterar os modos de gestão da propriedade e incorporar novas técnicas de 

calcular é algo de restrito a uns poucos casos excepcionais? Esta análise é outra contribuição teórica desta rica 

monografia. Como Max Weber havia examinado na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Pierre 

Bourdieu aprofundara em Travail et Travailleurs en Algérie, a gênese de novas configurações sociais com o 

desenvolvimento capitalista não se confunde com a gênese das disposições mentais incorporadas que permitem 

aos agentes se inscreverem com sucesso nessas novas situações. As pessoas constatam que suas maneiras de 

pensar, eficazes no passado, passaram a entrar em colapso e não mais asseguram sucesso e ganhos no presente. 

Este desafio exigente para haver reconversão exige um profundo trabalho sobre si mesmo, para abandonar 

antigos hábitos e concepções, e para investir na aquisição de disposições e formas de pensamento que abram os 

horizontes dos novos tempos. Marcos Piccin comenta mesmo o caso de estancieiro que acendia charutos com 

notas de dinheiro diante de seus pares e hoje se vê como arruinado, sem atinar com as razões de tal mudança. A 

desmoralização pessoal, por vezes reforçada por sentimento coletivo, constitui sério obstáculo para empreender 

a reconversão de seus recursos e modos de agir. No caso em tela, esse drama dos estancieiros é tanto mais 

revelador quanto ele implica em inversão de personagens e de valores do espaço social do Rio Grande do Sul. 

Desde “os primórdios” na Campanha o topo do espaço social era ocupado pelos estancieiros, os “gringos” 

chegaram no século XIX para ocupar terras de mata menos prezadas na “metade norte” e serrana do estado. 

Agora são os “gringos” que sabem trabalhar a terra e ganham dinheiro suficiente para disputar a propriedade de 

domínios no mercado da “parte sul”, ameaça agravada por entrada de interesses industriais que arrendam terras 

para plantação de árvores que servem de matéria prima de papel e celulose. O ressentimento contra esses rivais 

parece ser profundo e não engendra a vontade de tentar adotar métodos de gerir propriedades e ganhar dinheiro 

identificados com “novos ricos”. Os capítulos finais abordam assim assunto da maior relevância para o 

conhecimento da mudança social da atualidade, e como ela se manifesta tanto na objetividade do dia-a-dia das 

fazendas e dos patrimônios quanto nas vicissitudes do mundo subjetivo. O leitor que acompanhou esse prefácio 

notará certamente que voltamos aqui à complementariedade de pontos de vista entre essa monografia e o 

romance de Erico Verissimo O tempo e o Vento. 

 

IV- Uma trilha pouco frequentada 

Para findar gostaríamos apenas de salientar que as análises sobre a morfologia dos patronatos rurais no 

Brasil e sua evolução tem sido extremamente raras. Se quisermos realmente fazer da sociologia um instrumento 

de compreensão da diversidade de atores sociais na sociedade brasileira, impossível respeitar o costume de 

apenas examinar modos de viver e de pensar dos que estão nas frações mais modestas do espaço social. Jean-

Claude Combessie (2001) assinalou que a sociologia dos sociólogos permite visualizar a composição 
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majoritária deste ofício por posições intermediárias, que acabam por privilegiar estudos sobre as posições mais 

modestas, sem investir no conhecimento mais minucioso dos grupos dirigentes frente aos quais estão em 

posição subordinada. O conceito de espaço social deveria nos convidar a combater essa forma assimétrica de 

construir o conhecimento. A ignorância dos modos de viver e de pensar dos diferentes dirigentes econômicos e 

políticos representa um handicap poderoso para melhor entender os modos de dominação e sua dinâmica 

evolutiva. Nada de invocar proximidade com camadas subalternas, e a distância correlativa dos grupos de elite, 

para justificar esse descompasso nas investigações sociológicas sobre os diferentes grupos sociais.  A 

sociologia como ciência social nada reforça em sua autonomia ao pactuar com a dissimetria das investigações 

sobre grupos sociais situados no topo ou na base do espaço social. O enigma enunciado por Gilberto Freyre da 

recriação da hierarquia entre descendentes da Casa – Grande e descendentes das senzalas, mesmo depois que 

ambos os polos se encontram em universos urbanos e sujeitos a novas diferenciações, para ser elucidado exige a 

objetivação dos itinerários e dos poderes acumulados, ou perdidos, de uns e de outros. Que esta obra densa e 

inovadora tenha a acolhida de leitores numerosos que apreciem com toda serenidade sua contribuição para 

melhor compreender os impasses do presente, mesmo em sua forma caótica e destrutiva nos últimos tempos, 

que o termo loucura evoca com propriedade, e sobretudo que inspire novas pesquisas para a compreensão da 

morfologia do patronato rural brasileiro. 

 

Bracieux en Sologne, verão 2019 
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Apresentação 
 

Este livro propõe uma sociologia histórica do patronato estancieiro, grande proprietário de terras e 

criador de gado extensivo, no extremo sul do Brasil, entre 1920 a 2019. Em que pese seus integrantes terem 

assumido importantes posições no campo do poder brasileiro ao longo do século XX, sobretudo no período que 

vai da Revolução de 1930 ao processo de redemocratização no final dos anos de 1980, são poucos os estudos 

que assumem uma perspectiva mais de longo prazo para desvendar as estruturas sociais relacionadas à posição 

social de origem, a partir da qual se compreende melhor o desenvolvimento das trajetórias individuais. Getúlio 

Vargas, João Goulart, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, tão diferentes em termos de tomada 

de posição no campo político, possuem em comum o fato de que suas socializações primárias se realizaram no 

universo estancieiro. Esse universo é tomado como objeto de estudo deste livro, com características 

semelhantes aos demais grandes proprietários de terra brasileiros, mas com muitas especificidades que marcam 

estruturalmente esse grupo e que se reproduzem nas trajetórias individuais de seus integrantes.  

A formação social estancieira foi pouco estudada pelas ciências sociais brasileiras, cuja análise rejeita 

qualquer sentido de linearidade ou esquema de etapas universais no desenvolvimento do capitalismo ou mesmo 

quando coloca um aspecto da vida social como determinante dos demais. Trata-se de um estudo que visa 

contribuir com a análise da morfologia dos grupos sociais dominantes como um caso do possível que pode 

enriquecer o conjunto de conhecimento acumulado sobre os estratos de cima do espaço social, num diálogo 

crítico com os modelos explicativos da bibliografia nacional e internacional sobre o tema. A análise das formas 

de acúmulo de poder simbólico e dominação por parte dessa fração das classes dominantes, de se pensar e 

pensar os demais, seus investimentos sociais e trajetórias, seus cálculos econômicos, maneiras de gerir seus 

patrimônios fundiários e estratégias de reprodução social buscam desvendar as condições de existência, as 

mudanças e mesmo a perpetuação de relações em sua forma objetiva ou ao modo de história incorporada, que 

se reproduz por meio de um habitus que informa a prática desse patronato.  

De outro modo, a análise se inscreve na vertente de contribuir para desvendar as estruturas sociais da 

desigualdade estrutural que caracteriza a sociedade brasileira, em que as modificações realizadas no texto 

original possuem inspiração em obras recentes de Thomas Piketty (2014, 2019). Desvendar as várias 

possibilidades históricas que se abrem no confronto entre diferentes práticas de grupos no espaço social e 

percorrer as tensões e estados de força sempre provisórios serve para desnaturalizar os caminhos próprios de 

desenvolvimento de um capitalismo brasileiro que nunca foi submetido mais profundamente a qualquer projeto 

redistributivo de patrimônio e rendimentos – à diferença de países europeus. Mesmo que este livro não opere 

com as categorias de análise de Piketty, procuramos analisar o caminho específico de desenvolvimento e 

justificação das desigualdades em uma formação social que, em muitos aspectos, tem por base a forte hierarquia 
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da sociedade brasileira. Confrontado com outras variantes de desenvolvimento capitalista, o padrão ‘casa-

grande - senzala’ contraria toda tendência a fazer prevalecer a ideologia da igualdade entre cidadãos de uma 

mesma nação. 

A sociologia histórica aqui proposta mostra um patronato com traços específicos quando se compara 

com o conjunto do conhecimento acumulado sobre os grandes proprietários fundiários. Uma relativa 

decadência política e econômica passa a caracterizar a imagem que as ciências sociais brasileiras fazem dos 

grandes proprietários de terra a partir da segunda metade do século XX. Monografias rigorosas quanto aos 

métodos de análise descreveram o declínio econômico dos senhores de engenho (GARCIA JR. 1989) e declínio 

político para os chamados barões do café (STOLCKE, 1986) nesse período. Os senhores de terra viram 

diminuídas suas influencias sob a vida política nacional e clientelas de subordinados em seus domínios 

fundiários, sobretudo depois da legislação trabalhista ter sido estendida ao campo em 1963. Contudo, para o 

caso hora em tela não houve condições políticas para fazer valer a jovem legislação no espaço estancieiro, ao 

mesmo tempo em que foi um período de ascensão política e econômica desse patronato rural. Como já 

assinalado brevemente, é um momento em que a elite estancieira ocupa os principais postos de mando do 

Estado brasileiro, como a Presidência da República e isso repercute largamente entre as trajetórias individuais 

dos integrantes das linhagens de famílias analisadas neste livro que “sobem” para ocupar cargos na estrutura do 

Estado.  

Do ponto de vista político, tanto governos associados com o espectro mais à esquerda quanto mais à 

direita representaram possibilidades de ascensão para frações dessa elite agrária do estado mais ao sul do país. 

Do ponto de vista econômico, a grande transformação ocorreu a partir de 1930 com a passagem do 

beneficiamento da carne das charqueadas para uma rede de cooperativas frigoríficos controlados pelos próprios 

estancieiros. Uma transformação que é cheia de significados e que ocorreu por meio de uma subvenção pública 

para a constituição do chamado Instituto de Carnes no estado. Os estancieiros deixavam de produzir uma 

mercadoria destinada para as classes trabalhadoras das grandes lavouras de exportação do país e passavam a 

produzir um artigo de luxo, a carne frigorificada em um momento de expansão da urbanização em vários países 

do globo, com demanda crescente, e sob o seu próprio controle quanto à definição do preço pago aos 

produtores. O rendimento monetário de suas atividades de criação é maior do que qualquer outra atividade 

agrícola para o período que vai até o final da década de 1980. Contudo, a conjuntura econômica do final dessa 

década acabou por decretar o fim daquela rede de cooperativas e do Instituto de Carnes e o patronato 

estancieiro passou a viver uma fase de relativo descenso econômico. A redemocratização, nesse mesmo 

período, marcou o descenso político. A partir de então, na contramão de suas trajetórias descendentes, os 

estancieiros veem outros agentes constituírem trajetórias ascendentes no mesmo espaço social, como no caso 

dos descendentes de colonos pequenos proprietários inicialmente instalados nas regiões de floresta do norte do 
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estado. Ou ainda, de terem questionada sua posição no espaço social por movimentos populares e seus aliados 

sob a bandeira da reforma agrária. Mais recentemente, a partir dos anos de 2000, são as trajetórias relativas às 

posições mais subordinadas do espaço estancieiro, os chamados peões, que deixam de ser tão subordinadas 

como antes. 

Mas as mudanças ocorridas a partir da década de 1990 foram ainda mais profundas, pois descortinou o 

descompasso entre o habitus internalizado e as estruturas do campo econômico propriamente dito, além da 

concorrência de novos princípios legitimadores para o acúmulo de capital simbólico. O estilo de vida, status e 

prestígio pelo consumo que foi atestado pela prática durante quase toda a segunda metade do século XX 

conformava um habitus aristocrático que não mudou na mesma velocidade que as estruturas da economia. Essa 

formação social tinha como princípios estruturantes o acúmulo de capital simbólico tendo por base o consumo 

ostentatório e a capacidade de demonstrar a distância da necessidade que garantia toda a distinção social. Os 

espaços de interação social e cultural da elite estancieira demonstram o exercício e a comunicação de um 

habitus que valorizava uma concepção de trabalho relacionada a atividades de um determinado “espírito” 

desinteressado, como pintura, esportes, literatura, política e em profissões como medicina, direito, engenharia e 

no exército, e não um trabalho para garantir a sobrevivência ou mesmo pelo “espírito” burguês de acumular 

dinheiro em si. E isso funda um comportamento dos agentes econômicos orientado a manter ou almejar uma 

determinada posição e status sociais. Mesmo depois das transformações do início da década de 1990, em que o 

campo econômico ganhou mais autonomia também nesse espaço social, a estrutura anterior sobreviveu como 

habitus incorporado, que é sentido como mal ajustado por seus próprios integrantes frente a uma sociedade que 

acabou por mudar. Assim, longe estamos do modelo das escolhas racionais tornado natural da própria espécie 

humana por determinada vertente de economistas. Isso leva a uma problematização de que a via de 

desenvolvimento do capitalismo não é única, mas que a via a la brasileira mantém o próprio passado atualizado 

seja objetivamente ou em forma de recursos socioculturais a partir do qual organiza os sentimentos de 

localização social das nossas classes dominantes. 

Um comentário sobre o título é importante. A presença da ideia de “senhores da terra” fica evidente 

devido aos vastos domínios fundiários que lhes pertencem como propriedade privada, mas menos óbvio é a de 

“senhores da guerra”. Essa última parte não remete apenas a uma fronteira que foi conquistada por meio da 

guerra seja das etnias nativas, seja do exército espanhol, constituindo-se num dos últimos territórios anexados 

ao país, nem mesmo da formação de exércitos particulares, os chamados corpos provisórios, acionados sempre 

que necessário para alguma revolução ou nas disputas entre os próprios senhores de terra, que vai pelo menos 

até o fim do coronelismo enquanto sistema político. Mas, sobretudo, diz respeito à formação de um habitus 

disposto, se preciso for, a ir para a “guerra” para defender sua honra e os seus interesses, cuja análise é 

realizada no Capítulo III deste livro. Uma última palavra ainda a respeito do título: ele repete um título de um 
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livro de Regina Bruno publicado em 1997, citado nesta obra. Peço licença à Regina Bruno para essa repetição, 

haja vista que nada resume tão bem o patronato analisado por mim.  

Ademais, uma seção de introdução no livro, em que construo o objeto de análise, reduz a necessidade 

desta apresentação ser mais longa. A demonstração dos argumentos persegue uma lógica que vai da análise do 

geral para o específico, ou seja, das condições estruturais da formação social estancieira e de suas regras morais 

no espaço social a como os modos de calcular seus negócios fundiários atualizam as próprias regras inscritas 

socialmente. Essa discussão está organizada no livro por meio de sete capítulos.  

No Capítulo I se analisa a transformação que garante a ascensão econômica desses senhores de terra até 

o final da década de 1980. A passagem das charqueadas para os frigoríficos acaba com uma distinção entre os 

estancieiros que também eram charqueadores e os que só eram criadores, cujos interesses eram contraditórios. 

A unificação da categoria em torno somente da criação de gado está no exato oposto do que ocorre com os 

senhores de engenho do Nordeste brasileiro, em que alguns se tornam usineiros e outros apenas produtores de 

cana de açúcar. No Capítulo II são as distintas posições no espaço social estancieiro que são analisadas para 

fornecer ao leitor algumas pistas sobre como as interdependências condicionam as margens de autonomia 

relativa dos agentes. Aí também se constrói uma crítica à bibliografia mais econômica que buscou interpretar o 

espaço agrário do Rio Grande do Sul sob a dicotomia moderno-capitalista/atrasado-pouco desenvolvimento do 

capitalismo. No Capítulo III amplia-se a análise de como o espaço social condiciona uma grande margem de 

autonomia relativa aos estancieiros, em que um habitus sempre pronto a defender sua honra ou a de sua 

linhagem, pelas armas se preciso, sofreu um processo civilizador de repressão dos impulsos relativo às relações 

de interdependência que o constituem. Suas margens de autonomia relativa também proporcionam que um 

patriarcalismo polígamo seja exercitado com mulheres dos estratos inferiores do espaço social, não raro com 

moradoras de seus próprios domínios fundiários. Além disso são analisados seus investimentos escolares, as 

estratégias matrimoniais e de sucessão dos seus patrimônios, além de trajetórias de integrantes das seis 

linhagens de famílias que compõem o campo empírico da pesquisa. No Capítulo IV, a análise recai sobre as 

relações sociais de produção nas suas propriedades fundiárias, chamadas de estâncias. São analisadas as 

dinâmicas da dominação personalizada entre estancieiro e peões no decorrer do século XX, moradores ou não 

internamente às estâncias, tendo em vista as diferentes conjunturas que proporcionavam uma maior ou menor 

diferença de poder entre as partes. Por fim, se fornece uma explicação do porquê a dominação personalizada no 

universo estancieiro foi a regra das relações de produção até o final da década de 1980. O Capítulo V aprofunda 

a análise sobre como o desenvolvimento de novas possibilidades produtivas, a exemplo do arroz, do trigo e da 

soja, no início da segunda metade do século passado reduziu a diferença de poder entre estancieiro e 

trabalhadores, mas contraditoriamente com a ampliação das relações de dominação personalizada. O Capítulo 

VI analisa como o comportamento econômico dos estancieiros, resultado da incorporação da posição ocupada 
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no sistema social, pensa e organiza seus patrimônios produtivos e a gestão dos gados neles presentes. Esse 

comportamento econômico está na origem da quebra da rede de cooperativas frigoríficos e do Instituto de 

Carnes formados a partir da década de 1930 em vários municípios do estado, sendo que a conjuntura econômica 

vivida no final da década de 1980 foi somente o golpe final. Além disso, se analisa como esse comportamento 

econômico se transfere para a esfera pública na defesa de seus interesses, seja conferindo a concepção de 

políticas públicas, seja no combate de seus críticos. O Capítulo VII analisa o processo de relativa 

desclassificação social sofrida a partir de 1990, em que o habitus, formado em um outro momento das relações 

de força entre as classes, aparece como mal ajustado aos próprios integrantes das linhagens pesquisadas. Agora 

é preciso assimilar as regras de funcionamento de um campo econômico propriamente dito que não ratifica 

mais os antigos modos de pensar e calcular. Além disso, se analisa os gastos e as receitas dos estancieiros, onde 

se demonstra que os modos de organizar o cálculo econômico resume a incorporação de todo um sistema social 

de prestígio pelo consumo, motivo de conflito com os profissionais que fazem a contabilidade das estâncias a 

partir das modernas formas de calcular próprias do capitalismo. Por fim, na seção final do livro, ao modo de 

conclusão, a reflexão retoma os modelos teóricos explicativos utilizados em relação ao caso empírico analisado. 

Busca-se construir uma síntese crítica a fim de incorporar as características específicas de mais este caso do 

possível para talvez alcançar maiores níveis de generalizações teóricas. 

O livro tem por base a minha tese de doutorado defendida no final de 2012, no Programa de Doutorado 

em Ciências Sociais da Unicamp. Várias foram as mudanças para a preparação em livro, que compreenderam a 

supressão de dois capítulos iniciais, a reelaboração de muitas passagens e de seções inteiras, além da inclusão 

de dados obtidos em novas incursões ao campo nos anos seguintes.  

Sou especialmente grato ao professor Afrânio Garcia Jr. que me recebeu inicialmente para um estágio 

sanduíche em 2010 na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.  Desde então não perdemos 

contato, ampliado pela realização de um pós-doutorado entre fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, em que foi 

o meu supervisor. Desde as várias sugestões à tese, o professor Afrânio faz inteiramente jus a ideia presente em 

“Ensinar um Ofício”, de Bourdieu (2002a, p. 17), de que um orientador é uma espécie de treinador, no sentido 

de que se trata de ensinar um modus operandi de produzir o conhecimento científico, cuja única maneira de 

adquiri-lo é o operar na prática. Nem a tese, nem este livro teriam tomado a forma que tomaram sem cada 

sugestão e os retoques sucessivos de Afrânio. Que a produção de conhecimento sobre a realidade brasileira 

possa ser a retribuição pelas muitas orientações. Obviamente, todas as insuficiências das análises aqui 

apresentadas são de minha inteira responsabilidade. 

Por fim, sou grato à política de ciência e tecnologia durante os anos de 2000 no Brasil, que, por meio da 

CAPES e do CNPq, me proporcionou fazer os estudos de pós-graduação com bolsa, sem as quais nada disso 

teria sido possível. O programa de internacionalização CAPES/PrInt da UFSM me proporcionou uma bolsa de 
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pós-doc, a partir do qual pude retomar a tese e fazer as modificações necessárias para este livro ganhar forma. 
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Anexo III. Artigo publicado em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/issue/view/596/showToc 

Título: FAMÍLIAS DA ELITE RURAL ESTANCIEIRA DO RIO GRANDE DO SUL: meios de 

interação social e cultural e estratégias matrimoniais e sucessorais de reprodução social 

 

Agradecimento: Este artigo foi apresentado inicialmente para a discussão em uma seção do Groupe de 
Réflexion sur le Brésil Contemporain, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, coordenado por 
Afrânio Garcia Jr. Tenho muito a agradecer a todos e todas que sugeriram alterações à versão inicial, em 
especial às contribuições do Afrânio às várias versões deste texto. 
 

Resumo: 

Este artigo analisa os principais meios de interação social e cultural e as estratégias matrimoniais e sucessorais 

de reprodução social da elite grande proprietária de terra criadora de gado extensivo no Rio Grande do Sul. Os 

meios de interação social e cultural, como clubes, associações culturais e esportivas são fundamentais para a 

reprodução de um habitus de elite e a constituição de estratégias matrimoniais marcadamente endogâmicas ao 

próprio grupo. A análise das estratégias sucessorais indica que o tamanho do patrimônio em terras herdado é 

diretamente dependente da taxa de fecundidade das famílias, assim como o patrimônio formado por ocasião 

do matrimônio é dependente da realização de um bom casamento. O foco da análise são duas gerações que 

nasceram no século XX, a primeira entre os anos de 1900 e 1930 e a segunda entre 1920 a 1960, em que seis 

linhagens de grandes proprietários são analisadas, perfazendo 99 matrimônios. 

Palavras-Chave: Patronato rural. Elites. Estancieiros. Estratégias matrimoniais. Estratégias sucessorais. 

Reprodução social. 

 

FAMILIES FROM THE RURAL PATRONAGE ELITE IN RIO GRANDE DO SUL: means of social 

and cultural interaction, and marital and succession strategies of social reproduction 

Abstract 

This article analyzes the main means of social and cultural interaction and the marital and succession 

strategies of social reproduction of the elite which largely owns extensive-cattle-breeding land in Rio Grande 

do Sul. The social and cultural means of interaction, such as clubs or cultural and sportive associations are 

fundamental for the reproduction of an elite habitus and the constitution of marital strategies markedly 

endogamous to the group itself. The analysis of succession strategies indicates that the size of inherited land 

assets is directly dependent on the fertility rate of the families, as well as that the wealth formed on the 

occasion of the marriage is dependent on the accomplishment of a good marriage. The focus of the analysis 
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are two generations that were born in the twentieth century, the first between the years of 1900 and 1930, and 

the second between 1920 to 1960, in which six lines of large proprietors are analyzed, making 99 marriages in 

total. 

Keywords: Rural patronage. Elites. Farmers. Marital strategies. Succession strategies. Social reproduction. 

 

Introdução 
 

 Este artigo analisa os principais meios de interação social e cultural e as estratégias matrimoniais e 

sucessorais de reprodução social da elite grande proprietária de terra criadora de gado extensivo no Rio 

Grande do Sul, cujos domínios se convencionou chamar de estâncias e de estancieiros os seus senhores. São 

seis linhagens consideradas de grandes proprietários do município de São Gabriel que realizaram matrimônios 

ao longo do século XX. Os meios de interação social e cultural analisados perpetuaram até mais ou menos o 

final da década de 1980, quando ocorre uma maior unificação do mercado de bens simbólicos. Em outras 

palavras, busca-se apontar processos da sociabilidade das elites estancieiras que são essenciais para a 

incorporação da estrutura objetiva do espaço social em esquemas de percepção e afinidades de estilos de vida 

que proporciona que os matrimônios se deem preferencialmente entre posições homólogas, constituindo duas 

faces de uma mesma estratégia de reprodução social (BOURDIEU, 2002a). 

 Por estratégias de reprodução social entendemos o conjunto das práticas por meio do qual um grupo de 

indivíduos consegue perpetuar as estruturas e as relações que o constituem. A análise desse processo se dá 

através dos meios utilizados para se transferir de uma geração para outra os recursos que permitam o 

estabelecimento exitoso ou não dos seus descendentes (BOURDIEU, 1989, 2002a, 2008; BONNAIN; 

BOUCHARD; GOY, 1992; VIRET, 2008). No que tange aos grupos dominantes, falar em estratégias de 

reprodução social refere-se às práticas através das quais se busca conservar ou ampliar seus diferenciais de 

poder em relação aos demais agentes do espaço social.  

Dentre as principais estratégias estão as propriamente econômicas; as educacionais; as que visam 

legitimar a dominação e seu fundamento; as sucessorais, que visam assegurar a transmissão do patrimônio; as 

estratégias de fecundidade, uma vez que o futuro da linhagem e seu patrimônio depende do número da prole. 

Um conjunto muito especial destas estratégias são as de investimento social, orientadas para a instauração e 

manutenção de relações sociais mobilizáveis e utilizáveis a curto ou a longo prazo, em que as estratégias 

matrimoniais são um caso particular, pois tendem a assegurar as posições dominantes da família pelas 

alianças com outra(s) família(s) mais ou menos equivalente(s) sob todos os aspectos socialmente pertinentes 
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(BOURDIEU, 1989, p. 388-389). 

Essa equivalência é celebrada nos meios de interação social e cultural, como clubes, eventos 

esportivos, associações literárias, bailes, teatros e outros que constituem uma maneira específica de transmitir 

o status e os papéis sociais. São momentos muito especiais para uma certa comunhão de gostos, valores, 

práticas e estilos de vida que possibilitará, por um processo de afinidades eletivas, que a homologia do 

matrimônio tenha a força de liberdade. Este processo desencoraja relações sociais assimétricas. Impele as 

relações consideradas adequadas. Quer dizer, há um princípio de reprodução dos esquemas de percepção, de 

apreciação e de ação dos agentes, que não somente acompanha tais estratégias, como às orientam. Esses 

esquemas de percepção e apreciação são internalizados na forma de habitus ao longo dos processos de 

socialização dos indivíduos. Ou seja, um sistema de disposições duráveis por meio do qual os indivíduos 

percebem o que lhes chegam aos sentidos corpóreos e psíquicos, um conjunto de domínios e códigos que 

formam um determinado senso prático que orienta as formas de agir, reagir, pensar e desejar (BOURDIEU, 

1989, 2002a, 2008). Mesmo que muito diferentes, as práticas se organizam objetivamente de maneira a buscar 

a reprodução da estrutura do espaço social, nas necessidades imanentes na posição que se trata de reproduzir e 

no habitus que lhe corresponde. 

Durante o período analisado, esta elite estancieira vivenciava processos de ascensão tanto política 

quanto econômica, ao contrário de seus congêneres senhores de engenho do Nordeste (GARCIA JR., 1989, 

2007) e barões do café do Sudeste (STOLCKE, 1986). A Revolução de 1930 catapultou os seus descendentes 

aos primeiros postos de mando nacional, tanto antes quanto depois do golpe de 1964, até o processo de 

redemocratização (PICCIN, 2015). No plano econômico, a substituição das charqueadas por uma rede de 

frigoríficos cujo preço dos gados era controlado pelos próprios produtores, em uma sociedade que se 

urbanizava e cujos preços foram crescentes durante todo o período, os transformou de produtores subsidiários 

das principais lavouras de exportação, cana de açúcar e café, porque o charque alimentava as classes 

trabalhadoras dessas plantações, em produtores de artigos de luxo, porque a carne frigorificada passou a ser 

consumida pelas classes ricas e remediadas (PICCIN, 2014). É nesse contexto em que a realidade parece 

atestar o êxito das estratégias de reprodução social acionadas pelos estancieiros que a análise do artigo se 

desenrola. 

Nesta análise, o sentido dado a ideia de ‘linhagem’ é como grupo de filiação extenso e segmentado 

interiormente, onde as relações de pertencimento são calculadas em termos genealógicos precisos, cujo 

parentesco é bilateral (GOODY, 1985, p. 226, 233). A herança do patrimônio é transmitida igualitariamente 

entre filhos(as) de uma mesma família, entendida como grupo doméstico formado pelo casal e filhos(as) 

legítimos(as). Não se trata, portanto, de uma análise da parentela (LEWIN, 1993) ou de uma concepção de 

família alargada (FREYRE, 1987), por mais que os dados de campo também apontem para esse diálogo 
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(PICCIN, 2012, p. 221-231), mas de investigar um conjunto de relações específicas às genealogias destes 

senhores de terras. 

Este artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução e a conclusão. Na primeira seção se 

realiza um mapeamento da bibliografia especializada e se argumenta sobre a escassez de estudos nessa área. 

Na segunda seção se analisam os meios de interação social e cultural dessa elite estancieira, em que almejam o 

cosmopolitismo em um espaço social de ampla distinção social. Na terceira seção se analisam as estratégias 

matrimoniais propriamente ditas, cuja homologia de posições é central para compreendê-las. Na quarta seção 

são as estratégias de transmissão do patrimônio produtivo e herança que são analisadas. 

Esta pesquisa foi realizada entre 2009 e 2011, com observação direta no município de São Gabriel para 

a produção dos dados etnográficos. A pesquisa em profundidade das seis linhagens de estancieiros envolveu a 

análise de 99 matrimônios e 233 indivíduos, além da entrevista com dezesseis estancieiros e/ou casal de 

estancieiros com posses fundiárias acima de um mil hectares e uma pesquisa minuciosa em documentos 

presentes na biblioteca do município, documentos pessoais das próprias famílias e na Superintendência do 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária do estado. O número de linhagens foi definido a partir do que os 

entrevistados entendiam ser as “mais importantes” na história do município, tendo-se acesso às suas redes de 

interconhecimento, além do critério das variações nos pertencimentos políticos e oposições tradicionais. 

 

1. A Pobreza de Pesquisas Sobre os Ricos... do Rural 

 Pinçon-Charlot e Pinçon (2018) argumentam que há uma “pobreza das pesquisas urbanas sobre os ricos” 

quando comparadas àquelas que analisam os grupos subordinados. Se é assim no caso da análise da alta 

burguesia, processo semelhante, mas com um fosso ainda maior, se dá com os estudos que analisam os ricos 

do rural. Não que haja necessariamente uma separação entre os ricos de um espaço social e os de outro, pois 

muitas vezes se tratam das mesmas pessoas, quer reproduzam no urbano suas posições de dominante no 

espaço rural, quer reproduzam no rural suas posições de dominante no urbano. Para analisar as classes mais 

bem situadas no espaço social não se pode fragmentar a sociologia como “urbana” ou “rural”, pois essas 

pessoas circulam, consomem bens culturais diversos, não estando restritos a apenas um dos espaços. 

Sobretudo, em se tratando de municípios não metropolitanos do Brasil, na maior parte das vezes, essa é a 

máxima. Mesmo os ricos do urbano, muitos deles, possuem no rural locais para lazer e/ou exploração 

econômica. O caso recente de aquisições de terras via mercado financeiro é dos casos possíveis que 

modificam as relações entre classes e grupos, sejam rurais ou urbanos (SAUER; LEITE, 2012.). De todo 

modo, as análises que privilegiam as relações sociais tecidas pelos dominantes que se apresentam enquanto tal 

no espaço rural são muito poucas, e ainda mais raras são as investigações em perspectiva comparada 

internacional (MOORE JR., 1983). 
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A bibliografia internacional que analisa as práticas e o comportamento econômico dos grupos 

dominantes possui como objeto de estudo as linhagens e grupos de industriais, empresários, banqueiros e 

executivos, mas não as elites econômicas no rural (ZALIO, 2004; SWEDBERG, 2004; STEINER, 2006; 

PINÇON ; PINÇON-CHARLOT, 2006, 2007 ; OFFERLÉ, 2009). Quanto ao estudo dos setores dominantes, 

vale um destaque para as pesquisas empreendidas por Bourdieu desde a década de 1970 (BOURDIEU; 

SAINT MARTIN, 1978; BOURDIEU, 2008) e para seu grupo reunidos no atual Centre Européen de 

Sociologie et Sciences Politique (DENORD; LAGNEAU-YMONET, 2016). A bibliografia que analisa esses 

grupos dominantes procura mostrar ao mesmo tempo as diferenças, mas também o que os constitui enquanto 

classe social num espaço de interconhecimento e reconhecimento, em que a “nobreza” afortunada coexiste 

com famílias burguesas, de linhagens de famílias antigas e de linhagens de recente ascensão, de como moldam 

e se guetizam nos espaços urbanos, das trajetórias individuais e dos capitais acumulados, cuja riqueza é 

multiforme, indo dos capitais econômicos, aos sociais, culturais e simbólicos.  

 No Brasil, a bibliografia que analisa os grandes proprietários de terra tem se colocado questões que são 

fundamentais para se compreender como agem esses grupos, especialmente no que se refere à representação e 

mobilização política (HEINZ, 1996; GRILL, 2003; BRUNO, 2012; DA ROS, 2012; CANEDO, 2002; 

COSTA, 2019), as trajetórias de grupos específicos (GRIJÓ, 1998; SEIDL, 1999), o trabalho de construção 

simbólica que esses grupos fazem de si próprios (HEREDIA, PALMEIRA; LEITE, 2010) os investimentos 

econômicos em terras (BÜHLER, GUIBERT; OLIVEIRA, 2016) ou mesmo o uso que fazem dos 

financiamentos agrícolas como forma de acumulação primitiva (CAMARGO, 2009; RAMOS, 2011). Os 

estudos que analisam as estratégias de reprodução das famílias focam, em sua grande parte, na reprodução do 

poder político da família (SANTOS, 2017; ALVES, 2017; MONTEIRO; FERREIRA, 2017), mas com pouca 

atenção para outras estratégias de reprodução social. São poucos os trabalhos em que as estratégias 

matrimoniais de grandes proprietários se constituem como objeto de estudo, com destaque para Lewin (1993), 

e, além disso, quase todos com atenção ao século XIX e anteriores (PEDROZA, 2010; ALVES, 2017; 

MARTINS, 2017).  

Este artigo busca contribuir com a análise de como se perenizam os grandes proprietários de terras no 

Brasil a partir da investigação dos principais meios de interação social e cultural e de suas estratégias 

matrimoniais e sucessorais. A análise dos círculos de sociabilidade e estilos de vida permite investigar as 

origens aristocráticas dessa elite rural em específico, em que praticamente inexistem estudos sobre os 

estancieiros, como se veem e em qual lugar se veem, além das origens do que é o oposto no espaço social, ou 

ainda, de nossa espantosa desigualdade social enquanto país. 
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2. Sobre a Socialização das Elites Estancieiras 
 

A entrevista realizada a campo com uma senhora estancieira de 77 anos foi revelador do sentido dos 

limites que o espaço social impunha para se realizar o que se considerava um bom matrimônio. Quando ela e 

suas irmãs buscavam informar ao pai sobre seus pretendentes, ele os classificava como aqueles que “tinham 

um pé na senzala”, os que “não conseguiriam nem mesmo garantir a própria comida” e os que “eram de 

sociedade”. A classificação é a representação do espaço social estancieiro em que as classes trabalhadoras 

pobres e recém-saídas da escravidão são as primeiras a se manter distância. As classes médias também 

estavam excluídas pela ausência de propriedades econômicas ou simbólicas como forma de garantir a 

reprodução dos estilos de vida de elite; não bastava “garantir a própria comida”, mas as condições para se 

assegurar uma distância da necessidade pelo envolvimento em atividades culturais diversas, e não apenas 

aquelas ligadas ao mundo da produção na terra. A distância da necessidade e a expressão de um habitus 

desinteressado diante das questões mundanas constitui-se como a principal distinção social que acaba por ser 

acumulado como capital simbólico por aqueles que “eram de sociedade”. Exercitar e comunicar esse habitus 

desinteressado era uma das consequências dos muitos meios de interação cultural e social estimulados por 

essa elite grande proprietária de terra, como feiras de exposições de gado, bailes, atividades literárias, 

campeonatos diversos de polo e tênis, que cimentavam um determinado cosmo social, ampliavam as 

possibilidades de constituição de casamentos homólogos e constituíam um senso de orientação social.   

Nesse espaço social, as hierarquias estão diretamente ligadas ao tamanho das posses de terra ou de um 

título capaz de garantir aumento de capital simbólico, ou seja, de atestar a legitimidade social de elite às 

famílias. Na economia estancieira criatória extensiva, quanto maior a produtividade do trabalho por área 

explorada, ou seja, quanto maior a extensão de terras sob o cuidado de cada trabalhador, maior o estoque de 

gados a disposição do estancieiro para manter ou aumentar os padrões de consumo de sua família. Da mesma 

forma, maiores são as possibilidades de dar uso diferenciado às terras e aumentar as receitas, de modo que um 

clube ou associação cultural pode ser formada justamente em momentos de maior diminuição dos preços de 

bovinos, conferindo relevo ao restrito grupo de fundadores.  

Em se tratando das posições dominantes no espaço social estancieiro, há um estilo de vida a ser 

reproduzido, cuja distinção se dá pela possibilidade de utilizar o tempo principalmente com situações que não 

ligadas ao econômico. Viver do próprio trabalho ou do trabalho de outrem nas questões da estância está na 

base de uma distinção social que divide o espaço social e atribui aos primeiros o rótulo de gaúchos. As 

designações nativas dizem muito também sobre a posição social que as classes ocupam neste espaço social. 

Gaúcho designa aquele indivíduo ou os integrantes de uma família que são obrigados a trabalhar em suas 

terras ou em propriedade alheia, sob as ordens de outra pessoa, para prover a própria subsistência; são, de 
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modo geral, as classes médias proprietárias. Uma variação é o termo gauchinho que designa especificamente 

os peões de estância, mas que pode ser utilizado em diferentes contextos sociais com significado pejorativo. O 

termo que designa os peões é no diminutivo e expressa a posição mais subordinada no espaço social; são as 

classes trabalhadoras com pouca terra ou nenhum outro recurso para sobreviver que não a venda da sua 

própria força de trabalho.  

Um senhor de terras, proprietário de estância(s), pode trabalhar diretamente em suas posses dando 

ordens aos seus subordinados, mas a qualificação de gaúcho ou gauchinho é restrita àqueles. O uso da palavra 

gaúcho pela elite estancieira como categoria política de nós se dá em jogos sociais externos à economia 

estancieira, como nas lutas reivindicativas ao Governo Federal e em enfrentamentos com outras elites 

nacionais. Nesses momentos é que os estancieiros “conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, 

tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino (...)” (MARX, 2011, p. 26) para 

lhes dar força simbólica em defesa de seus interesses, mas não é essa a representação que constroem deles 

próprios no espaço de relações estancieiro. 

A possibilidade de uso do tempo com as questões do espírito - pintura, música, poesia, esportes, 

política – é designativa de toda a distinção social. Em 1940, São Gabriel, então com 35.849 habitantes, tinha 

oito associações literárias e artísticas, oito entidades esportivas, dois teatros e dois clubes sociais, o Caixeiral e 

o Comercial. Somente naquele ano foram realizados 53 torneios de tênis e polo no município e região da 

Campanha. Entre os clubes sociais, o Caixeiral é o mais antigo, fundado em 1895, reunia grandes 

proprietários de distintas facções políticas, comerciantes e funcionários públicos. O Clube Comercial nasce 

em 1914 como ‘Casino Gabrielense’, com apenas 54 sócios, depois muda de nome em 1931 (SILVA, 1963). 

Em 1936, a imprensa local rebatizou esse clube para “Aristocrata Clube Comercial de São Gabriel” ao noticiar 

com grande entusiasmo a fundação de um “Clube dos Aristocratas” em Nova York.1 Uma das reportagens 

dedicadas a celebrar tal distinção parabenizava “a sociedade” municipal por fazer parte de um “seleto grupo 

com a existência do clube”2, o que fala muito sobre como se representava essa elite rural. 

A associação nesse clube era restrita aos grandes proprietários rurais, altos funcionários do Estado e a 

militares cujas patentes fossem superiores ou igual às de tenente. Em 1940, o Aristocrata Clube Comercial 

inaugurou uma ampla sede no centro da cidade, de frente para a praça e ao lado do prédio da igreja católica 

local. Dentre os bailes organizados pela elite local, o mais importante era o Baile das Nações, no qual as 

mulheres vestiam a roupa típica de algum país do globo terrestre e os homens vestiam ternos de gala, além dos 

bailes de máscaras e os que ocorriam durante as exposições de gado. Nos carnavais no referido clube ou na 

rua da praça central do município, as canções que faziam sucesso na capital do país animavam as festas. Os 

                                                           
1 Ver as edições do jornal O Imparcial de 18 e 31 de outubro de 1936. 
2 Jornal O Imparcial, 31 de outubro de 1936, p.10. 
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trajes para os bailes eram encomendados do Rio de Janeiro, se a família tivesse condições de pagar tal preço 

para garantir a distinção, ou encomendado sob medida de Bagé, município vizinho. Ademais, em 1940, São 

Gabriel apresentava dois conservatórios de música, sendo um particular e outro mantido pela prefeitura, três 

entidades beneficentes e duas lojas maçônicas. Em 1941, foi fundado o Aéreo Clube e a aquisição de 

aeronaves particulares pelos maiores estancieiros passou a fazer parte de seus estilos de vida a partir de então 

(PIMENTEL, 1941; SILVA, 1963). As imagens abaixo tiradas de álbuns das famílias estancieiras 

entrevistadas traduzem alguns desses momentos: 

  

 

[fotografia 1]       [Fotografia 2] 

Baile de Máscaras em 1975     Carnaval em 1960 

A distinção dos estilos de vida com a presença de aviões nas exposições de gado em 1975 

[Fotografia 3]      [Fotografia 

4] 

     

Um dos eventos mais importantes de comemoração da distinção social era a feira de Exposições 

Rurais. As primeiras Exposições foram realizadas em 1920 e 1921, depois só reativadas a partir de 1937, com 

edições anuais a partir de então até o final da década de 1980. Estas Exposições tinham a duração de três dias, 

em que os principais pecuaristas mostravam o que de melhor criavam em suas estâncias. Mas as principais 

situações de comemoração das distinções sociais ocorriam à noite, devido às festas realizadas. Pelo menos a 

partir da década de 1960, para cada dia da Exposição seguia um tipo diferente de baile: um baile de gala, um 

baile à fantasia e um baile do tipo esporte fino.3 Como nas outras ocasiões já citadas, os vestidos ou eram 

feitos sob medida por costureiras de Bagé ou eram encomendados diretamente do Rio de Janeiro.  

Em 1941 havia três agências bancárias, uma do Bergs – banco que, posteriormente, foi renomeado 

como Banrisul - e outras duas do Banco Nacional do Comércio e Banco da Província. Em 1963, outras quatro 

instituições bancárias também instalaram filiais no município: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, 

o Banco Agrícola Mercantil e o Banco Militar Brasileiro. Desde a década de 1940, duas companhias aéreas, a 

VARIG e a SAVAG, realizavam voos semanais para cidades da fronteira, capital do estado, São Paulo e Rio 

de Janeiro.4 Em 1970, fora construída a BR 290, que ligou Uruguaiana, Alegrete e São Gabriel a Porto Alegre, 

diminuindo o tempo de deslocamento por terra para a capital do estado. Na mesma década, o transporte 
                                                           
3 As mulheres que entrevistei não souberam me confirmar a ordem dos bailes, mas este era um dos primeiros aspectos por elas lembrado 
quando passavam a relatar suas experiências nas décadas de 1970 e 1980. 
4 Jornal O Imparcial, edições de 1949. 

Destaque para a presença de um escritório do Banco 
do Brasil na imagem inferior esquerda. 

 Destaque para um garçon que serve o público na 
imagem do canto inferior esquerdo 
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ferroviário foi desativado. 

Por volta de 1960, havia dois teatros com capacidade para 1.100 lugares, e dois cinemas com 

capacidade para 1.500 espectadores (PIMENTEL, 1941; SILVA, 1963). Nas décadas de 1970 e 1980, vários 

cantores nacionais da MPB, como Roberto Carlos, fizeram shows na cidade.5 Em 1959, para comemorar o 

centenário da cidade, a prefeitura municipal publicara um livro com 69 poemas e prosas de 37 autores do 

município, depois de um concurso realizado. A fervilhante vida cultural levou à prefeitura a autointitular o 

município como a “Atenas Riograndense”6. Isso tudo quer dizer que essa elite rural buscava o 

cosmopolitismo, no sentido de consumir os bens culturais - música, literatura, idiomas - de outros países e 

aqueles que estavam em pleno auge na capital do país. Trata-se da celebração do habitus desinteressado e da 

distinção social desse grupo em poder se manter distante da necessidade. É interessante a autoimagem que a 

elite rural construía de si própria: a cidade de Platão e Aristóteles, o berço da civilização ocidental e da 

democracia, centro irradiador cultural e filosófico, era a referência como autoimagem da elite rural estancieira.  

Como na atividade estancieira criatória extensiva não é necessária a presença ininterrupta do 

estancieiro no comando das ordens aos peões, sendo realizada pelo capataz, tornava-se comum aos grandes 

proprietários passar uma temporada, especialmente o período do inverno, em Porto Alegre ou Rio de Janeiro, 

retornando para a estância no período do verão. Ou, então, aumentar sua presença nos assuntos da política da 

cidade, dos clubes, da vida intelectual ou dos esportes. A posse de casa na cidade de São Gabriel, ou 

apartamento em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro permitia que a presença da família do estancieiro na 

estância ocorresse apenas nas férias escolares. Das 6 linhagens de estancieiros pesquisadas nesta tese, todas as 

famílias entrevistadas relataram possuir ou já terem possuído moradia em Porto Alegre ou Rio de Janeiro, lá 

permanecendo parte do ano. Medeiros (1969, p. 12) registrara situações em que os capatazes assumiam todas 

as funções de mando na estância, inclusive a compra e venda de animais, depois da autorização dos patrões. 

A citação meio desordenada de situações, entidades e estilos acima, ganha ordenação no fato de que 

são traços distintivos que agem como sistemas de diferenças e distâncias diferenciais entre as distintas 

posições no espaço social. Eles exprimem as mais fundamentais diferenças neste universo social que possui 

sua base na posse da propriedade da terra e se entrelaça com o acúmulo de capital cultural, capital social e 

capital simbólico. A distinção encontra-se objetivamente inscrita em cada baile, no vestido importado ou feito 

sob medida, nas aulas de música ou associação literária, nas viagens de avião, na atividade política, etc., e 

internalizada nos corpos das pessoas como sistema simbólico que classifica e legitima as divisões no mundo 

social. Mas este estilo de vida e os gostos recíprocos como condição situada em determinada posição no 

                                                           
5 As fotografias dos diversos shows podem ser vistas nos arquivos pessoais das famílias entrevistas; também podem ser vistas no Pub 
‘Tim Bar’, localizado na rua Dr. Mauricio, entre as ruas Barão de São Gabriel e Cel. Sezefredo. 
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL. Florilégio de Poetas e Proseadores de São Gabriel: “Atenas Riograndese”. Porto 
Alegre: Pão dos Pobres, 1959. 
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espaço social, numa conjuntura de valorização das condições de troca em benefício do estancieiro, tomam 

ainda mais relevo quando analisado em relação a outras posições no espaço social, tendo por base a 

distribuição da propriedade fundiária.  

Para esse efeito metodológico, a entrevista realizada com dona Inês (concedida em 09/06/2011) sobre a 

história de sua família é reveladora das homologias entre posição social e estilos de vida, além das afinidades 

eletivas do espaço social em estudo no tocante às classes médias e pequenas proprietárias. A entrevista com 

Dona Inês ocorreu no interior do município, no antigo Rincão dos Bandeiras, onde ela e seu marido, já 

falecido, tiveram um pequeno comércio, hoje praticamente desativado. Dona Inês nasceu em fevereiro de 

1934, a oitava de um total de doze irmãos, seis homens e seis mulheres, na localidade chamada de Rincão de 

Santa Catarina, segundo suas palavras, “na beira de um banhado”, ou seja, de áreas alagadas, em São Gabriel. 

A família tinha “um campinho” de “quatro quadras de campo”, equivalente a 348 ha.  Aí todos os filhos 

trabalhavam, “sempre na terra”, criavam gado e plantavam milho para realizar as trocas monetárias 

necessárias para a família adquirir a “manutenção” para a casa: tecidos, açúcar, sal, etc. Os que mais 

estudaram, o fizeram até a 5° série em uma escola da região. Assim que os irmãos homens foram casando, 

instalaram suas novas casas na propriedade paterna. O milho para ser vendido na cidade era enviado por 

carroça de boi, depois de retirado a parte para a alimentação dos animais e para se fazer farinha para consumo 

da família. Até por volta da década de 1960, o trigo e o arroz eram produzidos somente para o consumo da 

casa, assim como a plantação de mandioca, da qual se fazia farinha e polvilho. Também criavam galinhas e 

suínos para o consumo da casa. Os bovinos serviam para se fazer as ‘juntas de boi’ que puxavam o arado e os 

carros de boi, e, em cada entrada de inverno, carneavam-se duas reses para fazer charque, faziam queijo e uma 

parte dos animais era destinada para venda. Certos comerciantes realizavam excursões no interior do 

município com mercadorias sobre burros, em jacás, dos quais sua família comprava “as fazendas e panos”, 

sendo costurados pelas mulheres. Quando o trigo e o arroz começaram a “ter valor”, alguns de seus irmãos 

expandiram as plantações na propriedade do pai, “tudo com a ajuda das juntas de boi” e depois “arrendaram 

mais campos” para plantar. Seu marido, com quem casou em 1957, também havia arrendado um “pedaçinho” 

para plantar milho nas terras de um estancieiro, mas foi com a abertura de “uma venda” no Rincão dos 

Bandeiras, de onde o marido vinha, que o casal passou a ganhar a vida. De acordo com Dona Inês, em cada 

Rincão se faziam bailes com certa frequência. Mas não era qualquer um que podia participar, pois “as famílias 

eram classificadas e se tiravam os negros, os bêbados e os que tivessem um vício ruim”; os demais recebiam o 

convite se fossem conhecidos. Os moços se vestiam com bombachas, botas e lenço: “todos se vestiam assim”. 

Outra atividade que se fazia nos finais de semana eram as “carreiras de cavalo”, sendo que havia uma “cancha 

de carreira” na propriedade de seu pai. As “carreiras” são competições entre cavaleiros para ver qual cavalo é 

o mais veloz. 
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Pelo lado estancieiro, a objetivação mesmo que resumida das trajetórias de Marçal de Assis Brasil e 

sua esposa, Isabel da Jornada Dorneles, é interessante pelo que depõe quanto aos estilos de vida e ligações 

familiares. Marçal nascera em 1904, se alfabetizou na estância de seu pai, fez colégio militar em Porto Alegre, 

bacharelou-se em direito na UFRGS, e, depois de acompanhar seus tios como interventores no Governo de 

Santa Catarina devido a Revolução de 1930, trabalhou no Ministério da Guerra na capital federal entre 1940 e 

1941, e morreu em 1953. É descrito pela família como atleta e ginasta de barra e solo, exímio tenista e 

cavaleiro, além de poliglota. Isabel era irmã de um dos melhores amigos de Marçal na faculdade de direito, 

Oneron Dorneles, primo materno de Getúlio Vargas e um dos dirigentes do Partido Comunista no estado, 

tendo sido candidato a deputado estadual nas eleições de 1947. Isabel nascera em 1907, onde atualmente é o 

município de Santiago, é descrita como praticante de esportes, poliglota e versada em história e literatura; 

morreu no ano de 2000, em São Gabriel. 

Estes dois exemplos - ou situações -, relativos ao universo de sociabilidade estancieiro e ao universo 

de sociabilidade das demais classes subordinadas significam as localizações dos indivíduos no espaço social, 

determinadas, fundamentalmente, pelo capital fundiário de que dispõem. Pode-se dizer que representam um 

determinado estado do volume de distintos capitais acumulados e que conforma as diferentes homologias em 

cada posição social. Todo o sistema de posições, neste caso, poderia ser resumido pelos esportes praticados, 

tênis e polo, no primeiro caso, e ‘carreira de cavalos’ no segundo caso. Ou então pelos clubes e estilos de 

bailes nos quais as pessoas participam. Assim, não é de se estranhar o fato de que das 16 entrevistas realizadas 

com estancieiros, todos proprietários acima de 600 hectares, apenas um deles tenha respondido que 

participava de um dos oito Centros de Tradições Gaúchas (CTG’s) do município. As respostas dos demais 

trataram de afirmar categoricamente que não participavam de nenhum dos CTG’s e se reportavam aos 

indivíduos que os frequentavam como eles, em oposição a nós. Os trajes e os bailes dos CTG’s ainda hoje 

reproduzem o estilo descrito por Dona Inês. Portanto, estamos longe de representar a elite estancieira como 

vestida em bombachas, botas e lenço, mas sim muito mais próximo do fraque, do smoking e do terno e 

gravata. As entidades mais citadas nas entrevistas foram o Clube Comercial, hoje em franco declínio, Rotary 

Club e entidades assistenciais como a Liga das Mulheres de Combate ao Câncer. São trajetórias, disposições 

sociais e habitus ajustados a posições definidas relacionalmente na estrutura deste espaço de relações 

objetivas que traduz as relações de poder que se encontram no princípio das distribuições dos diferentes 

recursos valorizados. Mais precisamente, trata-se de um sistema de relações que exprime um estado de 

relações de força entre os agentes, grupos e classes de agentes que são expressos pelos gostos e disposições 

ajustadas em cada posição. 

3. Estratégias Matrimoniais Propriamente Ditas  

 As estratégias mais propriamente econômicas, de investimento escolar ou de relações sociais são 
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indissociáveis daquelas que visam a assegurar a reprodução da família e, sobretudo, sua integração. As 

estratégias matrimoniais compõem o conjunto das estratégias de reprodução dos integrantes do grupo familiar 

e constituem-se como uma das principais condições para a perpetuação do poder material e simbólico das 

linhagens. O conjunto das estratégias de reprodução encontra seu princípio de reprodução na necessidade 

imanente da posição que se trata de reproduzir. Em outras palavras, não somente nos estilos de vida, mas 

quanto aos princípios de visão e divisão que são ao mesmo tempo individuais e coletivos porque constituintes 

de um grupo que se reconhece entre iguais e que fundamenta o consenso sobre o mundo social. A família e as 

relações matrimoniais exitosas de seus integrantes possuem um papel determinante na manutenção da ordem 

social, na reprodução, não apenas biológica, mas social. Quer dizer, na reprodução da estrutura do espaço 

social e das relações sociais (BOURDIEU, 1989, p. 386-427; 1996, p. 124-135).  

A família é um dos lugares por excelência de acumulação do capital sob seus diferentes tipos 

(econômico, social, cultural, simbólico) e da transmissão desses capitais ao longo das gerações. Ela não 

somente resguarda sua unidade pela e para a transmissão, como se torna o princípio das estratégias de 

reprodução (BOURDIEU; SAINT MARTIN, 1978; BOURDIEU, 1989). Nas famílias que possuem como um 

de seus principais capitais o econômico, seja em forma de propriedade de terras ou de empresas, as demais 

estratégias que visam assegurar a reprodução do grupo tendem a se subordinar às estratégias especificamente 

econômicas visando garantir a reprodução do capital econômico. Nesses casos o rigorismo em matéria de 

educação, o horror ao mau-casamento, a exaltação dos valores da família, as estratégias sucessorais do 

patrimônio e aquelas ligadas aos casamentos endo ou exogâmicos à família, mas com relativa homologia das 

posições, cumprem aquele mesmo objetivo. Bourdieu (2002b) demonstrou como no campesinato béarnais as 

estratégias matrimoniais dependiam das estratégias de fecundidade da família, das estratégias educativas – 

cujo êxito das filhas e dos filhos mais novos era condição para que não herdassem parcelas da propriedade -, 

da existência do celibato e das estratégias propriamente econômicas visando entre outras coisas a manutenção 

ou o aumento do capital de terras. A não observância destas práticas para manter indiviso o capital fundiário 

poderia impor pesados sacrifícios para reestabelecer a posição material e simbólica do grupo, com vistas a 

compensar as saídas de patrimônio com um mau-casamento de integrantes da família. 

No caso das elites agrárias estancieiras, a prática da herança em partes relativamente iguais do 

patrimônio fundiário dos pais entre os integrantes da fratria, além da fraca presença de casamentos 

endogâmicos à família, só podem ter reforçado as práticas de manutenção da homologia de posições, como 

será observado adiante. Antes, analisemos suas estratégias de casamento, que podem ser visualizadas na 

Tabela 1 abaixo, totalizando 99 uniões matrimoniais das seis linhagens estudadas. 

 Tabela 1. Estratégias de casamento nas famílias da elite estancieira 

 Famílias consideradas na amostra    
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 Família 1  Família 2  Família 3  Família 4  Família 5  Família 6    
 Posição dos iniciadores considerados nas linhagens    

Origem do 
recrutamento dos 
genros 

Comercia
nte + filha 

de 
cirurgião-

mor do 
exército  

Major do 
exército +  

filha de 
general   

Desembar
gador do 

RS + filha 
de general  

Filho de 
militar + 
filha de 

estancieir
o  

Filho de 
barão + 
filha de 

estancieiro  

Filho de 
coronel do 
exército e 
descenden
te de barão 

+ prima  Total 
N°  %  N°  %  N°  %  N° %  N°  %  N°  %  N°  % 

Militar 4 66,67  1 7,69  1 25,00  - -  1 20,00  - -  7 18,92 
Estancieiro 2 33,34  6 46,15  3 75,00  - -  2 40,00  - -  13 35,14 
Estancieiro-militar - -  2 15,38  - -  - -  - -  - -  2 5,41 
Estancieiro-bacharel - -  1 7,69  - -  2 50,00  - -  4 80,00  7 18,92 
Bacharel - -  3 23,07  - -  2 50,00  - -  1 20,00  6 16,22 
Comerciante - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Funcionário Público - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Outro - -  - -  - -  - -  2 40,00  - -  2 5,41 
Total 6 100  13 100  4 100  4 100  5 100  5 100  37 100 
Origem de 
recrutamento das 
noras. Filhas de:                     
Estancieiro 10 71,43  3   9 75,00  3 50,00  4 66,67  8 80  37 67,27 
Estancieiro-militar - -  - -  - -  1 16,67  - -  - -  1 1,82 
Militar 1 7,14  - -  - -     - -  - -  1 1,82 
Estancieiro-bacharel 1 7,14  - -  1 8,33  2 33,34  - -  - -  4 7,27 
Bacharel - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
Comerciante - -  3 -  - -  - -  1 16,67  - -  4 7,27 
Funcionário público - -  - -  - -  - -  1 16,67  1 10,00  2 3,64 
Outro 2 14,28  1 -  2 16,67  - -  - -  1 10,00  6 10,91 
Total 14 100  7 -  12 100  6 100  6 100  10 100  55 100 
Consanguinidade                     
Primos de 1° grau 1 100  1 100  3 100  - -  - -  - -  5 71,43 
Primos de 2° grau - -  - -  - -  - -  1 100  1 100  2 28,57 
Total 1 100  1 100  3 100  - -  1 100  1 100  7 100 
Total de 
matrimônios 21 -  21 -  19 -  10 -  12 -  16 -  99 - 
Fonte: Dados genealógicos das seis linhagens consideradas 

 

  Deve-se observar que, de forma geral, as origens de recrutamento dos cônjuges seguem uma dinâmica 

semelhante ao efetuada pelos iniciadores das linhagens consideradas. A origem e recrutamento dos ‘genros’ à 

família está concentrada, sobretudo, entre filhos de grandes proprietários fundiários que se tornam 

estancieiros, o que representa 59,46% - somando-se as categorias de ‘estancieiro’, ‘estancieiro-militar’ e 

‘estancieiro-bacharel’ – do total dos genros, sendo que 35,4% deles não acumulam nenhum tipo de título 

escolar ou militar. Entre os demais, 18,92% dos genros possuem somente um título militar, cujas patentes são 

de oficiais; 16,22% possuem somente um título de bacharel; 5,41% deles possuem outras origens, 

considerando-se que tais origens não são nem ‘comerciante’ e nem ‘funcionário público’. Pode-se observar 

que a maioria do recrutamento dos genros se dá entre a origem estancieira e as possíveis combinações com 
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outros títulos, além de militar-oficial e bacharéis. Somente duas uniões matrimoniais de um total de 37 

ocorreram fora desse esquema, respectivos à ‘família 5’, o que, talvez, pudessem ser compreendidos como 

casamentos não exitosos. 

 Quanto ao recrutamento das noras, a concentração é ainda maior na categoria de filhas de grandes 

proprietários fundiários, representado 76,36% - somando-se as categorias de ‘filha de estancieiro’, ‘filha 

estancieiro-militar’ e ‘filha de estancieiro-bacharel’-, do total das noras. Apenas 1,82% delas são ‘filhas de 

militar’ oficial. De fato, em comparação com a origem dos genros, há uma maior concentração de noras cujas 

origens são de ‘filhas de grandes proprietários fundiários’, mas também ocorre, ao contrário do recrutamento 

dos genros, uma maior dispersão de origens na estrutura social: pode-se observar que 7,27% delas são ‘filhas 

de comerciantes’, 3,67% delas são ‘filhas de funcionários públicos’ e 10,91% são classificados como tendo 

origem em outras situações sociais. Se for considerado que esses últimos matrimônios podem ser menos 

exitosos que os primeiros, então se pode conclui que há um maior controle social sobre os matrimônios 

realizados pelas mulheres da elite estancieira, quando em comparação com os homens deste estrato social. No 

caso da origem dos genros, 94,59% possuem origem ou estancieira e/ou apresentam algum título ou militar ou 

escolar; já no caso da origem das noras, 78,18% possuem origem como filhas de estancieiros e/ou cujos pais 

apresentam algum título militar ou escolar. Além de representar um maior controle por parte do casamento das 

mulheres, esses dados são um forte indício de que o matrimônio dos filhos e o das filhas cumprem estratégias 

diferentes de reprodução familiar – voltarei a esse assunto. 

 Quanto às estratégias de casamentos endogâmicos às famílias, observa-se sua fraca prevalência, se 

considerado como grau de parentesco endogâmico os primos de primeiro e segundo graus, pois representam 

somente 7,07% dos matrimônios. A ‘família 3’ é a que apresenta o maior número deste tipo de estratégia, com 

3 casamentos entre primos de primeiro grau, todos na segunda geração, de um total de 19 casamentos – 

representando 15,8%. As demais famílias apresentam apenas um casamento consanguíneo cada, com exceção 

da ‘família 4’ na qual não se registrou nenhum caso. Nenhum caso fora registrado de casamentos envolvendo 

outros laços de parentesco, como entre tios e sobrinhas e entre concunhados -homem que adquire como 

cunhado o irmão da mulher de seu irmão ou o marido da irmã - do total de 99 matrimônios. Farinatti (2010, p. 

280) encontrou casos de 20% dos matrimônios realizados entre parentes consanguíneos nas famílias da elite 

estancieira da primeira metade do século XIX. No que se refere ao período por mim analisado, parece haver 

uma tendência semelhante ao que fora registrado por Lewin (1993, p. 158-159) quanto aos casamentos 

endogâmicos realizados pela elite proprietária de terras da Paraíba. A autora registrou uma queda deste tipo de 

matrimônio durante a República Velha, quando em comparação à geração anterior que se casara durante o 

Império, de 35% para 15%.  

Nos dois casos parece haver um movimento em direção a uma maior abertura quanto aos matrimônios 
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em direção à incorporação na família de indivíduos não-consanguíneos “talentosos” que possam não somente 

manter ou aumentar o patrimônio em terras, mas também equipar a família com outros tipos de capitais, em 

especial o de relações sociais. O casamento endogâmico consolidava a propriedade rural num contexto de 

herança baseado na partilha, além das redes de poder político estabelecidas e da coesão social do grupo 

familiar. Contudo, a centralidade desta estratégia matrimonial perde importância ao longo das décadas pelo 

deslocamento na organização das redes políticas locais para incorporar eixos de alcance maior e de outros 

recursos relacionados com o acúmulo de prestígio e relações sociais com os investimentos escolares ou em 

carreiras militares - situações registradas por Lewin (1993, p. 156) como tendências de alcance nacional. Uma 

das primeiras consequências teria sido a erosão do poder da autoridade patriarcal sobre os casamentos, 

aumentando a confiança nas estratégias exogâmicas, na medida em que a exogamia assumia maior 

importância política. 

Um outro fator que ajuda a explicar o alto grau de matrimônios por homologia de posições no caso em 

análise é que não se tratava de uma elite em descenso político ou econômico, pelo menos a partir de 1930. 

Senão pelo contrário, a constituição de uma rede de frigoríficos, que substituíram as charqueadas, e a 

Revolução de 1930 ampliaram as possibilidades de acúmulo de capital econômico e de relações sociais, 

respectivamente (PICCIN, 2014). As pressões, nesse caso, para reconversão/constituição de novas trajetórias 

não se deram do mesmo modo que no caso da elite dos engenhos de açúcar do Nordeste (GARCIA JR., 2007). 

Ali, a incorporação de indivíduos não-consanguíneos “talentosos” à família ampliava a possibilidade da 

reconversão/constituição de trajetórias para fora do grupo social dos grandes proprietários rurais e/ou o 

aumento das relações sociais que poderia municiar seus integrantes com novos capitais a fim de evitar o 

descenso social. Dito de outro modo, os bacharéis eram títulos importantes não somente para a ampliação da 

rede de influência, mas para a readequação do volume e estrutura de capitais individuais e familiares em uma 

economia em crise constante do preço do açúcar. Aqui, diferentemente, o alto grau de homologia nos 

matrimônios, ou seja, entre descendentes de estancieiros, indica uma centralidade do capital econômico via 

acúmulo de terras que os cônjuges trazem consigo por ocasião do casamento e/ou das heranças. 

Outra informação fundamental são os indícios de que as estratégias matrimoniais constituídas com as 

filhas e com os filhos cumprem funções diferentes nas famílias. A origem de recrutamento das noras é mais 

concentrada entre descendentes de estancieiros do que a origem dos genros, de 76,36% e 59,47% 

respectivamente. Ao mesmo tempo, o casamento dos homens é consentido com estratos sociais que não 

aparecem no caso do casamento das mulheres, como ‘comerciante’ 7,27%, ‘funcionário público’ 3,64% e 

‘outro’ 10,91%; no caso das mulheres, somente 5,41% dos matrimônios ocorrem com a categoria de ‘outro’, e 

nenhum com as demais. Por outro lado, 18,92% dos matrimônios das mulheres são realizados com ‘militares’, 

assim como 16,22% deles são realizados com “bacharéis’ – no caso dos matrimônios realizados pelos homens, 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
42 

 

apenas 1,82% ocorrem com filhas de ‘militares’ e nenhum matrimônio com filhas de ‘bacharéis’. Isso indica 

que nas estratégias matrimoniais cabia às mulheres a função de ampliar as redes de relações valorizadas da 

família para fora da categoria de grandes proprietários de terra: bem entendido, com ‘militares’ e com 

‘bacharéis’. Desse ponto de vista, as filhas representavam um trunfo das famílias no acúmulo de capital de 

relações sociais, dado o alto grau de homologia no matrimônio dos homens, que, contudo, tendiam a 

contrabalançar seu fraco capital social em aumento dos domínios fundiários. Do ponto de vista familiar, 

representa que enquanto às mulheres cabia ampliar o capital de relações sociais sob um estrito controle dos 

pais, aos homens era a manutenção e ampliação dos ativos fundiários que estavam em jogo, somado a uma 

possível maior liberdade para a escolha dos cônjuges em outras categorias sociais que não apenas as mais 

valorizadas, o que, no entanto, poderia comprometer a ampliação do patrimônio fundiário herdado. 

 Uma das maiores fontes que expressam o poder simbólico das linhagens acabam sendo os sobrenomes de 

seus integrantes, que buscam mobilizá-los no estoque de nomes da família de acordo com o potencial de 

capital social neles incorporado. Assim como observado por Lewin (1993, p. 120-123) no caso da Paraíba, 

aqui também não há uma regra fixa de nominação, nem correspondem inteiramente ao traçado da 

descendência; diferentemente da América hispânica, onde existia uma fórmula de nomenclatura mais 

estabelecida para selecionar bilateralmente os sobrenomes de um indivíduo. Tanto no caso estudado pela 

autora quanto por esta tese, a atribuição dos sobrenomes demonstra grande flexibilidade. Se há alguma regra 

possível de ser encontrada ela se relaciona com as possibilidades de mobilizar os nomes com maior poder 

simbólico incorporado, capazes de demonstrar que o indivíduo que os assina compõe uma ampla e importante 

rede social. Assim, a seleção dos sobrenomes de um indivíduo pode considerar a herança bilateral ou não, ou 

mesmo de parentes distantes que nem mesmo os pais os utilizavam mais, mas que são importantes pelas 

relações que expressam, como o de um avô ou bisavô. Mais precisamente, o sistema de estabelecer os nomes 

da descendência é ambilinear, ou seja, considerado a partir da linhagem de um ou de ambos os pais. Nesse 

sentido, os nomes funcionam como projeções da honra da(s) família(s) na sociedade e anunciam uma 

acumulação de virtude e status reconhecidos socialmente. 

 

4. Herança, Matrimônios e Propriedade da Terra 

 Nesta seção a análise recai sobre o patrimônio em terras que cada cônjuge traz ao matrimônio e as 

estratégias de sucessão. Se o estilo de vida de elite é determinado pela quantidade de terras, o quanto cada um 

dos cônjuges herda para formar um novo núcleo familiar é determinante de tal situação. Caso contrário, deve 

haver algum tipo de reconversão exitosa em profissões ou o casamento com detentores de altos postos 

burocráticos, como no caso de militares, para evitar o descenso social e a desclassificação. 

Os dados que seguem abaixo foram obtidos por duas vias, quais sejam, o Cadastro do INCRA e por 
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meio de entrevistas de alguns integrantes de cada uma das linhagens. Por vezes essas duas fontes de pesquisa 

foram complementares, pois, por exemplo, no cadastro do INCRA havia a referência a um único proprietário, 

mas já havia sido realizada a partilha e permanecido a propriedade em forma de condomínio. Das seis 

linhagens pesquisadas, apresento dados de quatro delas, pois nem todos os matrimônios das demais linhagens 

eu consegui as informações. Em todas as quatro havia um integrante considerado pelos demais como alguém 

que mais sabia da genealogia familiar e foi com essas pessoas que os dados que seguem foram obtidos. Por 

vezes, eles foram confirmados e/ou corrigidos por meio de outras entrevistas. Em duas das linhagens 

pesquisadas havia livros genealógicos de posse do integrante entrevistado, o que facilitava falar de seus 

antepassados. Nas demais, foi impressionante perceber como os entrevistados sabiam de memória toda a 

linhagem até o seu fundador, as histórias pessoais, os feitos e dramas de cada um, cuja dificuldade residia no 

próprio pesquisador em entender todas as ligações. 

Contudo, assinalo que este é um assunto muito difícil de ser tratado pelos entrevistados, pois, primeiro, 

é preciso ter confiança em seu interlocutor de que tais dados têm interesse apenas acadêmico e, mais 

importante, porque, por vezes, rememora mágoas de família ainda não bem resolvidas quando alguém é 

considerado injustiçado na partilha da herança. Nesse sentido, não era um assunto tratado por mim em todas 

as entrevistas, mas somente quando o entrevistado se mostrava com disposição e à vontade para falar sobre 

ele. Foi mais fácil conseguir as informações sobre a primeira geração, em que apresento dados de 18 

matrimônios, do que a segunda geração, em que apresento dados de 11 matrimônios. Se em qualquer 

entrevista fazer perguntas consideradas pelo entrevistado como desagradáveis pode comprometer a 

continuidade da mesma, neste caso a sutileza das respostas evasivas era convidativa para se trocar de assunto. 

Uma outra observação com relação à declaração e ao tratamento dos dados é que, não custa lembrar, 

não se trata de uma pesquisa documental em matrículas de imóveis, mas baseada nas declarações de 

informantes chave. Nas matrículas dos imóveis haveria a cadeia dominial em que o patrimônio foi 

efetivamente objeto de transações as mais variadas, o que, talvez, daria uma maior exatidão aos dados. Por 

exemplo, algumas das declarações ao pesquisador sobre o tamanho dos patrimônios eram feitas utilizando-se a 

unidade de medida “quadra de campo”, equivalente a 87,12 ha, sendo então transformadas por mim na 

unidade de medida “hectares”. Outra questão importante é que as questões aos entrevistados diziam respeito 

sobre o quanto cada um dos cônjuges da primeira geração havia trazido para o casamento e de como os 

integrantes da segunda geração haviam herdado. As propriedades da primeira geração foram efetivamente 

herdadas pelos descendentes da segunda geração entre 1970 ao final dos anos de 1990. Em dois casos já 

estava em discussão entre as famílias a divisão da herança do que estou chamando de segunda geração.  Não 

importava o que as pessoas fizeram com as propriedades herdadas, se venderam ou se houve a compra de mais 

terras. Os dados apresentados abaixo traduzem apenas o momento da transmissão da herança e a soma das 
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frações herdadas pode não coincidir com aquela dividida originalmente. Os valores apresentados também não 

são, necessariamente, referentes a apenas um imóvel, podendo ser referente a soma de dois ou mais. Além 

disso, o total herdado pode não se traduzir em novos estabelecimentos, que continua indiviso, mas cuja 

propriedade é dividida em porcentagens entre os(as) herdeiros(as). Com o passar dos anos, a propriedade pode 

até mesmo ser reconcentrada com a venda das parcelas a um(a) dos(as) herdeiros(as), ou, como ocorre mais 

recentemente, a terceiros. 

Feitas essas observações, passamos então à análise propriamente dita entre estratégias de sucessão, 

matrimônios e propriedade da terra. O Quadro 1 apresenta um panorama geral do conjunto dos matrimônios, 

sendo que os detalhes das estratégias de cada família seguem no Quadro 2. O Quadro 1 é relativo à média de 

hectares de terra herdados pelo conjunto dos(as) filhos(as) na primeira geração e segunda geração. Em 

seguida, separa essas médias entre os filhos e as filhas e apresenta a média do quanto de hectares as noras e os 

genros trazem aos matrimônios. 

Quadro 1. Médias de hectares de terra herdados e trazidos ao casamento pelos cônjuges 

1° Geração 2° Geração 
N de 

herdeiros(as) 
Média ha herdadas dos pais N de 

herdeiros(as) 
Média ha herdadas dos 

pais 

18 1249 11 510 

Filhos (10) - 
media em ha 

Noras - 
média 
em ha  

Total ha no 
matrimônio 

Filhos (9) -
media em ha 

Noras - 
média 
em ha  

Total ha no 
matrimônio 

1381 880 2261 496 347 843 

Filhas (8) - 
média em ha 

Genros - 
média 
em ha 

Total ha no 
matrimônio 

Filhas (2)  - 
média em ha 

Genros - 
média 
em ha  

Total ha no 
matrimônio 

1153 458 1610 576 125 701 
Fonte: dados próprios - pesquisa de campo 

 A primeira observação a se fazer é que a média do patrimônio herdado pela primeira geração é mais do 

que o dobro do que foi herdado pela segunda geração, de 1249 ha e de 510 ha, respectivamente. A mesma 

tendência se observa no caso do patrimônio formado pelos matrimônios da segunda geração. Enquanto no 

primeiro caso a média de ha herdados pelos filhos é ligeiramente maior que das filhas, o contrário ocorre na 

segunda geração, o que indica que não há, necessariamente, uma regra que define menores heranças para as 

mulheres. Um primeiro fator que se concluiu é que o patrimônio formado no matrimônio é fundamentalmente 

dependente da quantidade de terras trazidas pelas noras e genros. No primeiro caso, o patrimônio nos 

matrimônios dos filhos aumenta em mais de cinquenta por cento e, no segundo caso, quase dobra. Já o 

patrimônio no matrimônio das filhas é acrescido de praticamente cinquenta por cento no primeiro caso e, no 

segundo caso, de vinte por cento. Essa média menor no matrimônio das filhas é coerente com o que foi 

discutido na seção anterior, uma vez que, em dois casos, o casamento com militares não acresceu em nada nas 
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terras acumuladas, mas em outros tipos de capitais. Já os matrimônios dos filhos foram realizados sobretudo 

com noras cujos pais eram estancieiros, o que justifica que a média de terras acumuladas aumente em relação 

às suas irmãs. De todo modo, o Quadro 1 mostra a centralidade que tem os matrimônios na constituição dos 

patrimônios em terras e, portanto, na manutenção dos estilos de vida de elite. Esses dados são expostos com 

maiores detalhes no Quadro 2, que traz um outro fator fundamental: o número da prole. 

 O Quadro 2 mostra as estratégias sucessorais de acordo com os matrimônios individualmente em cada 

família. Os filhos e filhas da primeira geração são a prole de um único casal, assim como os filhos e filhas da 

segunda geração são a prole do casal destacado no Quatro com fundo em cinza. Portanto, trata-se da análise 

de dois núcleos familiares, um na primeira geração e outro na segunda. Todos os matrimônios destes núcleos 

familiares foram objetivados no quadro abaixo. 

Quadro 2. Patrimônio herdado e trazidos ao matrimônio pelas noras e genros 

Linhagem 1 

1° Geração 2° Geração 

Filhos 
Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) Filhos 

Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) 

1 800 500 1300 1 221 0 221 

2 900 1500 2400 2 250 214 464 

3 1002 871 1873 3 221 1650 1871 

4 758 850 1608 - - - - 

Média 865 930 1795 Média 231 621 852 

Filhas 
Herança 
(ha) 

Genros 
(ha) 

Total 
(ha) Filhas 

Herança 
(ha) 

Genros 
(ha) 

Total 
(ha) 

5 780 1100 1880 4 221 0 221 

6 856 
0 

(militar) 856 - - - - 

7 856 250 1106 - - - - 

Média 830 450 1280 Média 221 0 221 

Linhagem 2 

1° Geração 2° Geração 

Filhos 
Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) Filhos 

Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) 

1 1481 
1133 

(prima) 2614 1 960 110 1070 

2 1500 
870 

(prima) 2370 2 960 450 1410 

3 1481 
560 

(prima) 2041 - - - - 

4 1481 450 1931 - - - - 

Média 1486 1170 2239 Média 960 280 1240 

Linhagem 3 

1° Geração 2° Geração 

Filhos 
Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) Filhos 

Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) 

1 1929 570 2499 1 950 0 950 
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(prima) 

2 1929 1500 3429 - - - - 

Média 1929 1035 2964 Média 950 0 950 

Filhas 
Herança 
(ha) 

Genros 
(ha) 

Total 
(ha) Filhas 

Herança 
(ha) 

Genros 
(ha) 

Total 
(ha) 

3 1929 300 2229 2 930 250 1180 

Média 1929 300 2229 Média 930 250 1180 

Linhagem 4 

1° Geração 2° Geração 

Filhas 
Herança 
(ha) 

Genros 
(ha) 

Total 
(ha) Filhos 

Herança 
(ha) 

Noras 
(ha) 

Total 
(ha) 

1 1300 400 1700 1 400 0 400 

2 900 569 1469 2 150 400 550 

3 1500 850 2350 3 350 300 650 

4 1100 193 1293 - - - - 

Média 1200 503 1703 Média 300 233 533 
Fonte: dados próprios - pesquisa de campo 

 De modo geral, o Quadro 2 detalha a importância da realização de matrimônios exitosos para a 

manutenção de grandes propriedades, com as particularidades de cada uma das famílias pesquisadas. As 

heranças não se dão sempre em partes iguais, há modos diferentes de pensar a divisão dos bens da família. Na 

maior parte desses casos a porção de terra em que se localiza a sede da propriedade cabe ao filho que teve a 

função de administrar a estância até a morte dos pais, cuja parcela também pode ser maior que os demais; não 

encontrei a campo o caso de filhas que assumiram tal função. O tamanho da parcela herdada também depende 

da qualidade da terra; terras com relevo acidentado e/ou afloramento de rochas são consideradas de menor 

qualidade, o que justifica uma quantidade maior a ser herdada. 

É interessante perceber que os patrimônios nos matrimônios 1, 2 e 4 da segunda geração da primeira 

linhagem apresentada no Quadro 2, respectivamente com 221 ha, 464 ha e 221 ha,   foram apresentados pelo 

meu entrevistado como  insuficientes “para se viver”. Ou seja, não são considerados como suficientes para 

reproduzir os estilos de vida do grupo se não forem acompanhados do acúmulo de outros tipos de capitais. O 

terceiro herdeiro com 221 ha só foi salvo da desclassificação por causa de um casamento exitoso, em que sua 

esposa herdou 1650 ha; um montante de patrimônio que permite reproduzir estilos de vida da elite estancieira 

apenas com base na propriedade da terra. 

  A segunda linhagem apresenta a característica particular de haver três matrimônios entre primos na 

primeira geração. Contudo, o fundamental a se perceber é que, quando se compara com os demais 

matrimônios realizados na primeira geração das demais linhagens, não é a consanguinidade, e a respectiva 

manutenção do patrimônio da linhagem, que define a existência de grandes propriedades. Ou seja, se a média 

geral dos demais patrimônios formados em razão dos casamentos fosse sensivelmente menor que aqueles em 

consanguinidade, então se poderia dizer que essa seria uma estratégia exitosa quando se observa o conjunto 
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dos matrimônios, por mais que possa ter sido no caso particular. 

 Já os matrimônios das linhagens 3 e 4 só confirmam o que pode ser observado também nas demais, uma 

vez que as médias dos patrimônios, quando se observa dentro de cada geração, não variam consideravelmente 

quanto aos fatores que as definem: o número da prole e os matrimônios bem-sucedidos. São essas as duas 

principais estratégias utilizadas nas famílias que permite a existência de um tamanho de propriedade da terra 

capaz de garantir os estilos de vida da elite estancieira. Um número grande de filhos(as) aumenta a 

importância de que os matrimônios sejam bem-sucedidos. A relação entre o número de filhos e o total herdado 

por cada um deles pode ser visto na Tabela 2. 

Tabela 2. Tamanho da propriedade dependente das taxas de fecundidade das famílias 

1° Geração 2° Geração 
Número 

de 
filhos(as) 

Total de ha dos 
pais Média 

Número 
de 

filhos(as) 
Total de ha 
herdadas Média 

7 5951 850 4 913 228,25 
4 5943 1486 2 1920 960 
3 5787 1929 2 1880 940 
4 4800 1200 3 900 300 

Fonte: dados próprios - pesquisa de campo 

Na Tabela 2 pode-se observar que as famílias mais numerosas são as que transmitem menores 

patrimônios individualmente aos(às) herdeiros(as), o que atesta que as taxas de fecundidade são determinantes 

para o tamanho da propriedade que se constitui na geração procedente. Além disso, pode-se perceber uma 

diminuição da taxa de fecundidade entre as gerações, enquanto que a taxa média brasileira aumentava no 

mesmo período. Se pegarmos as médias das taxas de fecundidade acima, temos 4,5 para a primeira geração, 

que nasceu entre 1900 e 1930, e 2,75 para a segunda geração, que nasceu entre 1920 e 1960. Já a taxa média 

de fecundidade para o país em 1940, quando houve o primeiro registro, era de 6,16, sendo de 6,21 em 1950 e 

de 6,28 em 1960, caindo posteriormente até os dias atuais (IBGE, 2019). Isso indica que a prática de redução 

da fecundidade se constituiu como uma preocupação anteriormente à média das demais classes sociais. 

 Outro dado de campo, que não está presente nos quadros e tabelas apresentados, indica, no mesmo 

sentido, a importância da herança na constituição das grandes propriedades. Me refiro à prática de celibato. 

Diferentemente dos casos mais clássicos de celibato descritos entre camponeses, que não herdam a 

propriedade como estratégia de deixá-la o menos indiviso possível, no caso analisado os(as) solteiros(as) 

herdam igualmente como os(as) que realizam matrimônio. Como não possuem filhos(as) legítimos, 

transmitem a propriedade aos seus sobrinhos(as) e, desse modo, acabam por garantir a reprodução econômica 

da segunda geração, o que também reduz a pressão de partilha sobre o patrimônio dos(as) irmãos(ãs) que 

casaram, pois o(a) sobrinho(a) que herdou não entra na partilha de seus pais. Em quatro dos casos analisados, 
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três em uma mesma linhagem, cada um dos(as) tios(as) transmitiram a totalidade de suas posses a um de seus 

sobrinhos(as), que também eram seus afilhados. Ou seja, a propriedade passou para a segunda geração sem 

sofrer processos de partilha. 

 

Conclusão 

 Os espaços de interações sociais e culturais da elite estancieira eram responsáveis pela construção de um 

habitus de classe reconhecível e comunicável num primeiro olhar por seus participantes. Uma verdadeira 

classe social no sentido sociológico do termo, em que há uma auto identificação entre seus integrantes como 

componentes de um mesmo grupo, como pessoas “de sociedade”, como diziam meus entrevistados. Nesses 

espaços se expressava a maior de todas as distinções sociais que era a distância da necessidade, ou ainda, uma 

espécie de comemoração/demonstração de que não se precisava trabalhar na terra para se viver; uma distinção 

assegurada justamente pela posse de grandes extensões de terra cuja exploração se dá com o gado criado de 

modo extensivo. Essa distinção assegurava a reprodução de um estilo de vida aristocrata dedicado às artes, à 

literatura, à cultura de um modo geral, aos esportes, à política e à guerra. Nada mais equivocado seria, 

portanto, atribuir o chamado gauchismo, enquanto rituais de celebração das práticas de trabalho nas estâncias 

pelos CTG’s, à elite estancieira. Essa elite grande proprietária de terra buscava o cosmopolitismo e consumia 

bens culturais universais dos mais distintos, assim como aqueles que se desenvolviam na capital do país. A 

assimetria em termos de estilos de vida quando comparados com as demais classes e grupos só poderia 

repercutir em uma forte endogamia de suas estratégias matrimoniais. 

 A principal conclusão sobre as estratégias matrimoniais é com relação a alta taxa de homologia de 

posição entre os cônjuges. No caso do recrutamento de noras à família, 76,36% delas são filhas de 

estancieiros, enquanto que 59,46% dos genros possuem essa mesma origem. Mas apesar dos casamentos dos 

homens serem mais concentrados dentro do próprio grupo de grandes proprietários, é menor o controle 

familiar e há uma maior permissão para que os matrimônios se deem com as filhas de outras categorias 

sociais, como comerciantes, funcionários públicos e outros. No caso do casamento das mulheres, apesar de ser 

menos concentrado internamente à sua própria classe social, é maior o controle familiar para que os 

casamentos se deem, caso não forem com filhos de estancieiros, restritivamente entre militares ou bacharéis. 

Isso pode ser demonstrado se somarmos aos índices já citados os casos de matrimônios que envolvem as 

categorias sociais de militares ou bacharéis. No caso da origem dos genros, 94,59% possuem origem ou 

estancieira e/ou apresentam algum título ou militar ou escolar; já no caso da origem das noras, 78,18% 

possuem origem como filhas de estancieiros e/ou cujos pais apresentam algum título militar ou escolar.  

 É possível também concluir que as estratégias matrimoniais das filhas acabam por alargar o capital de 

relações sociais da família, uma vez que envolvem as categorias de bacharéis e militares, 16,22% e 18,92%, 
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respectivamente. Portanto, índices muito superiores aos realizados pelos filhos com essas mesmas categorias 

sociais, de 0% e 1,32%, respectivamente. Por outro lado, enquanto as estratégias de reprodução das filhas 

envolvem, portanto, manter estilos de vida de elite também com essas duas categorias sociais citadas, mesmo 

que ao preço de uma diminuição do patrimônio em terras no matrimônio, uma vez que seus cônjuges não 

trazem herança em terras por ocasião do casamento, as estratégias de reprodução social exitosas dos filhos 

precisa garantir um casamento com uma filha de estancieiro para poder aumentar o patrimônio em terras 

herdado. Especialmente nesse caso, um mau-casamento, pode determinar a desclassificação social dele 

próprio ou de seus descendentes, uma vez que a herança pode ser pequena para se manter os estilos de vida 

esperados. 

As estratégias endogâmicas às linhagens possuem uma fraca prevalência, de apenas 7,07% dos 

matrimônios. Considerando que é alta a taxa das estratégias matrimoniais por homologia de posição, isso 

indica que os meios de interação social e cultural cumpriam um papel central na socialização para o reforço 

dos habitus de elite e, consequentemente, constituição de afinidades eletivas em que a homologia do 

matrimônio ganhava a força de liberdade para os cônjuges – ou seja, tomado como natural e fruto das opções 

individuais constituir matrimônio com seus pares também socializados em um mesmo ambiente social. 

Quanto às estratégias sucessorais, um primeiro fator que se concluiu é que o patrimônio formado no 

matrimônio é fundamentalmente dependente da quantidade de terras trazidas pelas noras e genros. A média do 

patrimônio herdado pela primeira geração é mais do que o dobro do que foi herdado pela segunda geração, de 

1249 ha e de 510 ha, respectivamente. O tamanho do patrimônio do grupo familiar é dependente da realização 

de um bom matrimônio. Caso contrário, se a propriedade for fracionada em porções menores que 500 ha, por 

ocasião da herança, é a reprodução dos estilos de vida de elite que ficam comprometidos. 

 O outro fator fundamental na determinação do tamanho do patrimônio a ser herdado é a taxa de 

fecundidade. Quanto maior for o número de filhos(as), a reprodução dos estilos de vida depende cada vez 

mais da realização de bons matrimônios. São essas as duas principais estratégias utilizadas nas famílias que 

permite a existência de um tamanho de propriedade da terra capaz de garantir os estilos de vida da elite 

estancieira. 

 As estratégias de matrimônios endógenos à linhagem não se destacam na quantidade de terra formada por 

ocasião do matrimônio, ou quando da herança. Isso indica que as estratégias de casamentos consanguíneos 

seguiam outro princípio que não guiadas pelo capital econômico, mas, talvez, pelo poder simbólico da própria 

linhagem. 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 

Questões estruturais relacionadas aos produtores franceses, mercados e a concorrência 
internacional. 

 

 Muitos dos textos que tratam do mercado internacional da carne bovina analisam esse mercado como que 

desprovido de agentes específicos que produzem tal mercadoria. É como se as carnes produzidas se 

chocassem em concorrência internacional, e não os próprios produtores a partir de diferentes práticas e 

estratégias de reprodução social. As especificidades históricas, as diferentes trajetórias, os diferentes cálculos 

econômicos, as diferentes iniciativas individuais que respondem e interagem com as estruturas econômicas, 

sociais e institucionais de cada realidade específica se perdem, como se não definissem a própria possibilidade 

de existência desse mercado e a interação internacional entre produtores. Se as relações sociais constroem o 

próprio mercado de carne bovina, o pressuposto que se afirma é que as trajetórias individuais são ricas demais 

para não serem levadas em conta na análise do mercado e, portanto, de que as experiências incorporadas nas 

pessoas, em seus limites e potencialidades, estão presentes em seu estabelecimento. É claro que elas se 

desenvolvem em um jogo entre estrutura e agência, de modo extremamente relacional. A estrutura é 

fundamental para se perceber os diferentes graus de autonomia dos agentes e mesmo para destacar as 

iniciativas individuais e institucionais que podem acabar por modifica-la (BOURDIEU, 2000; GARCIA-

PARPET, 2007; GARCIA JR., 2017). Mas não há estrutura sem agentes (BOURDIEU, 2008), assim como 

não há sociedade, sem indivíduos (ELIAS, 1994).  

 Uma outra questão fundamental são as definições de qualidade desta mercadoria que se produzem na 

relação entre os diferentes agentes implicados: consumidores, entidades de representação, abatedouros, 

produtores, diferentes tipos de mercados varejistas, órgãos do Estado, instâncias supranacionais e de acordo 

com a concorrência com outros produtores internacionais (BOURDIEU, 2004; PIET, 2005). Essas definições 

de qualidade tem o poder de incluir ou excluir determinados produtos e produtores dos processos de 

concorrência, redefinições que são capazes de desestabilizar as normas de produção em vigor (GARCIA-

PARPET, 2007). Trata-se, assim, de analisar quem são os agentes que concorrem nesse mercado internacional 

da carne bovina e de questionar as suas especificidades.  

 Neste texto do relatório, será privilegiado a análise dos produtores franceses, tendo em vista uma parte do 

material pesquisado a campo e da bibliografia especializada. Contudo, não será utilizado o material de 

entrevista, pois merece um tratamento de análise maior, mas será incorporado nos trabalhos a serem 

publicados. A comparação mais especifica com os produtores brasileiros demanda uma análise maior do 

material recolhido a campo, a incorporação de nova bibliografia e um esforço analítico ampliado ao próprio 
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material apresentado abaixo para retirar todas as consequências a um diálogo com a outros casos descritos na 

bibliografia. Ao longo do texto se procurará apontar as questões necessárias a serem aprofundadas em análises 

a serem publicadas.  

 

 Uma caracterização dos produtores franceses de gado bovino tipo carne  

 Em torno de 33% da carne bovina de animais abatidos na França provém de vacas de reforma no sistema 

de produção leiteira (IDELE, 2020, p. 09). Do mesmo modo, quase toda carne de vitelo tem origem nesse 

sistema. Os animais do tipo carne são amplamente majoritários na participação do mercado de carnes por três 

motivos principais: porque o número de vacas tipo carnes é maior, equivalente a 3,8 milhões de cabeças, 

contra 3,66 milhões de vacas leiteiras, porque o peso dos animais tipo carne é maior e porque 63% dos 

bezerros do sistema leiteiro são destinados ao mercado de vitelos, abatidos com 6 meses e 150 kg, dos quais 

14% são exportados, sobretudo para a Espanha (IDELE, 2019a).  Não será este tipo de produtor que 

caracterizaremos aqui. Por mais que seja uma porcentagem nada desprezível dos bovinos abatidos, trata-se de 

outro sistema de produção que segue lógicas diferentes em relação aos sistemas de produção de gado bovino 

tipo carne. Contudo, os animais de descarte que são um subproduto no sistema leiteiro impactam a 

configuração do próprio mercado de carne, cujas influências serão destacadas a seu momento neste texto. 

 Assim como o número de produtores de leite, o número de produtores de gado de corte nos últimos anos 

tem diminuído e a produção se concentrado, com uma sensível descapitalização destes últimos desde 2017 

(IDELE, 2020). Entre 1 de dezembro de 2018 e 1 de dezembro de 2019, o plantel de vacas matrizes (vaches 

allaitantes) diminuiu 2,4%, atingindo todos os departamentos franceses e todas os planteis de raças 

específicas, com menor intensidade entre os criadores de Limousin (IDELE, 2020, p. 07). Se tivermos em 

conta o número de criadores com mais de cinco vacas matrizes, em 2007 eram 108 mil, já em 2018 eram 83 

mil (IDELE, 2019a). A maior parte do número de explorações são de pequenos rebanhos, por mais que não 

concentrem a maior parte deles. Tendo os dados de 2018 como referência, são 36 mil explorações com 

rebanhos de vacas matrizes entre 5 a 29 animais, representando 43% do total do número de explorações, mas 

concentrando apenas 15% do plantel total. Já as explorações com rebanhos de 100 ou mais vacas matrizes são 

8 mil, representando 9% do total das explorações, mas concentrando 28% do plantel total. Quanto às demais 

explorações, 17 mil delas possuem rebanhos de vacas matrizes entre 30 a 49 animais, representando 21% do 

total das explorações e 18% do total de animais; 12 mil explorações possuem rebanhos de vacas matrizes entre 

50 a 69 animais, representando 14% das explorações e também 18% do total de animais; e 10 mil explorações 

possuem rebanhos entre 70 a 99 vacas, representando 12% das explorações e concentrando 21% dos rebanhos 

(IDELE, 2019a). Como uma primeira aproximação às condições estruturais dos produtores franceses, se 

comparados aos brasileiros, podemos observar que possivelmente se trata de pequenos rebanhos de vacas 
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matrizes – essa demonstração será realizada em artigos para publicação. 

A Superfície Agrícola Útil (SAU) em hectares (ha) entre os produtores de bovinos de corte é bastante 

variado, e depende da metodologia utilizada por cada autor. De acordo com Chatelllier; Guyomard; Bris 

(2005, p. 14), essa média está entre 60 a 122 ha; já para Lherm; Agabriel; Devun (2017, p. 99) é 70 ha. De 

todo modo, isso dá uma ideia do tamanho das explorações a que estamos nos referindo enquanto produtores 

de gado de corte. Esta é mais ou menos a estrutura fundiária dos demais produtores de carne europeus, sendo a 

menor SAU a dos produtores gregos, 13 ha, e a maior a dos produtores na região da ex-Alemanha do leste, 

200 ha (CHATELLLIER; GUYOMARD; BRIS, 2005, p. 14).  

Os sistemas de produção de carne bovina, para além dos critérios acerca do grau de utilização de 

capital ou de especialização, são divididos entre produtores que criam e engordam (naisseurs-engraisseurs), 

produtores que apenas criam (naisseurs) e produtores que só engordam (engraisseurs), correspondendo em 

torno de 16%, 67% e 17% do total de produtores, respectivamente (POIZAT et al., 2019, p. 109-111) – ocorre 

uma estrutura semelhante no conjunto da União Europeia (CHETELLIER; GUYOMARD; BRIS, 2005, p. 

17). Com exceção dos produtores que criam e também engordam os seus animais, há uma tendência dos 

produtores que só criam e os que só engordam de se concentrarem em regiões diferentes na França. De acordo 

com Poizat et al. (2019, p. 110), essa diferença se dá devido às condições pedoclimáticas. A produção dos 

bezerros, denominados de broutards, quando são desmamados de suas mães entre 6 a 9 meses e então 

vendidos, se situa sobretudo na região do Maciço Central e arredores, em que há predominância de sistemas 

extensivos em pastagem. Dos broutards que ficam na França, uma vez que 78% deles são vendidos para a 

Itália (IDELE, 2020, p. 21) - o engorde é realizado principalmente a Oeste e Leste francês, por mais que 

menos concentrado geograficamente em termos de número de produtores que o sistema de cria de bezerros. 

Sobretudo a Oeste, a concorrência com o cultivo de cereais quanto ao uso das terras agrícolas é importante. 

Um processo de concentração da propriedade e aburguesamento dos produtores de cerais tem sido descrita 

nessas regiões cerealícolas (LAFERTÉ, 2014; 2018). O engorde dos animais em confinamento permite limitar 

a superfície agrícola utilizada e utilizar as forragens e coprodutos das culturas forrageiras. 

Com relação à mão de obra utilizada nas explorações, as médias de Unidade de Mão de Obra/UMO ou 

Unidade de Trabalho Humano/UTH variam pouco se comparados os diferentes sistemas produtivos. Entre os 

produtores que só criam a média é de 1,4; entre os produtores que criam e engordam ela é de 1,7; e entre os 

que só engordam a média fica em 1,3 (IDELE, 2019b, p. 05). A maior parte da mão de obra nas explorações 

de bovinos de corte é familiar, por mais que ao longo dos anos ela apresente um pequeno aumento da 

assalariada. Tendo os dados de 1988 e 2014 para comparação, Lherm, Agabriel e Devum (2017, p. 96) 

argumentam que a porcentagem média da UMO respectiva ao trabalho assalariado passou de 0,07 para 0,09. 

Quanto à idade média dos agricultores, tendo por base dados de 2013, 50% dos produtores tinha mais de 50 
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anos, 31% deles tinha entre 40 e 49 e 19% tinha menos de 40 anos (IDELE, 2019a). 

O desenvolvimento da bovinocultura na França teve um grande impulso após a segunda guerra 

mundial devido aos processos de modernização da agricultura, em que a Política Agrícola Comum (PAC) 

jogou um papel central. Desde então, compreender a PAC e suas modificações ao longo das décadas e os 

regramentos seja da atividade agrícola ou pecuária é fundamental para se analisar as ações dos agentes 

envolvidos. A perspectiva de tornar a carne uma das principais fontes de proteína na alimentação humana 

conduziu a uma orientação essencialmente produtivista da política agrícola, que buscava um aumento da 

produção e a democratização do consumo da carne bovina. Lançada em 1962, a primeira PAC era baseada no 

objetivo de desenvolver uma produção agrícola europeia por meio da estabilização dos preços europeus 

próximos dos custos de produção. Ela criou as condições socioeconômicas que permitiu aos agricultores de 

integrar um processo técnico muito vigoroso (COURLEUX, 2019).  

Na esteira da PAC, houve um conjunto de regulações do mercado de carnes e dos sistemas de criação 

de animais no caso francês. Por um lado, em 1965 se redefiniu os circuitos de comercialização em torno de 

uma rede modernizada de abatedouros públicos como centro do mercado de carne, uma vez que o abatedouro 

se tornava ponto de passagem obrigatória do animal. O controle sanitário dos animais e das carnes ficava a 

cargo de um serviço nacional de higiene e alimentação e de um corpo de veterinários inspetores sob a tutela 

do Ministério da Agricultura. Com a possibilidade de conquistar parte significativa do mercado europeu, 

tornava-se importante a unificação das regulamentações. Por outro lado, em 1966 houve a publicação da lei 

sobre a criação de animais (loi sur l’élevage) que organizava uma política de identificação, seleção e 

melhoramento genético do plantel bovino. Baseado na seleção das raças e do produtivismo agrícola vai ser 

concebido o primeiro sistema nacional de identificação dos animais a partir do qual se baseia até hoje a 

traçabilidade dos bovinos. Essa lei também estabelecia as coordenadas para a ação dos organismos de 

promoção da pecuária, permitindo seguir as performances zootécnicas dos animais a partir dos livros 

genealógicos e centros de inseminação artificial, unificando os diferentes controles de performances a os 

sistemas de identificação dos animais. Essa mesma lei previa a criação de um registro de informações em 

nível departamental, a obrigação para o produtor de ter em conta um registro dos animais e toda a 

movimentação de seu rebanho (BOURDIEU, 2004; PIET, 2005). 

 Com esse conjunto de medidas para estimular o aumento da produção e promover a redefinição de 

padrões de qualidade, a acumulação de estoques de carnes vai colocar em questão a legitimidade sanitária 

deste modelo devido às críticas ao uso de hormônios e a pertinência econômica do modelo produtivista. A 

PAC se tornava vítima de seu próprio sucesso na década de 1980. Várias reformas da PAC foram a efeito a 

partir de 1992, depois de uma década de subvenções à exportação e da concorrência europeia com os Estados 

Unidos (EUA) no mercado de produtos agrícolas. O principal objetivo da reforma de 1992 era a de desacoplar 
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as subvenções da manutenção do preço pago ao produtor e de diminuir os direitos de aduana para as 

importações, além de subsidiar a entrada de terras em pousio na Europa. Os EUA já tinham adotado depois da 

Segunda Guerra as medidas de ajuda direta ao rendimento dos agricultores. Do lado Europeu a PAC não 

comportava ajudas diretas, mas a proteção duaneira que permitia a manutenção das receitas dos agricultores 

por meio do preço interno mais elevado do que o preço internacional. Assim, a ideia de desacoplar as 

subvenções da manutenção pelo preço em ajuda direta aos agricultores, independente da produção, significou 

colocar uma porcentagem das terras em pousio e, no sistema de produção de leite, adotar cotas de produção 

por produtor (COURLEUX, 2019). 

Depois de várias rodadas de negociação em torno do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), 

sucedido posteriormente pela Organização Mundial do Comércio (OMC), foi sobre o pressuposto da 

desacoplagem que se disciplinou as orientações em termos de política agrícola na rodada do Uruguai em 1994. 

As diferentes formas de ajudas aos agricultores foram repartidas em três categorias segundo a intensidade de 

seus efeitos: as chamadas caixas laranja, azul e verde. A caixa laranja agruparia as medidas de subvenção pelo 

preço e as ajudas acopladas à produção; a caixa azul reuniria as ajudas acopladas à produção, mas impondo a 

obrigação de diminuição; e a caixa verde com as ajudas desacopladas, assim como os programas de proteção 

do meio ambiente (COURLEUX, 2019). 

 No que concerne a produção de bovinos para o abate, a reforma da PAC de 1992 reduziu o preço mínimo 

europeu e implantou uma ajuda de acordo com o número de animais e o número de hectares explorados. A 

reforma de 1999 seguiu com a lógica de redução dos preços mínimos europeus e o aumento quase simétrico 

do montante de ajuda por hectares e por cabeça de animal. A principal novidade desta reforma foi a reunião e 

o reforço de um conjunto de medidas que já existiam para a renovação das gerações de agricultores – a 

chamada l’instalation -, ao investimento nas propriedades e para a proteção ambiental. Em 2003 a Comissão 

Europeia propôs passar da caixa azul para a verde, transformando as ajudas acopladas ao hectare e ao número 

de animais em ajudas desacopladas. Essa lógica seguiu a reforma de 2013, em que buscou ligar as ajudas 

desacopladas à proteção ambiental, quando se introduziu uma espécie de pagamento verde que mobilizou 30% 

do conjunto orçamentário das ajudas diretas. Essa ajuda implicava seguir um conjunto de obrigações de 

respeito às práticas agrícolas consideradas ambientalmente adequadas, calculada de acordo com o número de 

hectares e de uma classificação das terras em termos de localização e tipo. Chamada de Indenização 

Compensatória de Acidentes Naturais (L’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels – ICHN), pagava, 

nos locais das explorações classificadas como secas, em 2003, 49 euros por hectare na chamada zona 

desfavorizada simples, 55 euros em zonas de vales (piémont), 136 euros em montanha e 221 euros eu alta 

montanha. O montante de ICHN é definido pelo teto de 50 ha por exploração, sendo que os primeiros 25 ha se 

beneficiam de aumento de 10% sobre o valor de cálculo base (CHATELLIER, DELATTRE, 2005; KIRSCH, 
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KROLL, TROUVÉ, 2017; COURLEUX, 2019; GALLIC, MARCUS, 2019) 

 No que se refere a ajuda direta por cabeça de animal, ela é realizada tendo em conta somente o número de 

vacas dos planteis, seguindo um conjunto de critérios para o enquadramento. Em se adequando, a distribuição 

da ajuda se dá da seguinte forma, no caso das vacas de animais de corte: até as primeiras 50 vacas, o montante 

por cabeça/ano é de 167 euros; entre a 51 a 99 vacas, a ajuda fica em 124 euros por cabeça; entre a 100 e a 

139, sendo esse o limite, o montante de ajuda por vaca fica em 66 euros (IDELE, 2019a). 

 Essa breve retomada do histórico da PAC e das subvenções é importante porque ele enquadra o conjunto 

das ações dos agentes do campo francês. Esse histórico está nas falas e nas trajetórias dos agricultores 

entrevistados e porque ele é fundamental para se entender a composição de suas receitas, uma vez que os 

valores atingidos pelas vendas de animais são inferiores aos custos de produção, o que torna as explorações 

potencialmente sensíveis às mudanças seja nas proteções duaneiras, seja na repartição das ajudas diretas. 

Sendo dois salários mínimos (SMIC) – o SMIC bruto em 1° de janeiro de 2020 foi de 1.539,42 euros -  por 

Unidade de Mão de Obra (UMO) calculado como remuneração mínima e integrado ao custo de produção, em 

2017 os produtores que criam, os que engordam e os que criam e engordam atingem como média 

respectivamente 1,3, 1,5 e 1,7 SMIC/UMO, mesmo com as ajudas diretas. As ajudas diretas representam para 

os que só criam, os que criam e engordam e os que só engordam, respectivamente 37%, 35% e 10% de suas 

receitas – também dados tendo como referência 2017 (IDELE, 2019b). Com dados de 2002, Chetellier; 

Guyomard; Bris (2005, p. 17), encontraram uma média europeia de 1,32 UTA e um total de ajudas diretas que 

representavam 138% do resultado corrente das explorações. 

 Um outro aspecto que será analisado em pormenores nos artigos a serem escritos é a respeito dos 

mercados em que se processam as vendas e as compras de animais, uma vez que fiz entrevistas e observações 

a campo. Falo especificamente dos chamados mercados “au cadran” e “grès-à-grès”, sendo difícil uma 

tradução para o português. O primeiro se refere a sistemas de venda e compra de animais em que os agentes 

econômicos são desidentificados no processo da transação, a exemplo do que analisou Garcia-Parpet (1986) 

no caso do mercado de morangos. O segundo é um mercado em que, ao contrário do primeiro caso, os agentes 

das trocas econômicas realizam pessoalmente as negociações, sem intermediários. Esse último tipo de 

mercado data desde a idade das próprias cidades em que se apresentam. A importância desses mercados nas 

trocas pode ser medida pelo fato de que 95% dos que só criam e dos que só engordam as fazem nesses 

espaços. Especialmente o mercado grès-à-grès coloca em cena um outro agente fundamental que são os 

comerciantes de gado: 66% dos produtores que só engordam compram somente de um comerciante, já os que 

só criam, 58% deles vendem somente para um comprador (POIZAT et al., 2019, p. 115). Esses números 

indicam que há uma relação de confiança forte entre os agentes que fazem as trocas e esse assunto será 

analisado em um artigo específico a ser elaborado. Ao contrário do que se pode imaginar, o papel desses 
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comerciantes de gado tende a estar cada vez mais reforçado devido a própria estrutura de coordenação do 

mercado de bovinos francês, a começar pela caracterização realizada acima de que se trata de explorações 

com pequenos rebanhos. 

 

Qualidade e a renacionalização do mercado francês de carne bovina 

A fase atual do processo de qualificação da carne na França parece ser o de radicalizar o que Jérôme 

Bourdieu (2004, p. 155) chamou de exposição de informações privilegiadas sobre o produto, na medida em 

que a proteção do consumidor passaria pelo conhecimento de sua composição e de sua qualidade. A 

traçabilidade das informações acerca da criação/manejo dos animais foi construída em 1966, mas essas 

informações permaneciam como identificadoras dos animais somente até o abatedouro, não seguindo as 

carcaças e pedaços de carne para o mercado varejista. Um ano antes, fora estruturado o Serviço Nacional de 

Higiene Alimentar em torno da constituição de um corpo de veterinários inspetores que suplantava os sistemas 

municipais de regulamentação sanitária, e que passou a ser adaptado às exigências sanitárias dos parceiros 

europeus. Desse modo, o abatedouro tornou-se central na organização do mercado, uma vez que as 

informações relativas à traçabilidade dos animais, inclusive no que diz respeito à proibição dos anabolizantes 

a partir de 1976, passou a ser controlado por uma noção de qualidade sanitária. A partir do abatedouro, as 

carnes possuíam o selo de qualidade sanitária atestada pelos serviços veterinários. Para o autor citado, essa 

descontinuidade abria uma brecha importante na regulação sanitária e comercial, uma vez que ela não se 

colocava como problema os insumos utilizados na produção e a carne finalmente comercializada. Essa 

regulação do mercado, baseada na qualidade sanitária e na estandardização das carcaças, foi colocada em 

questão a partir dos eventos que seguiram o que se convencionou chamar de crise da “vaca louca”, causada 

pela encefalopatia espongiforme bovina (ESB) (BOURDIEU, 2004). 

 Conhecida desde 1986, essa doença ganhou ares de escândalo quando em 1996 foi anunciado pelo 

Governo do Reino-Unido, epicentro dessa doença, a transmissão da ESB para humanos. A resposta francesa e 

de outros países europeus foi a de interromper as importações de carne que vinham desse destino. Uma 

primeira suspensão das importações Britânicas já havia sido realizada em maio de 1990 também relacionado à 

mesma doença, mas a ameaça que isso representava à própria liberalização do comércio na Comunidade 

Europeia produziu uma forte reação das instâncias europeias pela anulação da suspensão, em favor da 

restrição de carnes não-desossadas. O horizonte político das instâncias europeias de abolição dos controles 

sanitários entre as fronteiras dos países então pertencentes ao bloco, a conjuntura de baixa dos preços dos 

gados pagos aos produtores no início da década de 1990, devido a um conjunto de motivos internos e 

externos, somados à revisão das políticas produtivistas na agropecuária, e as pressões por protecionismo do 

setor, levaram a Comunidade Europeia a editar um conjunto de medidas de encorajamento setorial às 
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chamadas produções de qualidade superior. O acesso a esse benefício estava condicionado à consolidação do 

sistema de rastreabilidade e sua extensão até os pontos de venda varejistas e desses pontos de venda ao animal 

de origem (BOURDIEU, 2004, p. 154). As medidas desejosas de que se prolongue a rastreabilidade do 

sistema industrial até o de comercialização datam ainda do início da década de 1990. 

 Contudo, foi a partir do escândalo de 1996, logo após a interrupção da importação da carne com origem 

no Reino Unido, que as entidades interprofissionais ligadas à cadeia de produção da carne vão se apoiar sobre 

esses dispositivos normativos de regulação do mercado, existentes desde o início da década de 1990, para 

lançar, em abril de 1996 o selos VBF, Viande Bovine Française, e, em 1997, o CQC, Critère Qualité 

Contrôlés (SANS ET FONTGUYON, 1999; GRANJOU, 2003). Para Bourdieu (2004, p. 154), a coincidência 

temporal dessa primeira iniciativa com o embargo da importação da carne não pode ser tomada como fortuita 

tendo-se em vista a estrutura das relações comerciais de então com o Reino Unido, uma vez que os britânicos 

forneciam 26% das importações de carne bovina francesa – dado para o ano de 1995. Assim, se a etiquetagem 

com a origem geográfica da carne se apresentava como resposta a uma demanda dos consumidores, não se 

realizou sem vantagem a vários agentes da cadeia de carne bovina francesa. A menção à origem francesa das 

carnes comercializadas tinha um efeito de tentar “renacionalizar” o consumo da carne. Na interpretação de 

Jérôme Bourdieu, sem minimizar os efeitos catastróficos da ESB, se pode falar de uma verdadeira apropriação 

estratégica desses eventos pela interprofissão. A instrumentalização da indicação de origem da carne bovina se 

desenvolve também em outros jogos concorrenciais internacionais como o de uso de hormônios que opõe a 

Europa dos Estados Unidos. Ao que parece, a busca pela qualificação distintiva da carne francesa e sua 

reclassificação no jogo da concorrência faz parte de uma relação complexa que decorre da ação simultânea de 

convenções de qualidade partilhada por diferentes agentes, em especial os consumidores, produtores e demais 

agentes participantes da cadeia de produção, de normas e regras estabelecidas em nível nacional e no âmbito 

da comunidade europeia e, não menos importante, da dinâmica concorrencial no mercado internacional, a 

exemplo do que Stanziani (2005) discutiu para o caso do mercado da carne bovina no século XIX. Não há um 

ator central capaz de definir e impor uma definição monolítica de qualidade, mas é a interação da pluralidade 

de lógicas de ação de diferentes atores, com poderes diferenciados na busca dessa imposição, que acaba 

definindo um determinado arranjo em termos de coordenação do mercado e qualidade (STASSART, 2019). 

Sob uma perspectiva de análise de longo prazo, se pode dizer que as questões de saúde pública implicam 

diretamente sobre as formas de regulação econômica do mercado da carne, sendo o contrário também 

verdadeiro (BOURDIEU, 2004). 

 Foi a partir dos eventos da chamada “vaca-louca”, em especial a partir de 1996, como argumentado 

acima, que houve uma multiplicação dos selos de qualidade, o desaparecimento das carnes estandarizadas e de 

baixo preço e um respectivo aumento do preço da carne ao consumidor (SANS ET FONTGUYON, 1999; 
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STANZIANI, 2008, p. 97). Até então, conforme argumentam Sans et Fontguyon (1999, p. 60), o consumidor 

final encontrava na maior parte das vezes apenas “carne”, o selo sanitário e a marca do distribuidor final, 

como informações que descreviam o produto, a não ser em volumes muito limitados como a viande Label 

Rouge e hebdopack Charal. O principal atributo procurado pelos consumidores era a qualidade organoléptica 

da carne e, mais particularmente, sua maciez. Mas esses atributos eram mais uma característica “da 

experiência” dos próprios consumidores, haja vista a pouca disponibilização de informação ao comprador 

final.  

Contudo, segundo os últimos autores citados, duas iniciativas se desenvolviam com o objetivo de 

ampliar a diferenciação tendo em vista esses dois critérios (característica organoléptica e maciez) ao nível dos 

consumidores finais. A primeira era a de identificar a origem da matéria prima quanto ao sistema de produção 

dos animais no que diz respeito às raças de carnes, distinguindo das destinadas ao leite – uma vez que em 

torno de 45% da carne comercializada tem origem em animais reformados no sistema leiteiro; além disso, são 

esses animais também que ingerem grande quantidade de ração e por isso estão mais susceptíveis de ingerir 

farinhas de origem animal, a causa da ocorrência da chamada vaca-louca. Como exemplo, os autores citam 

uma iniciativa coletiva da interprofession bovine de lançar em 1993 a marca Boeuf Verte Prairie, que previa 

também fazer uma triagem das carcaças de acordo com o grau de gordura e pH, e respeitar uma duração de 

maturação mínima de 7 dias, o que permitiria um grau ótimo de maciez no cozimento rápido. A segunda 

iniciativa era a inovação dos produtos transformados, como a carne embalada à vácuo, fornecendo aos 

consumidores uma diferenciação em termos de aumento da duração de tempo de vida útil do produto. Antes 

da crise da vaca-louca, fora a empresa Vital-sogéviandes, terceira empresa do setor à época, que fez o 

lançamento da carne à vácuo em 1987, sob a marca Hebdopack Charal. Essa estratégia comercial foi, 

posteriormente, copiada por várias outras empresas que também lançaram seus equivalentes no mercado, 

procurando destacar duas qualidades diferenciadas que eram a longa duração do tempo de vida útil e o 

aumento da maciez (SANS ET FONTGUYON, 1999, p. 63). Ainda segundo esses autores, fora esses casos, 

os consumidores estariam em uma situação de completa incerteza quanto à qualidade, a não ser para aqueles 

que se dispusessem a pagar para consumir esses mercados de nicho, como Label Rouge e Charal. 

Antes da crise da ESB já havia uma diminuição do consumo de carne devido às recomendações 

nutricionais, o que indicava uma mudança das preferências dos consumidores. A crise de confiança devido à 

da ESB aumentou essa tendência de diminuição do consumo e, uma vez realizado o embargo da importação 

da carne do Reino Unido por três anos, a indicação da origem se tornou uma estratégia integrada de 

diferenciação pela qualidade. Ainda em 1997, tanto o Conseil Nationl de l’Alimentation (CNA), quanto o 

Conseil National de la Consommation (CNC) se manifestavam julgando ser indispensável informar aos 

consumidores finais acerca das explorações agrícolas e o modo de criação do gado e da alimentação (SANS 
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ET FONTGUYON, 1999, p. 67). A resposta da Interprofession Française du Bétail et des Viandes 

(INTERBEV) já havia precedido tal manifestação, uma vez que desde fevereiro de 1997, construíra um 

acordo de etiquetagem obrigatória das carnes vendidas no varejo – com a exceção dos steak’s haché. Esse 

acordo passou a valer a partir de outubro do mesmo ano e impunha a comunicação ao consumidor da origem 

do animal (país), de sua categoria (jeune bovin, taureau, génisse, vache, boeuf) e de seu tipo racial (laitier, 

mixte, à viande). As organizações de consumidores, como o CNC, ainda reivindicavam que a etiquetagem 

deveria apresentar o tipo de criação, se extensivo ou intensivo e o tipo de alimentação. Mas essas últimas não 

foram incorporadas na etiquetagem porque se pressupôs que era suficiente mencionar se os animais eram de 

tipo racional leiteiro, misto ou de carne, uma vez que a ESB atinge sobretudo os animais de tipo leiteiro 

devido à sua alimentação rica em concentrados (GRANJOU, 2003, p. 330). Ao que parece, na verdade, a 

inclusão dessas informações exigiria uma mudança enorme, sobretudo, nos processos industriais nos 

abatedouros, com implicações para outros agentes da filière, como a prática de agrupamento dos animais pelos 

commerçants de bêtail, ao menos para os grandes distribuidores – voltarei a esse argumento. Assim, essa 

iniciativa de etiquetagem respondia parcialmente às expectativas dos consumidores, expressas pelas 

manifestações do CNA e do CNC, uma vez que nenhuma informação havia sobre as condições de manejo e 

alimentação na criação dos animais. 

Uma primeira iniciativa nesse sentido, ou seja, de aportar informações sobre as condições do manejo 

dos animais, foi ainda construída ainda em 1997 pela INTERBEV, com uma assinatura coletiva intitulada 

Critères Qualité Contrôlés (CQC) complementar aos selos de qualidade pré-existentes, como Labels e marcas 

certificadas. O objetivo era o de aportar informações suplementares como o de maciez, devido a uma 

maturação mínima de 7 dias, e, principalmente, sobre as condições de manejo/alimentação dos animais devido 

a um cahier de charges que deveria ser seguido pelos produtores, definindo um plano de alimentação, 

sanidade, identificação dos animais, etc. Um organismo certificador independente validaria a credibilidade das 

informações, cujo referencial técnico era o de referência para os próprios poderes públicos. Portanto, se 

iniciava uma espécie de traçabilidade da carne até aos pontos de venda aos consumidores, no que se refere aos 

selos e marcas de carne já existentes. A forte progressão das marcas certificadas logo após a crise da ESB 

pode ser constatado pelo fato de essas marcas não representavam mais de 3% do mercado no varejo das 

vendas de carne não moídas (non haché) em 1993, oscilando entre 20% a 25% em 1997 (SANS ET 

FONTGUYON, 1999, p. 68). 

 A crise da ESB em 1996 parece ter tido o efeito de não só de ampliar o conceito de qualidade da carne 

partilhada pelos diferentes atores, com o aumento da demanda para a inclusão de aspectos ligados ao 

manejo/alimentação dos animais, mas de “deslizar” o próprio conceito de qualidade baseado na maciez da 

carne para esses outros aspectos, somado ao reforço do aspecto sanitário. Mesmo as relações entre 
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distribuidores e abatedouros, antes da referida crise, não consideravam exigências relativas ao 

manejo/alimentação dos bovinos. Os cahiers de charges entre esses agentes consideravam as características 

de classificação dos animais (vache, genisse...) e sobretudo das carcaças, como peso, classificação em termos 

de gordura e as modalidades de corte (SANS ET FONTGUYON, 1999, p. 68). Analisar os abatedouros é uma 

outra chave de leitura que poderia se desenvolver na pesquisa, pois, ao que parece, são agentes centrais. 

 A modificação da percepção sobre os atributos da qualidade da carne buscados pelos consumidores e a 

dificuldade dos industriais/abatedores em ofertar um produto com essas novas características de qualidade 

levou vários distribuidores, como Carrefour, Promodès e Auchan, a construírem seus próprios esquemas de 

aprovisionamento, buscando fidelizar consumidores com informações privilegiadas a montante da cadeia de 

produção, que solicitam a obtenção de um certificado de Critères Qualité Contrôlés (CQC), aumentando 

assim sua credibilidade com um selo de controle oficial independente. Tem-se, assim, uma marca privada e 

uma marca coletiva que se apoiam mutuamente. 

 Assim, tanto as grandes distribuições, como a chamada Interprofission elaboraram novas estratégias 

tendo em vista a crise da ESB. A carne era um alimento que não possuía estratégias significativas de 

diferenciação e de valorização quando se compara com os vinhos ou os queijos. Uma comparação que deve 

ser ampliada em versões subsequentes deste texto. O uso de atribuir a origem ao produto reedita uma noção de 

“terroir” que não possui equivalente em outros idiomas europeus, implica em uma reclassificação dos 

produtos e privilegia os produtos regionais. Mas a própria rastreabilidade coloca problemas de repartição do 

valor entre os diferentes participantes da cadeia de produção, levando a diferenças paradoxais entre o “milieu 

éleveur” e o “milieu industriel” (GRANJOU, 2003, p. 331). No que concerne aos produtores, considerando os 

debates que a sociedade francesa teve devido especialmente aos problemas com a ESB, parte deles constroem 

estratégias para valorizar seus produtos a partir da ideia de uma rastreabilidade como relação direta entre 

produtores e consumidores. Isso lhes permitiria melhor valorizar as raças de animais, os produtos 

comercializados, os modos de manejo/alimentação e o savoir-faire da família. Essa reivindicação de 

traçabilidade por parte dos éleveurs pode revelar conflitos entre os atores cadeia de produção uma vez que 

revela a dificuldade dos intermediários entre o produtor e o consumidor de fazer chegar a este último todas as 

informações que gostaria de receber quanto ao consumo e características do produto. M. Jaffre, em entrevista 

a mim concedida, dizia que o segredo da produção em termos de rendimento da exploração estava em afastar 

os intermediários e realizar a venda direta aos consumidores. Uma experiência semelhante é do Groupe 

d’Intérêt Economique (GIE) que possui como presidente o M. Collet na Bretagne. 

 A venda direta aos consumidores permite aos produtores certificar eles mesmos a origem da carne, além 

de aumentar seus rendimentos uma vez que o restante da cadeia de produção fica suprimida. Uma vez que a 

traçabilidade constrói a necessidade de procedimentos para seguir um produto ou um processo ao longo da 
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cadeia de produção, a venda direta, ao acabar ou diminuir o número dos agentes da cadeia, suprime a própria 

necessidade dos procedimentos de seguir esses produtos (GRANJOU, 2003). 

 Mas quando a demanda pelo produto é maior, como, por exemplo, a necessidade de ofertar regulamente 

determinados cortes aos bouchers, cresce a dificuldade em transmitir para frente as informações relativas aos 

animais, uma vez que um mesmo produtor não tem condições de ofertar um grande número deles. Assim, as 

práticas de agrupar os animais como, por exemplo, por comerciantes (commerçants) que os compram dos 

éleveurs e terminam o engorde, constroem grupos homogêneos de animais. No abatedouro, a identificação se 

dá por “lote”. Cada lote é comporto pelas informações específicas de cada animal, cujas informações que 

ligam cada animal ao seu éleveur é perdida, por mais que se poderia recuperar por meio da pesquisa à 

posteriori, mas que não é transmitida para as carcaças, somente as características relacionadas ao país de 

origem, do tipo e da categoria que guiam a formação de cada lote, sendo as informações transmitidas ao 

consumidor (GRANJOU, 2003). A demanda realizada por grandes estabelecimentos varejistas aos 

abatedouros também reforça a prática do agrupamento dos animais por parte dos commerçants. Como esses 

grandes estabelecimentos procuram diferenciar seu produto em relação aos standard (com relação a alegação 

de origem, raça, tipo de animal) e eles passam suas demandas específicas aos abatedouros que, por sua vez, 

repassam a encomenda aos marchand de bestiaux que negociam junto de diferentes éleveurs ou mesmo nos 

marchés aux bestiaux com a intenção de encontrar a quantidade de cabeças de gado que correspondam às 

características demandadas. Em alguns casos, como no que eu entrevistei na comune de Masnau Massuguies, 

o éleveur ele mesmo era um commerçant de bestiaux, que comprava de bêtes magras, engordava-as e ficava 

pronto para as variadas demandas dos abatedouros e bouchers, buscando atender os mais variados perfis. Isso 

reforça o agrupamento de cabeças de gado por parte dos commerçants e, automaticamente, reforça esse agente 

mesmo na rede de agentes envolvidos na cadeia de produção. 

Granjou (2003, p. 340), constrói uma hipótese de que, para os consumidores, não seria tanto a 

qualidade específica dos produtos que faria o sucesso do slogan “traçabilidade”, nem mesmo a ativação de um 

universo doméstico das atividades que lembrariam os criadores, mas uma responsabilização coletiva da filière, 

através do envolvimento administrativo dos atores e a multiplicação dos controles que parecem ter se tornado 

referência aos consumidores. 

 Outros desafios para a filière viande foram colocados pela Lei EGALIM, Agriculture et Alimentation, de 

2 de outubro de 2018. A referida Lei pretende regular vários dispositivos ligados à desde a produção à 

alimentação. Muito resumidamente, dois deles me chamaram a atenção: 1) a inclusão dos custos de produção 

na definição do preço pago aos produtores, desde que elaborem contratos de venda perenes com os demais 

agentes da filière; 2) aumento das carnes labelizadas para 40% do mercado, sendo que hoje é em torno de 3% 

a 5%. Não são poucas as implicações e potencialidades da lei. Obviamente, pelos documentos que tive acesso, 
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apesar de ter sido acolhida com euforia pelos produtores, o balanço é de que não se alterou muito as relações 

comerciais. 
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Anexo. Algumas fotografias realizadas da pesquisa de campo 
  

Legenda: bovinos Limousin e charolais na pastagem em uma propriedade no département de Creuse 

 

 

 
 

A estratégia de venda direta de carne aos 
consumidores tem ganhado espaço entre os 
produtores. Placas como essa são muito 
frequentes nas regiões produtoras de 
bovinos. Na placa se lê “Produtos da fazenda: 
venda de carne Limousin sob encomenda” 
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Legenda: Propriedade visitada em Sologne, Região Centre-Val de Loire. Trata-se de uma pequena propriedade para as 
escalas brasileiras e muito premiada em feiras de exposição de animais. Na parede de um dos prédios, próximo de onde 
há a casa propriamente dita do casal e um local de venda de produtos, pode-se perceber as distinções objetivadas em 
placas de premiações que foram usadas como uma espécie de decoração e primeira apresentação aos visitantes. Na 
segunda fotografia abaixo, pode-se perceber uma placa com o nome de um dos touros da propriedade premiados, o 
peso alcançado e o destaque de que se refere ao “recorde mundial”. Uma das principais estratégias comerciais por 
parte deste produtor era a venda direta aos consumidores da carne e derivados.  
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Legenda. Mercado de venda de gado em pé semanal chamado de “Au Cadran”, que consiste na compra e venda 
impessoal entre os agentes econômicos: compradores e vendedores são desidentificados no momento das transações. 
Na primeira fotografia à esquerda, dentro da cabine, estão os compradores, que com um aparelho do tamanho de um 
telefone acionam os comandos para atribuir valor aos animais apresentados na pista. Na segunda fotografia à direita no 
canto de cima está a pessoa que anuncia as características do animal a ser vendido e os lançes dados pelos que estão na 
cabine de compra. Os venderores estão nos bancos fora das cabines. Este é um modelo de construção social da 
concorrência perfeita. 
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Legenda: Este é um mercado de gado em pé semanal chamado de grès-agrès, ou seja, ao contrário do “au cadran”, 
neste caso a compra e venda se estabelecem pelo contato direto entre vendedores e compradores. Toda a negociação 
se estabelece diretamente e está baseada na confiança e reputação de ambos os agentes. 
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Legenda: a pesquisa também foi realizada em supermercados e boucheries para analisar como o mercado francês elabora 
estratégias de venda e apresentação da carne. Abaixo seguem algumas fotograficas que destacam as distinções realizadas 
nas embalagens como forma de detalhar aos clientes o tipo de animal (se a origem é do sistema de carne ou de leite), 
raça, idade e peso. Há uma discussão e tentativa por parte de alguns mercados em detalhar o tipo de alimentação dos 
animais vendidos, especialmente se foi livre de alimentos trangênicos. Uma outra estratégia cada vez mais forte é a 
identificação do produtor na embalagem, como forma de aproximar o produtor do consumidor e gerar mais confiança de 
que se trata de uma carne de qualidade sabendo-se a sua origem. Destaque para os selos “Label Rouge” e “Viande Bovine 
Française” 
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Legenda: algumas fachadas de bistros em que se distinguem pela identificação da raça do animal utilizado em seus pratos 
 

 


