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RESUMO 

Em anos recentes, o mundo rural ganhou uma notoriedade nunca vista na história social e 

cultural brasileira, mesmo considerando-se mais de quatrocentos anos de passado agrário. Talvez 

em nenhum outro momento a ruralidade tenha se projetado no imaginário social com tamanha 

carga simbólica afirmativa. Depois de um longo passado debaixo de críticas e sofrendo do estigma 

do atraso, o ruralismo passou a ter um resgate prestigioso. Figuras patronais do mundo oligarca e 

o Jeca Tatu reapareceram transformados, sadios e poderosos, travestidos em novos tipos sociais: 

o empresário agrícola capitalizado e tecnificado; o pecuarista de recorte texano, com vacas e 

touros de grffe; o criador de cavalos de raça; o político lobista dos interesses ruralistas; os 

empresários e profissionais urbanos que investem em fazendas e sítios; os agro-boys; os cow-boys, 

os peões de boiadeiro; as duplas de música pop neo-sertaneja e outros tipos sociais expressivos de 

novas representações do ruralismo, ritualizam em exposições, festas do peão e eventos 

assemelhados e senados uma nova construção simbólica da ruralidade, agora denominada coUntry 

no Brasil. Muito além de ser o correspondente simbólico da modernização das forças produtivas 

do campo no Brasil, as práticas e a configuração dessa ruralidade inscrevem:se entre as formas de 

produção simbólica hegemônicas da sociedade de consumo aqui instalada em meio às 

peculiaridades de uma sociedade desigual. Os produtores da rede simbólica country imiscuem-se 

por diversos campos da produção cultural, envolvendo desde sujeitos sociais com habitus de 

elevada distinção social até os sujeitos e as práticas das culturas populares. Constitui-se, então, um 

expressivo processo de luta simbólica em que se enfrentam os novos e velhos agentes das 

desigualdades sociais estabelecidas em tomo da categoria rural que, em última instância, continua 

um significante poderoso das formas como a sociedade brasileira se reelabora na 

contemporaneidade. 

O objetivo deste estudo é identificar os sujeitos sociais envolvidos nessa configuração da 

ruralidade brasileira denominada caipiralsertaneja/country, descrever e interpretar os principais 

sentidos sociológicos e culturais de suas práticas e representações. 
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INTRODUÇÃO: A RECONSTRUÇÃO DA RURALII)ADE 

Em anos recentes, a sociedade brasileira vem passando por um experiência cultural 

inusitada: voltamos a ser quase todos meio caipiras, sem pejorar sobre o que isto significa. 

Caipira, sertanejo e couniry são denominações comuns de uma vasta produção material e 

simbólica da indústria cultural promovida nas mais diversas instâncias de consagração das culturas 

hegemônicas de consumo que recobrem quase toda a sociedade'. 

Exposições e feiras rurais, festas, rodeios, shows, festivais de música, eventos, esportivos, 

rituais cívicos, religiosos e outros eventos envolvendo grandes públicos expandiram certas 

práticas, representações e o consumo de simbolos do mundo rural em diversos espaços sociais, 

contando com o reforço de programas de rádio e televisão, da indústria fonográfica, de revistas, 

suplementos jornalísticos e da produção publicitária. Formou-se uma verdadeira rede simbólica da 

ruralidade2, reiterada, ainda, pelas grffes do vestuário, pelo consumo de objetos de arte e de 

peças do artesanato rural, pela decoração rústica dos mais diversos ambientes sociais como 

residências, lojas, restaurantes, boates, clubes, hotéis, pavilhões de eventos públicos e outros. A 

ruralidade não se situa mais unicamente no campo. A categoria rural expandiu-se para o que é 

socialmente impreciso, até tornar-se quase indefinida, graças à potência publicitária abrangente 

que lhe conferiram esses eventos, seus rituais e produtos. 

Os componentes centrais dessa configuração cultural neo-ruralista, neo-sertaneja ou 

caipira-country são encontrados com predominância em algumas regiões do Brasil Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste, onde adquirem maior notoriedade, mais precisamente nas áreas pecuaristas do 

interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e em algumas áreas dos 

estados da região Norte, onde a expansão da fronteira agrícola é mais recente; todas são regiões 

1  Utilizo as expressões indústria cultural e culturas hegemônicas de consumo para definir o sistema de 

produção industrial e mercantil de bens culturais disseminados através do meios de comunicação de massa e 

consumidos em larga escala nos contextos históricos e sociais contemporâneos. As referências conceituais estão em 

AdornolHorkheimer (1985) e Williams (1979: 111-122; 1992: 48-54). Tal definição suspende, por ora, outras 

características relevantes desse sistema, bem como suas implicações políticas e ideológicas, que serão abordadas ao 

longo do estudo quando incidirem sobre aspectos pertinentes ao tema aqui delimitado. 

2 EUtendida como a combinação dos meios de produção e dos veículos da indústria cultural com as práticas 

rituais e as representações socialmente compartilhadas nos eventos mencionados. 
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onde a modernização da produção rural foi mais intensa, principalmente a partir dos anos 60. 

Também se vê a presença e a absorção dessa configuração entre as culturas rurais de outras 

regiões, bem como em quase todas as grandes cidades brasileiras, mas a predominância dos 

componentes caipiras combinados com os de recorte country norte-americano é mais nítida nas 

primeiras regiões e parece correlacionada à maior amplitude dos seus mercados de produção e de 

consumo em geral. 

Com gradações, pode-se ver o neo-ruralismo no cotidiano das cidades dessas regiões. Nos 

finais de semana, um sem número de pessoas busca o refigio da casa de campo, dos sítios, 

fazendas, hotéis-fazendas, clubes de campo, os espaços do turismo de campo, perto da natureza. 

Recuperam-se as festas e as religiosidades rústicas, as práticas e pratos da culinária rural, a 	• 

medicina alternativa das plantas e raízes. Resgatam-se como nunca a necessidade do ar puro dos 

campos, o bucolismo e a suposta segurança das pequenas cidades do interior, como expressões da 

reposição de relações sociais imediatas, supostamente perdidas nas experiências sociais urbanas. 

Residências e outros ambientes sociais são desenhados e decorados com motivos rústicos em meio 

à arquitetura moderna e pós-moderna. Veículos utilitários de uso habitual nos espaços geográficos 

rurais circulam como automóveis de uso generalizado. Os jeans mantêm-se como vestuário 

dominante há, pelo menos, quarenta anos. Calças, camisas, casacos, botas, cintos, chapéus country 

parecem compor um gênero indiscriminado de vestimenta em situações e ambientes sociais 

também aparentemente indiscriminados, sejam os classificados como populares, sejam os 

distintivos destes por critérios de sofisticação. Da mesma forma, adereços como lenços, correntes, 

pulseiras, anéis, crucifixos e outros, seguindo o design rústico, contam entre os preferidos em 

diversos segmentos de consumidores. 

A produção da nova ruralidade ultrapassa significações originais, singularidades do mundo 

rural, quando invade as cidades, seja através do vasto comércio ambulante das calçadas e das lojas 

populares, seja nas butiques e grffes de prestígio encontradas nos grandes shoppings urbanos. 

Também no circuito do lazer e do turismo urbano, na vida noturna das festas, boates e 

danceterias, nos clubes, nos motéis, a configuração caipiralcountiy reelaborou o ruralismo, 

principalmente nas cidades do interior, mas representou também, durante algum tempo, uma 

verdadeira "febre" nas capitais. 

Para certos grupos de extração social urbana, o neo-ruralismo, mais do que alternativa 

cultural episódica, torna-se uma opção profissional e econômica, como ocorre em alguns países 
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europeus e nos EUA, conforme indicam alguns estudos recentes feitos no Brasil 3 . Entre estes, um 

dos mais interessantes, feito no estado do Rio de Janeiro, observa o neo-ruralismo como 

reconversão social ao universo rural das gerações herdeiras de antigos proprietários de terras que, 

profissionalizadas no meio urbano, buscam agora nas recrpropriações do patrimônio fundiário 

alternativas, parciais ou totais, de investimentos seguros numa economia de crises cíclicas 4. Esses 

sujeitos reconvertidos representam frações importantes do neo-ruralismo, por expressarem 

posições de classe de elevada distinção social. Mas podem não ser as mais importantes no 

conjunto da rede simbólica, porque outras frações relevantes, incluindo as de outras origens 

sociais, compõem a rede. Esta, abarcou amplamente antigos e novos sujeitos da indústria cultural 

e, no âmbito da produção agrária, envolveu as frações sociais que têm inserção mais antiga no 

processo de acumulação de capital derivado da modernização rural empreendida nos últimos 40 

anos, ainda que o grau de inserção dessas frações neste processo seja diferenciado, em função da 

Giuliani, 1990; Hidalgo, 1995; Ortega, 1995. 

Neves (1995: 1273). A caracterização sociológica que a autora fiz para essas reapropnações fundiárias 

serve de referência para meu estudo, com algumas ressalvas que farei à frente. Em decorrência desta forma de 

substituição dos apropriadores, o uso da terra foi alterado. Alguns se apropriam dela de modo relativamente 

improdutivo (isto é, do ponto de vista do uso agropecuário) para construção de casas secundárias. Outros para a 

constituição de sítios de duplo sentido: atividade produtiva e lazer, muitas vezes a primei rafinalidade justificando 

a segunda e objetivando as novas concepções sobre a relação com a natureza. Outros constituiram pequenas 

unidades produtivas destinadas à colocação de novos e relativamente sofisticados produtos no mercado (camarão, 

truta, coelhos, compotas de frutas, queijos especiais), reproduzindo um fenômeno mais geral que a literatura 

sociológica tem identificado como processo de emergência do "neo-rural" ou de reestruturação deste espaço. 

Outros, dotados de grande poder de acumulação capitalista, adquiriram extensas áreas próximas aos grandes 

mercados e investiram na constituição de modernas fazendas agro-pecuárias, de corte e/ou de leite, fundadas no 

uso de raças produzidas para darem respostas mais satisfatórias às demandas do mercado. Outros, associando o 

investimento do capital econômico e do saber cultural, ergueram hotéis-fazenda e estimularam o desenvolvimento 

de movimentos especiais de turismo. Por fim, um segmento expressivo e diferenciado em termos de volume de 

capital econômico, construiu pequenas unidades de criação de cavalos de sela ou grandes empresas de 

reprodução de raças selecionadas. 

Diferente das menções gerais e implícitas sobre autores importantes no trabalho, de preferência serão 

citados os autores e obras especificas que utilizei diretamente. Também de preferência as citações mais longas estão 

nos pés de paginas, à medida que citações detalhadas sejam necessárias, incluindo alguns comentários. 

Convencionei a grafia em Itálico para citações literais; a grafia em Negrito para grifos e ênfases minhas. De resto 

sigo as convenções habituais. 
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própria hierarquia interna das classes dominantes no campo. De qualquer forma, pode-se antever 

- que muitas dessas frações estão também constituídas como consumidores de produtos neo-

ruralistas, como por exemplo, da imprensa industrial. 

Revistas especializadas (Globo Rural, Manchete Rural, Guia RuralAbril, Hzppus, Casa & 

Jardim, Natureza, Moda & Viola, Sertanejo, Sabadão Sertanejo), revistas de variedades 

(Manchete, Amiga, Contigo, Caras) divulgam sistematicamente a nova ruralidade, seja abordando 

práticas econômicas e técnicas, seja discutindo símbolos e valores do imaginário popular-massivo. 

Revistas como Veja, Isto é/Senhor e os jornais de grande circulação editaram nos últimos dez anos 

sucessivas reportagens especiais sobre o boom cultural country. Aliás, vários dos grandes jornais 

brasileiros, quando não os tinha, passaram a editar suplementos especiais com matérias sobre o 

mundo rural. Esses veículos alimentam, assim, as imagens do ruralismo no que possui de 

extraordinário, transformado, moderno. - 

- As representações predominantes giram em torno das sociabilidades inovadas nos rituais 

do ruralismo redivivo: o brilho das empresas, dos empresários, dos intelectuais e técnicos, das 

próprias técnicas, dos artistas, dos peões de rodeios enriquecidos, enfim, das pessoas e grupos, 

das práticas country, que sugerem estilos de vida e de comportamento muito distantes do Jeca 

Tatu de Monteiro Lobato, do sertanejo de Euclides da Cunha, dos jagunços de (iuimarães Rosa 

ou dos caipiras de Antônio Candido e, na aparência, também distantes do estilo de vida dos velhos 

coronéis oligarcas. 

Eventos como a exposição Expozebu, de Uberaba, MG, e a Festa do Peão de Boiadeiro, 

especialmente a de Barretos, SP, dois eventos emblemáticos, ganham dimensão de festa nacional 5 . 

Utilizo aqui uma representação exemplar da Expozebu, de Uberaba, MG, em 1992, urna vez que a festa 

de Barretos será tratada com detalhes à frente. A ênfase do enfoque recai sobre alguns dos novos intermediários 

culturais desses eventos, desdobrando-se para algumas de suas características sócio-culturais mais relevantes que 

não devem ser reduzidas à estereotipia. A cada período anual ou ciclo countPy ocorrem "invenções" sobre os 
mesmos rituais. O dia lo. de maio começou cedo para a mineira Marcia Helena de Oliveira, a 'Marcinha ". Como 

costuma fazer há seis anos, Marcinha passou boa parte do dia se ocupando dos últimos detalhes da Noite do Velho 

Oeste. Acordou por volta das 11 da manhã e foi para a Casa do Folclore, uma chácara de 40.000 metros 

quadrados na estrada que leva a Uberlândia. 'Era preciso saber se estava tudo em ordem para receber os cerca de 

2.500 convidados esperados para aquela noite. Checar se haviam chegado as 56 caixas de uísque White Horse, 

Johnny Walker e Belis e as trinta caixas de vinho branco alemão Liebfraumilch. Conferir o serviço de buft e a 

instalação do equipamento de som e luz. Às 5 horas da tarde, Marcinha pegou sua Parati cinza-chumbo efoi para 
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o Parque Fernando Costa, onde acontece, até o próximo domingo, a 58a. Exposição Nacional de Gado Zebu, em 

Uberaba. Ali na mesa de um dos bares montados, ela vendeu os 400 últimos convites para jovens entre 15 e 30 

anos, que se acotovelam na bilheteria improvisada só para conseguir um ingresso para a 'Festa da Marcinha ", 

como é conhecida a Noite do Velho Oeste. 'A cidade vira uma coisa inexplicável nesta época" conta ela. 

"Enquanto os pais se preocupam com os leilões durante a exposição, os filhos se preocupam com as festas que 

acontecem fora do parque" A Noite do Velho Oeste é uma das quatro grandes festas, paralelas à Expozebu, que 

levam para Uberaba pessoas de todos os cantos do país. "Vem gente até do Amapá só por causa dessas festas" 

garante Marcinha, que nos outros 355 dias do ano trabalha com melhoramento genético do gado na Embrapa. (..) 

Só vem gente selecionada" emenda Roberto Cardoso, 21 anos, pecuarista de Londrina. "O único problema é que 

os preços são absurdos. Uma diária de hotel três estrelas em Uberaba está mais cara do que a de um cinco 

estrelas em Nova York" As altas cifras não chegam a incomodar. Há muito dinheiro circulando na cidade durante 

a exposição. "Qualquer coisa que se montar aqui, nesta época do ano, dá dinheiro" afirma Marcinha. (..) Paula 

A breu Rezende, dona da buti que que leva seu nome também não tem do que reclamar. "Vendo três vezes mais do 

que no Natal", compara. 'Minhas clientes não se incomodam por pagar de 23.000 a 2 milhões de cruzeiros para 

estarem bem vesti das (A equivalência com o valor do dólar na época seria de pouco mais de 230 a 2 mil dólares). 

Elas não gostam de repetir roupas nessas festas. Segundo elas, o que as mulheres querem é ilusão, ficar bonitas 

para reconsquistar os maridos ou arrumar namorados. (..) Criado há dez anos para substituir o formal Baile do 

Presidente, O Baile do Cowboy conseguiu realizar uma façanha este ano. Reuniu, no mesmo palco, as duplas 

Leandro e Leonardo (atração principal da festa) e Chifãozinho e Chororó, que haviam se apresentado no parque 

de exposições uma hora antes. "Só nós e a Globo conseguimos juntar os dois" comemorava José Renato Gomes, 

33 anos, diretor social do clube (Jockey Park). Ao som de Fio de Cabelo, com a dupla "Chitãozinho e Leonardo" 

os 4.300 convidados da festa nem se lembravam mais de ter pago entre 25.000 e 100.000 cruzeiros por um 

ingresso. (..) "No ano que vem, vamos trazer mais duplas sertanejas de sucesso ", avisa Delcides Barbosa Borges, 

40 anos, presidente do clube. Ele montou 600 camarotes vips com a intenção de atrair o público mais selecionado. 

O esforço e o investimento de 70.000 dólares só com o show valeram a pena. Os criadores, que até este ano não 

iam ao baile por não poderem mais contar com as mordomias e a privacidade que um camarote oferece, 

resolveram reservar um lugar na agenda social da época para o Baile do Cowboy. "O baile andava meio chato, 

com gente menos selecionada" diz a estudante Patrícia Pontes, 16 anos, filha de um dos criadores da região. 

Agora, parece que eles acertaram trazendo artistas de sucesso para se apresentar na festa ". (..) "Mnguém dorme, 

quando muito duas ou três horas por noite ", conta Andréa Pavel, a "Nega ", 24 anos, uma das que promovem as 

festas de Uberaba. "A gente dança e bebe a noite inteira, visita a exposição de dia, vai para os barzinhos do 

parque à tarde e depois volta para asfestas" conta Ana Paula Sabino. "Não é fácil essa nossa vida" Que o diga o 

deputado federal Aécio Neves, que cumpriu, com a mulher, a mesma rotina dos filhos dos criadores. "É um bom 

lugar para se divertir, ver gente bonita e saudável' diz. "Aproveito todos os anos" (Gisele Ribeiro: Uberaba é 

uma festa. Os agitos na cidade durante a Expozebu. Revista Veja-Minas Gerais, 13 de maio de 1992). 



Apesar das evidências do caráter seletivo e segregado dos rituais dessas festas, observados em seu 

conjunto, eles não se resumem a isto. Práticas de consumo e fruição social legitimadas pelas 

preferências estéticas e pelo gosto burguês dividem-se entre espaços públicos restritos e precípuos 

das classes abastadas e os espaços públicos rústicos dos parques de exposição e de espetáculos 

populares, sugerindo que as primeiras recebem com condescendência democrática o público e os 

artistas do povo, bastando que estes sejam "bons", como se pudessem todos compartilhar 

igualmente das fruições de consumo ofertadas. 

Eventos assemelhados ocupam um calendário vastíssimo entre os meses de março e 

novembro. Desde 1988, promove-se no Brasil pelo menos um grande evento countiy 

internacional, em que a presença de estrelas musicais e dos rodeios norte-americanos são 

associados a uma grande feira de produtos e negócios que envolvem a modernização no campo. 

Os rodeios, outrora espetáculos circenses dispersos, intermitentes e destinados a público restrito, 

tiveram um verdadeiro boom mercadológico desde 1986 através das festas do peão. Em 1992, o 

"Circuito Espora de Ouro", produzido por empresários especializados e uma empresa subsidiária 

das Organizações Globo, de Roberto Marinho, instituiu um verdadeiro campeonato nacional de 

rodeios em cinco meses, abrangendo sete cidades do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. 

O modelo da iniciativa teve réplicas de outras emissoras televisivas. A publicidade em torno do 

circuito produzido pela Globo mostrou tratar-se de um megaprojeto counlry, em que a 

racionalidade do planejamento empresarial envolveu empresas de criação, produção e divulgação 

pouco usuais até então nas festas rurais. 

Não há dúvidas quanto às pretensões dos produtores desses eventos. Acreditam que se 

trata de um filão semelhante ao do futebol e do carnaval, algo a ser incorporado definitivamente às 

práticas culturais brasileiras. Certamente, é por isso que o empresário João Batista Sérgio Murad, 

Essa "desnacionalização" observada nas práticas de uma festa representada como nacional ao longo de sua 

história tornava problemática a visão de que as identidades globalizantes na sociedade brasileira pudessem se 

reproduzir em anos recentes sob os mesmos símbolos unificadores ou diferenciadores. Nessa questão tinha em 

mente a argumentação de Da Matta (1981: 26), de que a maioria das sociedades complexas, individualistas, e 

modernas, são marcadas por ritos comemorativos de algum evento único, realizado por um grupo ou classe social 

bem definido que é - por acordo geral ou pela força do poder - colôcado acima de todas as diferenciações que 

tipificam tais sistemas, podendo representar toda a coletividade. Abundam, pois, na sociedade complexa os rituais 

nacionais que ajudam a construir, vi venci ar e perceber o universo social, frequentemente fragmentado por 

contradições internas, como uma totalidade. 
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o Beto Carrero, construiu com ênfase na simbologia country sua espécie de Disneylândia no 

balneário de Penha, em Santa Catarina, o Beto Carrero World, um empreendimento de US$ 22 

milhões6 . 

Uma manifestação caipira-counhiy das mais notórias tem sido, sem dúvida, o sucesso da 

produção fonográfica das duplas neo-sertanejas, que tornou a ponta do mercado de discos e fitas 

em anos recentes. Alguns desses cantores foram alçados ao patamar dos ídolos mais reconhecidos 

da música pop, transformados em heróis de revistas em quadrinhos, galãs de novelas, modelos 

publicitários e, também, fortes cabos eleitorais nos "showmícios" que fazem nas campanhas de 

todos os partidos políticos. Tudo isso sustentado pelos inúmeros programas radioffinicos em AM 

e FM preferidos em milhões de lares, bem como nas lanchonetes, restaurantes, botecos, 

supermercados e aparelhos de som dos veículos que circulam nas ruas e estradas de todo o país. 

Como se não bastasse, em cada repartição pública, escola, fábrica, loja e escritório emergem as 

duplas sertanejas amadoras, que embalam festas e datas comemorativas e que alcançam, ainda, 

espaços sociais mais amplos, como sindicatos, partidos, igrejas, associações comunitárias e de 

classes, que prestigiam e promovem seus cantores caipira/counhiy, tornando-os veículos de suas 

mensagens. Produtores e consumidores da música neo-sertaneja podem, então, proclamá-la como 

a nova expressão máxima da musicalidade brasileira, a que melhor representaria nossa alma 

romântica e popular. Por extensão, toda essa produção representaria um traço unânime de nossa 

identidade nacional. Aliás, a audição ou leitura atenta das letras das músicas neo-sertanejas 

permite perceber com clareza a agregação de apelos extremamente díspares, uns tipicamente 

rústicos, outros modernos, sem que haja oposição simbólica que não possa ser superada. Como se 

vê nos rituais das exposições, inúmeros exemplos encontrados nas práticas e representações 

6  Este dado foi retirado de urna matéria promocional que incluía entrevista e perifi do empresário, 

anunciada na capa da Revista d Folha de São Paulo, domingo, 8 de março de 1992. Mas segundo consta em outra 

matéria jornalística de teor bastante promocional, a primeira divulgação dessa Disney da Roça ou Disney Caipira 

apareceu na televisão em 1986, quando o empresário inseriu um enigmático anúncio em que cavalgava ao som de 

uma trilha country sem que fosse oferecido qualquer produto. A mesma matéria dizia: Beto Carrero pode ser um 

deslumbrado com o velho oeste americano, mas não é pateta. De outra forma, não teria conseguido atrair, desde 

janeiro de 1992, 1,5 milhão de pessoas num parque funcionando com apenas 25% das atrações (Revista Isto 

é/1239 - 3016193). 
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musicais são expressivos da abrangência social da rede simbólica caipiralsertanejo/country 7 . A vida 

campestre, cheia de dramas do coração que crescem como plantas, naturais e singelos, doces e 

belos, não pode mais ser desqualificada pelas pessoas das cidades e capitais. O campo, onde estão 

as raízes do romantismo naturalista, acima de todas as identidades e pátrias, ostenta agora toda a 

riqueza desse mundo, oferecendo uma lição sertaneja ao povo da cidade. 

O coroamento final do resgate ruralista aparece, como não poderia deixar de ser, no filão 

mais rico da indústria cultural, a televisão, onde a temática rural sempre teve horários cativos 

desde seus primórdios. Praticamente todas as redes televisivas tiveram ou têm agora programas de 

fomento e extensão rural, musicais, noticiários, programas especiais, sem contar as incontáveis 

novelas e senados de temática ruralista e ainda os anúncios publicitários com toda a simbologia 

rural reelaborada. Os musicais de fim de ano, antes reservados a artistas forjados nas cidades, 

foram praticamente tomados pelas duplas neo-sertanejas, pelo menos entre 1988 e 1995. Uma 

observação atenta da programação das redes mostra que alguns programas, principalmente os 

Sobre o boom da música neo-sertaneja, o produtor de discos Paulo Rocco (Continental) aponta o ano de 

198 icomo o mico de um trabalho sério de marketing com o planejamento e cuidados nos mínimos detalhes para o 

gênero chamado sertanejo romântico, cujas variações para outros registros podem ser englobadas na categoria neo-

sertaneja. Mayrton Bahia, produtor da PolyGrain, diz que marcar uma data para esta virada chique não é fácil 

não tem dúvida de que a grande mudança começou em 1986, com o primeiro disco de Chitãozinho e Xororó na 

gravadora (Revista Hit: número 4, março de 1992. São Paulo, Editora Azul). 

Em 1992, a dupla César & Paulinho gravou uma canção neo-sertaneja dos compositores Leci Estrada e 

Sérgio Sã que emblematiza a ponta popular-massiva dos sujeitos sociais da rede simbólica emergente remetida à 

ponta das posições sociais mais privilegiadas da rede (Ver nota anterior), valendo a pena atentar para os versos da 

canção "Boboca e Bobão" Cantando a terra, o gado e a plantação, eram chamados de Boboca e Bobão/ Modas 

que cantam os dramas do coração, são simples coisas de Boboca e Bobão/ Mas com tempo, com muita luta e 

garganta, alguns assim como planta, cresceram tronco e raiz/ Se espalharam, se encheram de grana e de glória/ 

Fizeram fama e história, até fora do país/E hoje cantando a moda que era do campo, pelo mundo em todo canto/ 

Encantam suas canções) Seja na América, na China ou na Europa! O Bobão e o Boboca vendem discos aos 

milhões/ Tempo atrás quem vivia no sertão/Por mais que fosse capaz de fazer versos e canção, não era ouvido nas 

cidades e capitais) Não conseguia jamais mostrar que tinha valor/ Porque as pessoas que diziam ter cultura! Não 

percebiam a doçura de toada tão singelo! E que o caipira vivendo na natureza percebe mais sua beleza, do que 

lendo sobre ela! Sabe de quem são aquelas fazendas que a gente nem vê a lonjura do chão?/ É do Boboca e do 

Bobão/ Sabe quem tem desses carros importados, barcos de luxo e até avião? É o Boboca e o Bobão/ E o povo 

aqui na cidade sabe o que deve aprender do sertão/A ser que nem Boboca e Bobão. 



musicais, não só ocupam os horários nobres e mais caros da TV brasileira como conquistaram 

produtores e artistas de outras tradições, numa demonstração de força incomparável no campo das 

culturas de consumo massificado. 

Assim, a partir dos eventos e rituais que mencionamos, da forte presença do ruralismo ns 

meios de comunicação, mas também de certas expressões linguísticas, de certas preferências no 

vestuário, na culinária, na decoração, na música, na publicidade, nas abordagens amorosas e 

eróticas, nas práticas religiosas e até na politica é possível identificar um novo modo de ser e agir, 

mediado pelos símbolos caipiralcouirny. 

Intensa e vastamente publicizada, essa nova ruralidade passou a compor uma verdadeira 

integração simbólica junto àqueles conjuntos culturais dominantes, imiscuindo-se na enorme 

diversidade social do campo, das cidades do interior e das áreas suburbanas, sem excluir outros 

espaços sociais que a indústria cultural incorporou. Certamente seria simplismo sociolÓgico 

admitir, apenas, que a inevitável expansão da indústria cultural por todos os espaços sociais não 

poderia excluir o campo e seus diversos conjuntos simbólicos singulares ;  na medida em que vários 

desses conjuntos se excluem naturalmente, enquanto outros se combinam e ao mesmo tempo 

resistem entre si guardando particularidades e, muitos outros, até negam a nova ruralidade, como 

veremos adiante. De qualquer forma, o fato relevante é que a indústria cultural encampou a 

ruralidade em outrós termos, ao reelaborar suas modalidades culturais conhecidas sob as marcas 

da rusticidade, do folclore, da tradição, do atraso, da nostalgia, re-significando a experiência 

histórica e cultural campestre 8. Esse fato, por si, justifica as preocupações deste estudo. 

Sem ignorar os inúmeros estudos sobre a reprodução das culturas rústicas e rurais no 

Brasil, estabeJecer as conexões entre indústria cultural e as expressões propriamente simbólicas da 

ruralidade dominante não tem sido questão sociológica relevante no presente, a não ser em 

anos 60, Antonio Candido argumentava que não havia equivalência entre o termo rústico e rural ou 
ainda entre os tennos rude e tosco ou mesmo folk-culture, folk-society, preferindo usar cultura rústica para 
traduzir a cultura cabocla ou cultura caipira (Candido, 1987: 23). O uso indiscriminado desses tennos como 
sinômmos foi criticado por Martins (1975: 114-116). O meu emprego da expressão culturas rústicas e rurais, 

apesar de genérico, procura resguardar a diversidade social e simbólica que é possível encontrar em suas 
manifestações concretas. 
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poucos ensaios, monografias e artigos, incluindo os da área de Comunicação 9. Depois de alguns 

estudos que se tornaram clássicos sobre a reposição da rusticidade e da ruralidade em geral via 

indústria cultural na experiência social urbana' °, as conexões específicas da ruralidade dominante 

passaram ao segundo plano da sociologia brasileira, quando se trata de observar as práticas 

sociais, os rituais e as representações enquanto instâncias recíprocas de produção simbólica. 

Entretanto, a importância dessas conexões é inegável quando observamos e pensamos a inovação 

social representada pela expansão da rede simbólica da ruralidade que coloco em foco. Além 

disso, não é dificil perceber que as mesmas conexões se dão no âmbito das práticas sociais das 

classes dominantes no campo, em um momento histórico de sua redefinição social que constitui 

uma das áreas menos estudadas nas ciências sociais e, contudo, uma das mais relevantes, conforme 

aponta um inventário temático e teórico da sociologia das relações agrárias para os anos 9011. 

No Brasil, as possibilidades de reelaboração da ruralidade a partir das classes dominantes 

no campo incita à hipótese de reconstrução do ruralismo enquanto ruralidade clássica'2, que 

9 Esses estudos focalizam com prioridade a eficácia da difusão tecnológica para a produção rural e, alguns, 

os efeitos ideológicos e políticos da indústria cultural enquanto agência da modernização rural. Ver Oliveira (1984); 

Lima (1985); Barbosa (1986); Oliveira (1986); Porto (1987); Seixas (1990); Araújo (1991). 

'° Como foram os casos dos estudos de Miceli (1972), Martins (1975) e Caldas (1979). 

"Inventário de Santos (1991: 25). 
12  Chamo de ruralismo ou ruralidade clássica a configuração cultural da sociedade agrária escravocrata, 

onde estão as raízes da desigualdade social na cultura politica brasileira, configuração na qual os homens livres e 

pobres, sujeitos ao favor dos senhores de terras, amesquinharam-se na sombra de suas dádivas. A cultura política 

da dádiva sobreviveu ao dominio privado das fazendas e engenhos coloniais, sobreviveu à abolição da 

escravatura, expressou-se de uma forma peculiar no compromisso coronelista e chegou até nossos dias (grifo 

meu) (Saies, 1994: 26). 

Além desta referência recente há urna vasta literatura em torno da temática da "dádiva" e também do 

"favor" enquanto estratégia de coerção política na sociedade brasileira, sendo importante destacar desde agora os 

estudos clássicos de Carvalho Franco (1978; 1983). 

OI.,servada como rede social de reciprocidades entre sujeitos sociais dominantes e dominados em que os 

termos de troca são extremamente desiguais, a persistência da cultura do favor e do débito político recebeu também 

uma atualização em nova perspectiva de Martins (1994: 16): A perspectiva do que posso chamar de uma sociologia 

da história lenta permite fazer uma leitura dos fatos e acontecimentos orientada pela necessidade de distinguir no 

contemporâneo a presença viva e ativa de estruturas fundamentais do passado. 
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entendo como a reprodução de certas formas de apropriação dos meios de produção e de poder 

arraigados na história da formação social brasileira, não apenas no âmbito das relações sociais 

agrárias, mas também no âmbito das relações sociais em geral e do Estado, ainda mais agora, 

intermediadas no campo potente da indústria cultural que se conectou aos novos rituais ruralistas. 

As novas práticas sociais, a reelaboração e re-significação industrial e mercantil das 

representações ruralistas inscrevem-se na sociedade brasileira de hoje como processo de mudança 

social e cultural relevante. Compreender os sentidos de alguns aspectos desse processo se coloca 

como a questão teórica central e o objetivo geral deste estudo. Pretende-se descrever e interpretar 

os principais sentidos de ordem econômica, social, cultural e político da rede simbólica da nova 

ruralidade, tentando basicamente conhecer quem a produz e projeta na sociedade, de que forma o 

faz, para quem e com que objetivos no quadro dos conjuntos culturais hegemômcos no Brasil de 

hoje. De forma específica, a formação dessa rede simbólica, a identificação de seus sujeitos, a 

constituição de suas práticas sociais e representações definem o tema desta pesquisa. 

A proposta de analisar práticas e representações não evitou o dilema das ciências sociais 

de saber que fenômenos têm a primazia na construção e interpretação da realidade social. Ao 

contrário, o que se colocou foi a possibilidade de enfrentar o dilema, tentando trabalhar entre 

práticas e representações, pressupondo que suas conexões expressam as relações sociais que as 

produzem. As práticas só ganham sentidos quando representadas e/ou, reciprocamente, as 

representações sempre atribuem sentidos e orientam as práticas' 3 . A opção de adotar essa 

Outros aspectos relevantes dessa discussão podem ser vistos ainda em Avelino Filho (1990) e Gomes 

(1990), releituras de clássicos da sociologia brasileira, que permitem inferências sobre as possibilidades de 

persistência dos traços políticos arraigados da sociedade agrária. 

Por fim, menciono o estudo de Mendonça (1990), um trabalho de grande fõlego na revisão bibliográfica e 

na utilização de fontes e autores não hegemônicos sobre os fundamentos da construção do ruralismo enquanto 

produto de discursos simbólicos e ideológicos remetidos ao campo de poder da sociedade e do Estado no período da 

República Velha. 
13  Tomei emprestada a expressão entre práticas e representações de Chartier (1990), que debate o 

referido dilema em meados dos anos 80. Mas é preciso destacar que no Brasil, desde a década de 70, Miceli (1974) 

tinha sintetizado o essencial do mesmo debate em uma das alternativas teóricas que usarei. Na Antropologia vale 

destacar, um resumo crítico de Feidman-Bianco (1987: 7-41) sobre a perspectiva de combinar a análise de práticas e 

representações: Enquanto a 'teoria da ação' enfatiza a observação do comportamento concreto, a análise de 

representações apáia-se principalmente em indagações verbais que têm como objetivo reconstruir 'visões do 
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perspectiva metodológica para a rede simbólica aqui tomada como objeto foi apropriada porque é 

assim mesmo que ela se apresenta: uma rede de sujeitos, produtores e consumidores de 

representações, construída em meio a práticas sociais muitobem determinadas. Ou seja, uma rede 

de relações e rituais com ações constituídas de sentidos sociológicos manifestos em 

representações. 

Dentro dessa perspectiva, a expressão rede simbólica e outras expressões correlatas que a 

definem correspondem essencialmente à noção de cultura e serão empregadas como modos de 

fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente, envolvem simbolização e, por sua 

vez, definem o modo pelo qual a vida social se desenvolve 14 . 

Um Tema Renitente 

Uma revisão exaustiva de todos os trabalhos sobre rusticidade, ruralidade e cultura 

disponíveis na literatura de ciências sociais desde a emergência da indústria cultural no Brasil foge 

do âmbito deste estudo, pela impossibilidade óbvia de fazê-la completa. Mesmo colocando apenas 

os que considerei relevantes para tratar especificamente dos problemas da reposição das culturas 

rústicas e rurais nos contextos sócio-históricos recentes, as lacunas são inevitáveis. Além dos 

estudos sociológicos, encontrei muitos outros, incluindo os de antropologia, os de história, de 

economia, ciência política, linguística, comunicação e ensaios de crítica literária que poderiam ser 

pertinentes ao tema aqui definido, sem contar as fontes literárias. A constatação foi óbvia. As 

chamadas culturas rústicas e a ruralidade se agregam em uma só temática das mais recorrentes e 

diftisas nas ciências sociais no Brasil, se não for também a temática preferencial da literatura. 

Operei, então, escolhas em áreas que me pareceram mais próximas dos aspectos priorizados em 

minha pesquisa de campo, reconhecendo de antemão que nem mesmo nesta opção pude recobrir 

todas as vertentes explicativas possíveis. Nos estudos da literatura de ciências sociais disponível 

no Brasil as escolhas incidiram sobre a sociologia, a antropologia e a história. 

mundo' Deve-se salientar que a observação do comportamento concreto e as indagações verbais constituem dois 

procedimentos complementares da pesquisa de campo. 

4 Esta é uma formulação ordenada da noção de cultura obtida em uma síntese de Cinira Macedo (1986), 

que tanto pode revelar como esconder sua complexidade, como se pode ver em Geertz (1978: 45-61). Procure a 

complexidade e ordene-a, diz Geertz, no sentido de que não poderíamos organizar nossa experiência sem a 

orienta ção forneci da por sistemas de simbolos si gn:fi cantes. 
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A primeira vertente de estudos com recortes sociológicos precípuos sobre a indústria 

cultural no Brasil, que inevitavalmente problematizou as culturas rústicas e rurais, constituiu-se 

com clareza nos anos 70 e teve como referenciais os pensadores de Frankfurt, principalmente 

Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Quase ao mesmo tempo surgiram os 

estudos referenciados em Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci e Raymond Williams que, apesar de 

diferenças teóricas consideráveis, foram igualmente importantes também pelas possibilidades de 

sua aproximação. Especialmente os dois últimos autores serviram para pesquisadores nacionais 

colocarem em foco as culturas rústicas enquanto culturas populares e suba/ternas, considerando 

suas relações com as culturas dominantes como a interseção entre tensões inerentes aos próprios 

sujeitos sociais dominantes e tensões decorrentes da dinâmica das culturas dominadas, em suas 

expressões propriamente populares e em suas expressões populistas, que o Estado e a indústria 

cultural reforçaram a partir dos anos 30, embora as segundas existissem desde muito antes, como 

demonstram muitos autores e se poderá ver mais adiante' 5 . 

A referida interseção foi tomada, em grande parte desses estudos, como dinâmica dos 

processos hegemônicos vigentes em diferentes períodos da formação social brasileira no século 

XX, mas suas preocupações focavam a inserção gradativa da indústria cultural nas configurações 

propriamente simbólicas daqueles processos, ou seja, preocupavam-se com o processo de 

hegemonia cultural, conceito que Williams, como outros pensadores e os referidos estudos feitos 

no Brasil buscaram na obra de Gramsci. A interseção de sujeitos sociais desiguais em um processo 

de hegemonia cultural enfatizava, então, a interdependência tensa desses sujeitos. Esta dimensão 

essencial da cultura nas sociedades contemporâneas recebeu uma atualização importante no Brasil 

a partir da edição e da divulgação das obras de Norbert Elias e de textos de seus leitores 16 . 

Da consulta às argumentações desses autores e a alguns estudos feitos no Brasil sob suas 

inspirações, retirei os referenciais para me guiar na pesquisa da configuração neo-ruralista. 

Recorri, ainda, a alguns pesquisadores como Néstor Garcia Canclini, Jesús Martín-Barbero e 

15  Destaco alguns utilizados aqui diretamente: Ortiz (1980; 1985; 1988; 1992); Montero (1986); Chaul 

(1986; 1990). No início da década de 80, as revisões bibliográficas cobrindo boa parte dos estudos referenciados nos 

mesmos pensadores, principalmente em tomo das questões sobre ideologia e cultura, cultura e identidade nacional, 

demonstravam sua importância, não só pelo número de estudos feitos no Brasil, mas pela variedade de temas e 

áreas em que estavam incorporados. Exemplos dessas revisões se encontram em Bruni (1980) e Magnani (1982). 
16 Como é o caso de Featherstone (1994; 1995). 
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Armand Mattelart, cujos estudos oferecem referências importantes sobre outras experiências 

sócio-culturais submetidas a processos hegemônicos na América Latina. Trabalhei minhas escolhas 

como aiternativas explicativas para evitar um trabalho teoricamente fechado, o que seria mais 

fácil, arriscando-me a incorrer em inconsistências e equívocos. Afinal, todo trabalho de 

investigação social implica riscos, até mesmo de encontrar o que não se busca. Não por acaso, 

esta é uma das propriedades da pesquisa e das descobertas. O problema é que atribuir um ser 

social a sujeitos constituídos/constituintes sempre foi o desafio que, ao mesmo tempo, legitimou 

as déscobertas das ciências sociais e estabeleceu os seus próprios limites. Em uma investigação 

com um objeto constituído de forma difusa por seus sujeitos, como esta que exponho e tento 

refletir, as descobertas e seus limites talvez se igualem ao que estava antevisto de forma explicita 

ou implícita na literatura. 

Porém, se a configuração cultural neo-ruralista tal como exposta e refletida aqui enquanto 

objeto sociológico não apresentar novidades, é preciso ressaltar que as práticas e representações, 

o modo pelo qual a vida social se desenvolve no seu âmbito específico não pode ser visto como 

pura reprodução, seja da cultura e da ideologia das classes dominantes, seja das classes subalternas 

que juntas formam todo o processo social. A primeira alternativa de análise indica que o neo-

ruralismo pode ser tomado como expressão da experiência de hegemonia cultural vigente no 

Brasil a partir de meados dos anos 8017. 

Esta alternativa teórica e metodológica geral, que orienta pnmordialmente este estudo, tem 

como eixo o argumento de que a rede simbólica em foco emergiu como parte de um processo 

cultural hegemônico recente, no qual todos os sujeitos envolvidos se movimentam sempre, em um 

sistema vivido de sig,uficados e valores - constitutivo e constituidor - que, ao serem 

experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. ... Em outras palavras, é 

17 A "hegemonia vai além da "cultura", ... em sua insistência em relacionar "todo o processo social" com 

distribuições especificas de poder e influência. Dizer que os "homens" definem e modelam suas vidas só é verdade 

com abstração. Em toda sociedade concreta há desigualdades especificas nos meios e, portanto, na capacidade de 

realizar esse processo. ... É nesse justo reconhecimento da totalidade do processo que o conceito de hegem6nia vai 

além da "ideologia ". Decisivo não é apenas o sistema consciente de idéias e crenças, mas todo o processo social 

vivido, organizado praticamente por significados e valores específicos dominantes. A ideologia, em seus sentidos 

normais, é um sistema relativamente formal e articulado de significados, valores e crenças, de um tipo que se pode 

abstrair como "visão do mundo", ou "perspectiva de classe ". (Williams, 1979: 111-112). 
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no sentido mais forte uma "cultura ", mas uma cultura que tem também de ser considerada como 

o domínio e subordinação vividos de determinadas classes' 8 . 

Além disso, a hegemonia, como conjunto de práticas que guarda expectativas de todos os 

sujeitos sociais em torno da totalidade da vida, parece ser especialmente móvel no piano simbólico 

em sociedades social e culturalmente desiguais, uma vez que em sociedade alguma a hegemonia 

de um classe pode sustentar-se unicamente mediante o poder econômico, ou seu último recurso - 

os mecanismos repressivos... (..) Entre ambos desempenha um papel-chave o poder cultural ou 

poder simbólico 19. Então, muito além da simples reprodução cultural e ideológica das próprias 

desigualdades, o processo hegemônico se define como processo de luta social e simbólica, no qual 

se estabelecem formas de domínio e subordinação tanto quanto formas de resistência e de rupturas 

entre todos ou parte dos sujeitos sociais envolvidos 20 . Neste aspecto central, será sempre preciso 

ter o cuidado de não encontrar "resistências" e rupturas por todos os lados, da mesma forma que 

não se pode reduzir práticas e representações à pura dimensão de "ideologia dominante" e 

"práticas alienadas". 

De outro ângulo alternativo, a experiência da nova ruralidade brasileira em parte também 

pode ser apreendida a partir do conceito de configuração formulado por Norbert Elias, cujo 

significado referencia padrões flexíveis de relações sociais, nos quais os agentes estão ligados por 

IS Williams (1979: 113). 

Argumentação de Canclini (1983: 35), refletindo e combinando conceitos e argumentos presentes em A. 

Gramsci e P. Bourdieu, bem desenvolvidos em uni ensaio teórico também aqui utilizado diretamente (Canclim: 

1986). 

20  Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, um sistema ou uma 

estrutura. É um complexo realizado de experiências, relações e atividades, com pressões e limites específicos e 

mutáveis. Isto é, na prática a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são altamente 

complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além do mais (lembrando-nos o vigor necessário do 

conceito), não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada continuamente, 

recriada, defendida e modificada. Também sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por 

pressões que não são as suas próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de hegemonia o conceito 

de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes da prática. ... A qualquer 

momento, formas de política e cultura alternativas, ou diretamente opostas, existem como elementos sigmficativos 

na sociedade. Teremos de explorar suas condições e seus limites, mas sua presença ativa é decisiva, não só porque 

têm de ser incluídas em qualquer análise histórica (distinta da análise de época), mas como formas que têm um 

efeito significativo no próprio processo hegemônico (Willianis, 1979: 115-116). 
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dependência recíproca e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de tensões21 , no caso tensões 

entre sujeitos da produção simbólica que buscam ter a primazia na definição do que deve ser a 

ruralidade contemporânea; primazia que os agentes da indústria cultural conquistaram em todos os 

conjuntos simbólicos hegemônicos de consumo, investindo no jogo da hegemonia com a invenção 

de novidades. Mas a configuração neo-ruralista não é apenas uma invenção intencional dos 

"jogadores" da indústria cultural no seu mercado precípuo. Construção simbólica referenciada em 

práticas sociais de certos sujeitos da sociedade agrária, a configuração enquanto expressão de 

formas específicas de sociabilidade pressupõe o habitus de classe desses sujeitos. No caso aqui 

em questão, além das estratégias da indústria cultural, a configuração pressupõe as estratégias 

cultivadas no habitus ruralista dominante. Este se constitui como uma a matriz de percepção, 

21  o autor critica as teorias sociológicas que opõem indivíduo e sociedade como se fossem dois objetos que 

existem idependentemente, enquanto, na verdade, se referem a dois níveis diferentes mas inseparáveis do mundo 

humano. Sugere, então, uma sociologia de configurações que exprimem as relações sociais como "jogos". Por 

configurações entendemos o padrão mutável criado pelo conjunto dos jogadores - não só pelos intelectuais mas 

pelo que eles são no seu todo, a totalidade das suas relações que sustentam uns com os outros. Podemos ver que 

esta configuração forma um entrançado flexível de tensões. A interdependência dos jogadores, que é uma 

condição prévia para que formem uma configuração, pode ser uma interdependência de aliados ou de adversários 

(Elias, 1980: 142). 
22 Uma das primeiras formulações do conceito de habitus encontradas na obra de P. Bourdieu coloca-o 

como: As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condições materiais de existência 

características de uma condição de classe), que podem ser apreendidas empiricamente sob a forma de 

regularidade associadas a um meio socialmente estruturado, produzem habitus, sistemas de disposições duráveis, 

estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e representações que podem ser objetivamente "reguladas" e "regulares" sem ser o 

produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o 

domínio expresso das operações necessárias para atingí-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da 

ação organizadora de um regente (Bourdieu, 1983: 61). Em torno deste conceito Bourdieu aponta de que forma o 

processo social se interioriza nos indivíduos fazendo confluir as estruturas objetivas da ordem social e as práticas 

dos sujeitos, condição da construção de uma ciência experimental da dialética da interioridade e da exterioridade, 

isto é, da interiorização da exterioridade e da exteriorização da interioridade. Sua formulações podem ser 

chamadas de urna teoria da prática. A prática é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma em 

relação à situação considerada em sua imediatidade pontual, porque ela é o produto da relação dialética entre 

uma situação e um habitus - entendido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
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apreciação e ação que opera em torno de simbolos diversos da ruralidade e seleciona categorias de 

imposição-dissimu1ação23  para habitus distintos, seja entre sujeitos dominantes, seja entre 

dominados. Através dessas estratégias e categorias os agentes da matriz do habitus neo-ruralista 

estabelecem novas distinções e hierarquias sociais na construção simbólica do rural, remetendo-as 

a toda a sociedade sob a anuência do Estado, tornando-as mais rigorosas no momento de sua 

apropriação pela indústria cultural e de sua ritualização inovada na rede de eventos 

cai piralcounlry. 

Dessa forma, configuração e habitus podem servir de instrumentos conceituais capazes de 

fundamentar a análise dos novos "caipiras" brasileiros 24. Com  o primeiro conceito, pode-se pensar 

a hipótese de que a configuração neo-ruralista inscreve-se no mercado simbólico como expressão 

de novos padrões de relações sociais na sociedade agrária, em que as subjetividades, individual e 

coletiva, são resultantes de tensões e jogos de poder colocados no seio da sociedade toda, ficando 

suscetíveis a variações que não emanam de um ou de poucos sujeitos sociais, mas da 

interdependência de práticas sociais e representações bastante diversas, produzidas em campos 

diversos do mercado cultural. Com  o segundo conceito, é possível formular a hipótese de que a 

construção simbólica da nova ruralidade brasileira constitui-se na reelaboração do habitus de 

certos sujeitos sociais dominantes no campo, em seu esforço de deter o monopólio de projetar, 

simbolicamente, o que deve ser a ruralidade, como ela deve ser reproduzida de forma socialmente 

distinta25. Em outras palavras, como deve-se projetar, através de certas práticas rituais próprias, 

as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações 

(Ideni: 65). 
23  Canclini, 1983: 36. 
24  A aproximação e a complementaridade dos dois conceitos, que procuro explorar no trabalho, podem ser 

percebidas em vários trechos de urna síntese do próprio Bourdieu quando trata dos problemas da oposição 

metodológica objetivismo/subjetivismo em sociologia, como neste caso: O exemplo mais típico é a oposição, 

absolutamente absurda em termos cientificos, entre indivíduo e sociedade, oposição que a noção de habitas 

enquanto social incorporado, logo, individuado, visa superar (Bourdieu, 1990: 45). 

25  Para evitar as categorias sociais estáticas do estruturalismo, Bourdieu (1990: 21) fala em sujeitos 

sociais como agentes. Sendo assim, para se constituirem de forma a impor sua distinção social, esses agentes 

operam com uma intencionalidade e um cálculo racional limitados, que os obriga sempre à invenção e 

improvisação, mesmo e principalmente considerando que os dominantes só aparecem como distintos porque, tendo 

de alguma forma nascido numa posição positivamente distinta, seu habitas, natureza socialmente constituída, 

ajusta-se de imediato, às exigências imanentes do jogo, e que eles podem assim afirmar sua diferença sem 
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de mediações oriundas do Estado e da indústria cultural, os significantes que visam legitimar o 

habitus rural que deve ser o dominante, expressando, no piano simbólico, uma identidade social 

distinta, mas que através de sua veiculação "democrática" na indústria cultural supostamente repõe 

a unidade social e simbólica do campo, inexistente nas condições objetivas da sociedade. 

Portanto, empregar esses conceitos tenciona um esforço para compreender de que forma 

os sujeitos sociais dominantes do campo agenciam e ajustam sua própria reprodução diante das 

transformações e rupturas sociais que, afinal, não dominam inteiramente, pois toda hegemonia é 

sempre momento de reprodução e de transformação26 . 

Esses referenciais teóricos suscitam, primeiramente, uma revisão nos limites do universos 

social e simbólico do campo no Brasil de hoje. Isto implica repensar alguns componentes de 

ordem econômica, política e ideológica desse mesmo universo, tendo em conta a diversidade 

histórica de suas classes, frações de classes, grupos de identidade e de interesses e, mais ainda, 

tendo em conta a complexidade das relações internas e externas estabelecidas por muitos sujeitos 

necessidade de querer fazê-lo, ou seja, com a naturalidade que é a marca da chamada distinção "natural": basta-

lhes ser o que são para ser o que é preciso ser, isto é, naturalmente distintos daqueles que não podem fazer a 

economia da busca da distinção (Idem: 23-24). 
26  Incorporo aqui os comentários críticos de Ortiz (1983: 25-29) sobre certos limites na adoção dos 

conceitos de P. Bourdieu para desvendar as relações sociais como relações de poder, o sistema objetivo de 

dominação e os mecanismos profundos do poder que, interiorizados como subjetividade, muitas vezes, presidem as 

representações sociais e as escolhas estéticas. Os estudos de Bourdieu nos parecem de grande importância e podem 

ser da maior valia desde que os consi deremos fora de uma perpecliva imobilista do processo de reprodução. 

Também Canclini (1986: 23-27) chama a atenção para dois aspectos importantes dos mesmos limites em 

Bourdieu. Primeiro, a ausência notável em sua obra de menções a Gramsci, unia referência fundamental nos 

estudos sobre dominação nas sociedades contemporâneas. Depois, a necessidade de rever seu tratamento conceitual 

para focar sociedades, como por exemplo, as latino-americanas, afim de incluir los productos culturales naci dos de 

los sectores populares, las representaciones independientes de sus condiciones de vida, la resemantización de 

acuerdo con sus intereses, partindo do reconhecimento de que os sujeitos das classes subalternas tienem maneras 

particulares de cultivar lo estético, no reductibles a la relación con los modelos hegemónicos ni a la preocupación 

utilitaria, que también suelen estar presentes. 

A réplica do próprio Bourdieu para essas críticas e outras mais severas que o colocam como autor de unia 

teoria limitada à reprodução da cultura pode ser vista em textos mais recentes (Bourdieu, 1990). 
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sociais ativos 27  No caso deste estudo, os aspectos mais privilegiados das análises sobre a 

"questão agrária", tais como a expansão das formas produtivas capitalistas, o progresso técnico, a 

ação política do Estado, as lutas sociais dos sujeitos sociais dominados, entre outros temas 

relevantes, formam o cenário de fundo. Sem perdê-los de vista, trata-se de abordar no centro do 

estudo um aspecto emergente, de anos recentes, cujo delineamento ainda é dificil, qual seja, a 

industrialização e ritualização ampliada da ruralidade dominante no mercado simbólico. 

Descontada de imediato a conotação puramente publicitária dessa rede, que lhe dá uma 

aparência transitória, a reconstrução cultural da ruralidade em foco será considerada como parte 

de dois processos conectados, irreversíveis e socialmente inclusivos: a expansão generalizada, 

social e geográfica da indústria cultural no Brasil consolidada depois dos anos 80 e a 

modernização das relações sociais agrárias, da forma como foi operada depois dos anos 60, 

entendidos como processos que se constituem para desdobramentos no longo prazo, portanto 

permanentes. 

Projetada como interesse nacional, a modernização rural seria a construção da 

modernidade no âmbito da sociedade agrária. Seus componentes centrais, capitalização e 

tecnificação da estrutura produtiva, excluíam outros, estigmatizados sob as noções de atraso, 

tradicionalismo, conservadorismo e que justificavam a permanência de relações sociais e 

27  Universo rural, ruralismo e outras expressões semelhantes, como mundo rural, cultura rural, 

configuração rural, campo, agro serão entendidas como universo de sujeitos e práticas sociais particulares 

intersecionados à sociedade em geral. Esta definição tenta evitar a preocupação com fronteiras rígidas, seja de 

ordem espacial, social, econômica ou cultural, pois tais fronteiras não têm nitidez, são fonnais. HÁ, de fato, 

particularidades, porém, elas não estão cristalizadas em um locus determinado no concreto ou no que é construído 

como objeto científico. O rural é unia categoria de compreensão sobre um espaço de relações sociais essenciais das 

sociedade em geral, pois, no mundo contemporâneo, não há categorias sociais excluídas dessas relações. Conhecê-

las ou não é outra história. No que se procura conhecer aqui, tenta-se evitar as costumeiras dicotomias do rural face 

ao universo urbano-industrial. Assim, rural e urbano não serão tomados como categorias de oposição e separação 

sociológica na sociedade brasileira de hoje, mas como categorias que envolvem sujeitos, práticas sociais e 

representações simbólicas inibncadas e complexas, partes de urna sociedade inclusiva, de relações tensas, 

conflituosas e inseparáveis. O mesmo vale para expressões como ruralidade e campestre; não serão tomádas em 

oposição a modernidade e citadino. Uma vasta literatura cuidou de analisar essas dualidades. Mas alguns autores 

buscaram demonstrar as descontinuidades e as interfaces entre campo e cidade, que os fazem universos relacionais, 

seja em sua existência concreta ou em sua concepção como objeto de estudo. Menciono, principalmente, Martins 

(1981). Mais recentemente, vale mencionar um artigo de Santos (1991). 
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produtivas pré-concebidas como não modernas. Também eram recusados como estigmas 

quaisquer componentes identificados à noção de rusticidade, representação de muitas 

características do rural que, como as anteriores, deveriam ser abolidas pela modernização, mesmo 

quando caracterizavam as próprias classes proprietárias do campo. Dessa forma, mesmo no centro 

da modernização rural, os desdobramentos simbólicos de suas práticas eram tratados como 

hldecorrênciau natural do processo. 

No entanto, a rusticidade não desapareceu nas práticas modernas da cultura rural, assim 

como se reproduziu amplamente nas experiências culturais das levas de migrantes rurais-urbanos. 

No campo, muito do que era efetivamente rústico permaneceu como remanescente definidor do 

que era natureza dentro da cultura, permaneceu como propriedade dos elementos da vida 

campestre, especialmente entre certas frações do campesinato e de trabalhadores rurais. Nas 

cidades, os migrantes buscavam reconstituir seu universo simbólico no próprio contexto urbano, 

apropriando-se positivamente de determinadas mensagens culturais que, embora produzidas na 

cidade, recorrem a modos rústicos de estruturação da experiência sob o arbitrário dominante da 

indústria cultural28 . Tal experiência repete-se até hoje nos rituais de auditório da televisão, como 

ocorrera nos auditórios radioffinicos desde os anos 30. Porém, nos subúrbios e favelas, nos 

espaços públicos e nos quintais das habitações populares também ocorreram e ocorrem muitos 

rituais de sociabilidade das classes subalternas, reelaborados em inúmeras expressões diversas, 

cada uma delas tendo por referência a possibilidade de uma expressão singula?9. Essa 

argumentação quer mostrar que entre as classes subalternas produziam-se tensões simbólicas 

geradas nas relações sociais em geral estabelecidas com as classes dominantes, tensões que 

haveriam de ocorrer também para dar conta de novas formas de percepção e representação da 

rusticidade e do rural entre os dominados. 

Também são dessa ordem as tensões presentes na ruralidade inovada de certas frações das 

classes dominantes que se projetam pela combinação de meios e veículos da indústria cultural com 

rituais de rusticidade reelaborada. À medida que se constituiu esta combinação, pode-se dizer que 

tudo o que se tornava moderno no campo ainda era, de certa forma, rústico, e, inversamente, 

quase tudo o que era rústico também poderia ser moderno. Mas nem tudo, é bom frisar, como se 

pode antever. Mais do que dicotômica, as representações genéricas da rusticidade/ruralidade 

28  Miceli, 1972: 203. 
29 Mfi 	1975: 116. 
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passaram, então, a apresentar-se ambíguas e multifacetadas, para usar um jargão sociológico ainda 
eficaz, tanto entre dominantes quanto entre dominados. De qualquer forma, na medida em que a 
ruralidade teve alterada sua significação de rusticidade, sem exclui-la de nenhuma das 
representações ruralistas, outros atributos lhe estavam sendo conferidos. A reconstrução social e 
simbólica do rural se dava cada vez mais independente do velho referencial que opunha o 
tradicional ao moderno, o rural ao urbano, o rústico ao industrial. Mas onde, então, passou a se 
situar e a se manter a particularidade do ruraR

De fato, quando se pensa a ruralidade desde que se consolidou a modernização no campo 
e ainda mais agora, industrialmente rediviva, pode-se afirmar que a modernidade no Brasil não se 
esgota na generalização do urbano em oposição ao rural e, por extensão, do moderno em 
oposição ao tradicional, uma vez que uma categoria incorpora a outra, deixando de ser termos 
excludentes. Enfim, essa polêmica esgotou-se. Pensar a modernidade mal resolvida no Brasil pode 
até permanecer como ponto unificador da crítica à formação social brasileira, mas tomou-se inútil 
uma das mais antigas dicotomias que orientaram as análises da sociedade brasileira. A ruralidade, 
tal como se apresenta hoje, por força de suas práticas e representações contemporâneas, toma-se 
um componente da modernidade, não apenas em termos de um efetivo continuum30, ou ainda de 
coexistência do 'ultramodemo' com o 'ultra-arcaico’31, mas também em termos de sua reprodução 
simbólica mercantil ampliada, completamente diluída em toda a sociedade por uma expressão 
politicamente dominante do que deve ser a ruralidade, diante de outras expressões possíveis. Mais 
ainda, são estabelecidas novas hierarquias sociais e simbólicas para as culturas rústicas e rurais.

Porém, e aqui o contradito tem um sentido forte, constata-se um paradoxo entre práticas e 
representações dominantes. Em certa medida, a particularidade do rural enquanto representação 
parece não se deslocar da oposição rural-urbano, mesmo quando reelaborada. Por mais que se 
concretize a interseção entre cidade e campo, evidenciando a supremacia da estrutura social 
inclusiva sobre a suposição de dois mundos historicamente cristalizados, certos sujeitos sociais 
recuperam simbólica e ideologicamente a construção social do rural enquanto categoria distintiva 
de uma economia, uma cultura, uma communitas estruturada como grande unidade singular de 
identidade, a comunidade de interesses do homem do campo. Ou seja, por mais que as relações 
sociais dominantes evidenciem a existência de classes, frações de classes e grupos sociais

30 Cândido, 1987: 23.
31 Fernandes, 1976: 177.
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singulares constituídos como totalidade social, reconstrói-se a dualidade rural-urbana, como se 

esta fosse uma dimensão insuperável da formação social brasileira, remetida ao piano de um 

imaginário perpétuo32 . 

Mais Renitente Ainda 

Os problemas de superação da ruralidade ou de como instalar o processo civilizatório nas 

relações sociais do agro brasileiro remontam, como se sabe, ao século XIX, com a substituição do 

escravismo pelo trabalho livre, as políticas de imigração européia, as campanhas abolicionistas e 

republicana, as políticas de medicalização e eugenização da população, a luta pela industrialização 

do país, problemáticas que são recorrentes na literatura e nas ciências sociais até hoje, tendo em 

vista os desdobramentos socialmente trágicos daquelas características que chamo de ruralidade 

clássica ou ruralismo dominante. A partir dos anos 30, tanto no mundo acadêmico como fora 

dele, tornou-se inevitável a referência às tradições rurais como remanescentes culturais com 

desaparecimento desejável e previsível no contexto histórico próximo. Mas a expectativa e 

previsão do estreitamento social da ruralidade pareciam se confirmar quando os componentes 

básicos de sua configuração se alteraram, no contexto do Brasil urbano e industrial, mais 

precisamente ao longo dos últimos 40 anos, durante o processo de modernização rural. 

Por isso, uma boa dose de perplexidade ainda acompanha a observação de que muitas 

práticas e representações do mundo rural, aparentemente superadas, foram reconstruídas e 

fortalecidas exatamente quando se pensava terem avançado, para além de um ponto sem retorno, 

quase todos os processos fundamentais da modernização generalizada da sociedade, que tenderia 

a fazer desaparecer o ruralismo como expressão do atraso, do tradicionalismo resistente às 

mudanças imperativas da modernidade, seja dos sujeitos dominantes do mundo rural, seja dos 

dominados. 

32  Emprego aqui a noção de imaginário no sentido de um plano simbólico ampliado, com agentes e 

linguagens múltiplos, um plano polissêmico criativo, que se constitui para além das representações e ideologias 

puramente reprodutivas da cultura. Como se vê, a aproximação desta noção às que estão no centro deste trabalho 

pode ser feita por alguns ângulos. Para isto utilizei basicamente um ensaio de Baczko (1985) e os estudos de 

Queiroz (1993), Nascimento Arruda (1993), que comentam as principais fontes teóricas do conceito. Procuro 

empregá-lo de fonna comedida, pontual, porque esta seria uma alternativa que tornaria este trabalho uma pesquisa 

de confrontos teóricos mais amplos, o que não é o caso. 
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Em meados dos anos 80, o Brasil alcançou a industrialização quase completa da produção 

material, formou a base de uma indústria cultural crescente, tinha consolidado um mercado de 

consumo massificado, as gestões públicas e privadas passaram a adotar sistemas de racionalização 

informatizada e, ainda que se possa fazer ressalvas a essas e outras condicões estruturais, no 

âmbito político, por exemplo, a experiência do autoritarismo politico pareceu esgotar-se, sob a 

emergência dos grandes movimentos sociais organizados. Restabeleceram-se, formalmente, o 

Estado de Direito, as eleições diretas e livres, sem contar mudanças corolárias e diversas, como a 

abolição da censura à midia, a liberdade de debates sobre os dramas sociais mais notáveis e o fim 

de certos tabus políticos, como por exemplo, o debate sobre a necessidade imperiosa da reforma 

agrária. Até mesmo no âmbito das relações políticas do campo, um dos "núcleos duros" da política 

no Brasil, abriram-se perspectivas de mudanças. O projeto de reforma agrária do início da Nova 

República, formulado sob pressão dos movimentos sociais no campo, sinalizava para uma trégua 

nos conflitos de luta pela terra, a despeito da forte reação das representações politicas dos 

proprietários, da inoperância da burocracia do 1NCRA e, claro, da falta de recursos para o 

projeto33 . 

Nesse contexto, carregado de expectativas, não parecia provável o retorno a situações e 

valores ultrapassados, ainda que a sociedade e o Estado não conseguissem avançar sobre as 

situações mais críticas da desigualdade social. Naquele momento, a sociedade civil mostrava-se 

ativa e o Estado recuava de sua pretensão de fundador e executor dos rumos da história no 

Brasil34 . A negação do passado recente, dos governos militares, de seus projetos e estratégias de 

modernização, apontava outros rumos para a sociedade brasileira, exigia alternativas econômicas, 

sociais, políticas e culturais diferentes,. diante das tragédias herdadas da história que fora 

experimentada por mais de vinte anos. Enfim, se naquele momento, de fato, nem tudo era novo, 

tudo podia sê-lo e assim era representado e imaginado. Por isso, não parecia ter sentido o resgate 

de símbolos e valores tradicionais em oposição aos modernos, sob pena de se resgatar, a 

33  Consultei Marfins (1986); Silva (1987); Baltar (1990); Graziano da Silva (1991). 

34 Refiro-me à tradição histórica do Estado no Brasil, de ter a sociedade civil sob rédeas, controlando os 

processos de mudança segundo os interesses da composição de certas frações de classe e grupos de poder, às vezes 

pouco hegemônicos mas que ostentam regimes de força. Dentre as revisões sobre o tema sob o ângulo da questão 

cultural, menciono Ortiz (1985; 1988) Chauí (1986; 1990). 
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contrapelo, o antigo debate sobre a dualidade estrutural da sociedade brasileira, versão acadêmica 

da oposição social entre caipiras e citadinos. 

E, no entanto, a ruralidade ganhou uma notoriedade nunca vista na história social brasileira 

contemporânea, mesmo considerando mais de quatrocentos anos de passado agrário. Dito de 

outra forma, jamais a ruralidade se projetou no imaginário social brasileiro com tamanha carga 

simbólica afirmativa. Depois de muitos anos debaixo de críticas e sofrendo do estigma do atráso, o 

ruralismo passou a ter um resgate prestigioso. O Jeca Tatu reapareceu, transformado é verdade. 

Sadio e poderoso, travestido em novos tipos sociais: o empresário agrícola capitalizado e 

tecnificado, o pecuarista de recorte texano, o criador de cavalos de raça, o político lobista dos 

interesses ruralistas, os empresários e profissionais liberais urbanos que investem em fazendas e 

sítios, o agro-boy, o cow-boy ou peão de boiadeiro, as duplas de música neo-sertaneja e muitos 

outros tipos sociais expressivos das novas representações ruralistas. 

À primeira vista, esses tipos sociais parecem sugerir a inevitável modernização do campo 

no âmbito da cultura. Mas a configuração da nova ruralidade não pode ser tomada unicamente 

como o correspondente simbólico da modernização das forças produtivas do campo no Brasil. De 

fato, na esfera econômica, em uma sociedade de classes, moderna e complexa, as formas 

hegemônicas de produção simbólica, tal como na produção material, não podem ser artesanais, 

sob pena de desaparecer, reproduzir-se de forma subordinada, de forma residual ou compor 

remanescentes estético- exóticos como os inúmeros bibelôs do mercado de butiques de artesanato, 

montado nos circuitos turísticos35 . Mas tudo isto não elimina as manifestações de resistência e 

rupturas, seja com o sentido de preservação, seja através de rejeições ou ainda de reelaborações 

dos produtos dominantes. Se neste tipo de sociedade a produção cultural é tomàda pelas formas •  

produtivas monopolistas e adquire, necessariamente, um conteúdo politico muito mais essencial do 

que indicam as aparências, é porque não eliminam as práticas e manifestações contra-hegemônicas, 

seja de sujeitos sociais instituidos ou não, como vemos em muitos grupos fragmentados e 

dispersos. Na sociedade capitalista os simbolos que cimentam os valores, que sustentam as 

sociabiidades, expressam, ao mesmo tempo, a cultura como jogos ou relações de poder, 

expressam as relações de força transfiguradas em relações de sentido36 . Os agentes da 

Canclini (1983); Brandão (1989). 
36  A reprodução da estrutura social se dará tanto ao nível material quanto ao nível propriamente 

simbólico. E os sistemas simbólicos serão apropriados, no plano explicativo, em termos de um campo mais ou 
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modernização, sejam as diferentes classes, certas frações de classe, o Estado e a indústria cultural, 

todos colocam seus projetos diante de outros possíveis, atuam em um processo de luta social e 

simbólica, como adiantamos. 

A oposição caipira/citadino, que sempre foi uma dualidade recorrente como expressão de 

hierarquia social no Brasil, no fundo escondia lutas sociais mais graves. No processo de 

modernização rural a oposição análoga tradicional/moderno dissimulava em meras diferenças 

culturais os antagonismos de classes que envolviam toda a estrutura social. Assim, a ruralidade 

diante da modernidade embutia outras oposições, cujos conteúdos não se sintetizam no plano 

puramente simbólico. Mas a rede caipira/sertanejo/counhiy parece dissipar tais oposições, 

resguardando a representação dual e genérica enquanto singularidade. Sua estética aparece como 

um simulacro cultural de dois membros que se manifesta em um gesto de harmonia: um abraça o 

campo, outro abraça a cidade. O primeiro simula a alma rústica perdida no caos urbano, reconstrói 

a nostalgia, o bucolismo, promove a volta à natureza, recupera valores supostamente simples face 

à complexidade e aos desafios da vida social fragmentada das cidades. O segundo braço simula a 

inserção final dos caipiras na modernidade. Envolve-os com o aparato tecnocientífico da produção 

capitalista ampliada da vida material e simbólica, antes privilégio dos citadinos. Dessa forma, a 

inferiorização social do caipira, cristalizada em tantas representações históricas, aparece entre a 

dualidade e a diluição. Ou seja, ainda que na prática muitas hierarquias e exclusões sociais estejam 

mantidas sem que a dualidade desapareça claramente, a enorme diversidade social e cultural do 

campo e das cidades parece sintetizada na nova configuração sertaneja, como se esta fosse capaz 

de diluir experiências culturais diferentes tanto quanto acomodar condições sociais desiguais. Mais 

do que designações, o poder simbólico das representações dessa rede ruralista parece, então, 

ultrapassar posições de classe, identidades culturais diversas, diversidade linguística e, por fim, 

interesses políticos completamente divergentes. Neste sentido, os produtores da configuração 

caipiralsertanejo/countiy pretendem revesti-la com a força unificadora da categoria popuiar 

legitimando-a exatamente por ser de massa, tentando situá-la acima das desigualdades sociais e 

culturais. 

É evidente que a presença massificante do neo-ruralismo em eventos e meios de 

comunicação dos mais diversos, bem como a disseminação de suas práticas e representações no 

menos unificado, cuja função especifica consiste em produzir e reproduzir as relações de classe tornadas 'relações 

de sentido' Miceli (1972: 36-37). 
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cotidiano não ocorrem por apelos puramente simbólicos, digamos, apelos às subjetividades 

nostálgicas do campo e da natureza, descoberta de um filão publicitário efêmero, sem nenhuma 

novidade. A reconstrução do ruralismo é uma produção de determinados sujeitos, envolvidos em 

certas relações sociais que configuram a inserção das culturas rurais no âmbito da indústria 

cultural, tanto quanto a produção material do campo se integrou plenamente ao processo geral de 

acumulação de capital sob dominância da economia urbano-industrial. Para tal reconstrução esses 

sujeitos promoveram mediações que determinaram uma alta geral nos números de especialistas 

em produção, disseminação e reprodução simbólicas. Esses especialistas que, por sua vez, 

cresceram à sombra do Estado e da indústria cultural expandem sua própria legitimidade e 

alteraram seu relacionamento com outros grupos da sociedade, e elevaram tanto sua valorização 

geral pela sociedade como sua própria capacidade de defender e demonstrar sua eficácia 

social37 . 

Assim, as principais questões de ordem empírica deste estudo se formulam pela tentativa 

de compreender quem são os sujeitos do neo-ruralismo. Onde se localizam socialmente? Como se 

apropriaram dos muitos e diversos símbolos da ruralidade para torná-los distintivos e 

hierarquizadores dentro da categoria rural? Com que sentidos deu-se a escolha, a diluição e a 

exclusão de certas representações do rural para viabilizar, contraditoriamente, uma configuração 

supostamente unificadora com a denominação caipira/sertanejo/counby? Nesta última questão, a 

ênfase recaiu sobre o sentido político que orientou os sujeitos sociais dominantes no campo a 

advogarem para si a designação caipira sob outras designacões. 

Essas questões se desdobram em outras igualmente relevantes. Sob que condições e 

formas os sujeitos sociais das classes subalternas se relacionam com os produtos da rede simbólica 

neo-sertaneja? Como se situam e reagem diante da inovação cultural que usurpa certas 

representações de suas próprias identidades? Qual o sentido de sua adesão aos produtos neo-

sertanejos, como a música, o vestuário, os rituais das feiras agropecuaristas, os rodeios e outros? 

Sob que condições isso tem sido possível? Que contradições estariam presentes nesse mercado 

simbólico? Por que razões e por quais mecanismos a designação country agora se superpõe a 

designação caipira sugerindo novos valores para esta, que invertem suas conotações pejorativas e 

socialmente inferiorizadas? Tantas perguntas resumem o interesse em sondar em que medida o 

37 Featherstone, 1994: 11. 
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ruralismo country, produção simbólica industrial sob relações sociais contemporâneas, pode 

reproduzir os componentes arraigados da ruralidade clássica brasileira. Estão aqui indicadas para 

demonstrar a origem das preocupações com a configuração neo-sertaneja e sua importância 

enquanto tema sociológico. Mas cabe a ressalva que nem todas foram respondidas a contento, 

restando admitir, como sempre é preciso, que outros estudos serão necessários. 



II- A REDE SiMBÓLICA CAIPIRA/SERTANEJOICOUNTRY 

1. Traços de Persistência 

Diluída pela modernização tal como se deu no Brasil depois dos anos 30, é preciso 

ressaltar que traços da ruralidade clássica têm persistido e são problemáticos para requerer 

reelaborações simbólicas, ao ponto de reverter rituais antigos e inovados das culturas rústicas e 

rurais em reprodução de práticas hegemônicas, quando não em pura ideologia'. 

Identificar e diferenciar práticas e representações ruralistas em uma sociedade que se 

manteve agrária até três ou quatro décadas do século XX implica, quase sempre, fazer escolhas 

em certas fontes e excluir outras, tantas elas são. Quase todos os produtos materiais e intelectuais 

da experiência histórica desse longo tempo são expressivos da ruralidade ou a refletem de algum 

modo; a ruralidade recobria toda a cultura. Sabemos que, enquanto perdurou, essa definição 

histórica da totalidade social no Brasil condicionou o conteúdo das fontes literárias, históricas e 

sociológicas, bem como as interpretações possíveis delas derivadas. A ruralidade ganhou uma 

certa dimensão de mito de criação e origem das coisas e dos bens culturais 2 . 

Mas essa dominância monolitica do rural no passado e a obviedade de sua herança no 

presente perdem rapidamente seu sentido absoluto, quando observadas e pensadas diante de 

1  Aqui o emprego do conceito será no sentido clássico do pensamento marxista, no qual um sistema de 

significados e valores é a expressão de um determinado interesse de classe (Williams, 1979: 111). A consideração 

desse conceito é relevante porque muitos autores aqui presentes o empregaram de fonna teórica variante compondo 

o processo hegemônico. 
2  Observa Afonso di Nola (1987: 24): A trama mítica cosmogónica já contém, nalgumas narrações, a 

temática das "coisas" ou dos bens que constituem os trâmites através dos quais as culturas vivem e se 

desenvolvem. É um campo de investigação parti cularmente relevante porque a história do homem, embora 

,niticamente reelaborada, é frita da relação com realidades quotidianas, que podem ser de carácter utilitário (por 

exemplo, agricultura, pastorícia, fogo, água, etc.), ou de carácter cultural (por exemplo, iniciação, circuncisão, 

baptismo, morte, nascimento, etc.). No âmbito das culturas populares as fabulações cultas dos mitos ganham 

dimensão de solução prática: O homem comum não está intressado, na criação das suas lendas de origem, nos 

esquemas universais das cosmogonias e das teogonias, mas em motivos particulares, tais como a origem do fuso, 

ou da lã, ou do arado ou do lume e assim por diante. O homem comum toma o fundamento mítico meta-histórico, 

contra as imanes imagens das origens de tempo-espaço, o concreto das origens das banalidades que constituem o 

viver quotidiano. 
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outros referentes, que foram criados por novos sujeitos sociais nas transformações históricas dos 

últimos 50 ou 60 anos. À medida que a sociedade brasileira se diferenciou social e culturalmente, 

quando a alteridade se impôs como processo estruturante da vida social, qualquer expressão da 

ruralidade tornou-se apenas parte de uma visão de mundo particular. Mas não um particular 

genérico, contraposto, por exemplo, a outra particularidade genérica como a vida urbana. A 

ruralidade sempre refletiu muitas vivências sociais, inúmeras faces de um particular sempre mais 

relativo a um ou outro sujeito social que o reconstruía de uma forma ou de outra, mesmo fora do 

campo. Por isso, a particularidade do rural não impediu que se multiplicassem a variedade de suas 

fontes, a multiplicidade de suas representações e de interpretações no presente, quando os padrões 

urbanos de sociabilidade são dominantes. Dessa forma, tanto quanto as práticas e representações 

de qualquer natureza são socialmente determinadas, também a construção da ruralidade na história 

é sempre datada e, ao mesmo tempo, feita de peças fragmentadas do passado e do presente, 

algumas mais acentuadas, outras esquecidas, outras repostas em diferentes momentos. Algumas 

peças, porém, são fundamentais para os sujeitos de sua construção e perduram no tempo e em 

alguns espaços sociais privilegiados. Certas práticas sociais, certos ritos, certos registros 

discursivos, certos mitos e outros componentes ftindantes são escolhas estratégicas que, 

improvisadas e articuladas, estruturam e configuram a particularidade relativa das representações 3 . 

Nesse sentido, pode-se falar de uma ruralidade das classes proprietárias dominantes, cujas 

clivagens sociológicas são muitas, assim como da ruralidade camponesa em suas mais variadas 

formas regionais que ocuparam as "brechas" deixadas pelas grandes propriedades e, especialmente 

neste estudo, da ruralidade caipira constituída nos sertões do Centro-Sul e parte do Centro-Oeste, 

incluindo desde pequenos produtores autônomos até trabalhadores agregados dos latifundios, o 

colonato e os trabalhadores rurais sem terras, sujeitos originais de inúmeras construções 

simbólicas do rural levadas a cabo no interior de suas vivências sociais ou por seus representantes 

veiculadores no imaginário social. 

A particularidade histórica do rural é, portanto, fracionada em ângulos de visão, em 

ruralismos, de certos sujeitos que são contrapostos por outros. Os ângulos que nos interessam 

3 Não se trata de escolhas fixadas na estrutura social e na história dos sujeitos segundo uni cálculo racional 

absolutamente consciente ou, por outro lado, não se trata de um agir inconsciente como decorrência das regras 

sociais ou do que a estrutura social sempre foi. As escolhas surgem como estratégias, como improvisações que os 

sujeitos desenvolvem enquanto agentes de um senso prático no jogo das relações sociais (Bourdieu, 1990: 77-95). 
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aqui neste capítulo são aqueles fundamentais para a compreensão de uma espécie de ruralidade 

com aparência dominante hoje. Trata-se de obter os elementos históricos que são reelaborados 

entre os sujeitos da construção neo-ruralista, agora denominada country e, de outro lado, os 

elementos que representaram suas contrafaces sociais, diante das quais o ruralismo dominante 

necessitou se reelaborar sempre. Sendo impossível recobrir todas as fontes, a opção foi buscar, em 

alguns estudos clássicos, os componentes fundamentais do ruralismo no período em que algumas 

de suas representações se configuraram como ideologia fracionada da hegemonia integra14, 

visando legitimar seus sujeitos em posições sociais e políticas privilegiadas. 

Até o final do Século XIX, o ruralismo, enquanto construção ideológica particular dos 

sujeitos sociais dominantes do mundo rural, parecia desnecessário, em uma sociedade cuja 

identidade histórica tinha como referente estrutural os quatrocentos anos da ordem social 

escravocrata e patrimonial. Antes de ser ideologia, em qualquer sentido atual, ou ainda em 

habitus, a ruralidade se configurava como realidade abrangente e, também, como um elhos e uma 

visão de mundo 5  cultivados pelos proprietários de terras e de negócios ligados aos 

empreendimentos agro-exportadores. 

A forma seletiva com que se distribuiu a propriedade da terra no período colonial e as 

relações sociais centradas no empreendimento escravista da grande lavoura de exportação 

constituíram os fundamentos materiais e das representações que se tornaram os mitos flindantes da 

sociedade aqui implantada. A despeito da vasta extensão territorial da colônia, da impossibilidade 

Utilizo a expressão hegemonia integral segundo uma formulação de Candlini (1983: 34-36) derivada dc 

Gramsci e complementada com conceitos de Bourdieu, que estão desdobrados na análise. Em síntese, trata-se dc 

compreender os processos hegemônicos não apenas como exercício arbitrário do poder econômico, mas do controle 

relativo dos mecanismos materiais, repressivos e simbólicos para produzir o consenso social toda vez que este se 

debilita nos conflitos sociais. 

A combinação dessas noções foi formulada por Geertz (1978: 143-144) para a análise dos símbolo5 

sagrados, mas sem exclusividade destes. Penso que são apropriadas para descrever a ruralidade abrangente d 

ordem social escravocrata. Para o autor os aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elemento 

valorati vos, foram resumidos sob o termo 'eMos', enquanto os aspectos cognitivos, e4stenciais foram designado.1 

pelo termo 'visão de mundo ' O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral 

estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. À 

visão de mundo que esse povo tem é o quadro que elabora das coisas como elas são na simples realidade, sei 

conceito da natureza de si mesmo, da sociedade Esse quadro contém suas idéias mais abrangentes sobres 

ordem. 
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de controlar a apropriação livre da terra, os donatários a distribuíram para colonos que tivessem 

ambições, que não se contentariam evidentemente com propriedades pequenas; não era a 

posição de modestos camponeses que aspiravam no novo mundo, mas de grandes senhores e 

latifundiários6. Porém, excetuando-se o posseiro, livre ocupante, a simples propriedade da terra, 

independente dos meios de a explorar, do capital que a fecunda, nada signfica7 . Quando se 

definiu o regime de propriedade da terra na empresa agro-exportadora, simultaneamente definiu-

se, também, que o escravismo seria o único regime possível para compor a força de trabalho capaz 

de fecundar a grande lavoura. Assim, a propriedade concentrada da terra aprisionou a força de 

trabalho, restando pouco espaço para os "homens livres" constituírem formas alternativas de 

organização social, fora do latifúndio. Restou a alternativa do campesinato, da sociedade dos 

mínimos vitais 8, constituída ao lado do latifúndio, com certo grau de auto-suficiência. Mesmo 

assim, até a Abolição, parte do campesinato, sob o regime de agregação e outras formas de 

subordinação, esteve organicamente ligada à unidade dominante do latifúndio, fazendo do 

assalariamento um regime de trabalho incipiente em qualquer das formas produtivas existentes 9 . 

Isto fez a sociedade brasileira parecer imanente da ruralidade e vice-versa em um aparente e eficaz 

moto perpetuo. Por quase quatro séculos, a grande propriedade foi o centro uma ordem social que 

manteve a maior parte da sociedade numa estreita comunidade de destino'0, um dos fundamentos 

primeiros da identidade genérica do ruralismo dominante no passado. 

Como demonstram inúmeros autores, essa ordem social seria profi.mdamente alterada sob 

o regime de trabalho livre". Contudo, este processo foi lento e não representou uma 

6 Pradoir. (1976: 33). 

Prado Jr. (1990: 17). 

8  Candido (1987). 

Carvalho Franco (1978: 31-40). 

' ° Assim, o latifúndio, que foiao mesmo tempo núcleo doméstico e empresa mercantil, submeteu a todos 

os que nele viveram ao duplo jugo de uma convivência inescapável e da dominação econômica. As relações 

estabelecidas dentro do latifúndio foram marcadas, a um só tempo, por esses componentes. Levando isso em conta, 

se poderá conceber essas relações como uma síntese de associações morais e de relações de interesses, elementos 

contraditórios, constituídos por um sistema que unificou lar e negócio (Carvalho Franco, 1978: 39). 

' A instituição do trabalho livre na sociedade agrária escravocrata constitui o eixo central das análises 

sobre a sociedade brasileira em grande parte da historiografia e das ciências sociais nativas, sem contar a 

contribuição dos brasilianistas. Dentre outros, um resumo das interpretações mais consolidadas até os anos 80 pode 
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transformação capaz de alterar o caráter concentrado da propriedade da terra. Muito antes da 

Abolição, a vigência da Lei de Terras de 1850 disciplinava e restringia o acesso livre às posses. 

Assim, a crise e o fim do escravismo, e a adoção da imigração para solucionar o problema de 

braços na grande lavoura ocorreram sob forte impedimento que escravos libertos e imigrantes se 

apropriassem livre e amplamente de terras devolutas, transformadas em monopólio do Estado 

controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros12, independente da variação do perfil 

mais ou menos modernizante das suas frações. Fazendeiros, portanto, constituíam uma 

representação genérica dissimuladora do recorte de classe dos proprietários. O termo fazendeiro 

serviria para dissimular muito mais no ruralismo, como veremos. Deter muitas terras, dominar 

muitos territórios, mais do que uma condição fundante e histórica da sociedade, acentuou uma 

condição rígida de classe e uma estratégia de poder, sem as quais não se deteria o fundamento da 

produção do novo regime: o trabalho compulsório ou compelido de agregados, colonos, 

parceiros, arrendatários. As formas de extração e conversão de renda da terra e do trabalho para 

constituir a produção de mercadorias no Brasil agrário, seja através da dominação econômica 

direta ou das formas de coerção social extra-econômica, tem sido uma das polêmicas centrais 

sobre a formação social brasileira. As divergências não se esgotam em nuances, porém há o 

reconhecimento geral da imbricação de mecanismos de ação prática e discursiva das duas ordens' 3 . 

O fato é que nem mesmo a expansão do assalariamento representou uma subordinaçãõ 

amplamente inovada da força de trabalho, enquanto perduravam as práticas de apropriação 

forçada do trabalho, remanescentes do ethos e da visão de mundo escravista dos proprietários de 

terras. No sentido weberiano, a propriedade da terra ainda era um valor flindante das relações 

sociais e das posições de classe dos sujeitos sociais. Diante disso, a adoção do trabalho livre se 

deu em um quadro de rupturas incompletas da ordem social escravocrata. 

De qualquer forma, essas rupturas impuseram novas significações para a ruralidade 

abrangente. Foi diante da nova situação, crise do escravismo e expansão do trabalho livre, que a 

ser visto em Eisenberg (1980), útil aqui porque o autor considera as diferenças de "mentalidade? entre as frações 

sociais agrárias dominantes no período pré-republicano. 

12 Mj 	1981: 42. 
13  Nessa discussão ver, ppr  exelfiolo, Carvalho Franco (1978; 1983); Martins (1981;1994). 



33 

classe proprietária configurou um habitus 14, no qual a relação com a terra e o trabalho não 

projetava apenas a pura exterioridade de seu poder na sociedade, manifesto também no âmbito do 

Estado, mas expressava sua própria subjetividade individual, que orientava as práticas 

enraizadoras e legitimadoras de uma identidade de classe profundamente exclusivista, que definia, 

apriori, quem podia e quem não podia ser proprietário, ao mesmo tempo em que condicionava os 

regimes de trabalho admissíveis. Essas práticas de apropriação da terra e do trabalho configuraram 

o habitus dominante da ruralidade como história feita natureza, como fato consumado, sentido 

negativo da história, cujos mitos, ritos, implicam uma comunidade de repertórios e outras práticas 

que parecem evidentes e necessárias, mas que teriam problemas sérios para serem preservadas. 

Essas condições de existência social criam um efeito de universalização e particularização 

contraditório, que só homogeneizam os membros de um grupo distinguindo-os de todos os 

outros' 5. Claro que este grupo comportava diferentes frações da classe dominante agrária, 

homogeneizadas sob a condição de proprietírios. 

Seja pelo seu caráter de propriedade mítica e inviolável, findado nas práticas de 

apropriação da história senhorial, ou porque se tornara mercadoria de compra quase impossível 

para trabalhadores livres mas pobres, a terra tornou-se um meio de retenção fisica e contenção 

politica da força de trabalho sob regimes diversos de dominação. Os regimes do trabalho 

agregado, por exemplo, ainda se reproduziram em formas alteradas e dissimuladas mesmo no 

século XX, quando o assalariamento se tornou amplo e dominante no campo. De outro lado, a 

terra tornou-se, também, objeto de lutas sociais históricas, pois a apropriação livre das terras não 

cessou como parte das rupturas da ordem escravocrata, da mesma forma que outras resistências e 

14  Princípio gerador duravelmente annado de improvisações regradas (..) o habitus produz práticas que 

são ajustadas às exigências de uma situação dada, independentes dos estímulos que as desencadearam e as 

mantiveram como princípio durável de sua produção: só podemos, portanto, explicar essas práticas se colocarmos 

em relação a estrutura objetiva que define as condições de produção do habitus (que engendrou essas práticas) 

com as condições do exercício desse habitus, isto é, com a conjuntura que, salvo transformação radical, 

representa um estado particular dessa estrutura. Se o habitus pode funcionar enquanto operador que efetua 

praticamente a ação de colocar em relação esses dois sistemas de relação na e pela produção da prática, é 

porque ele é história frita natureza, isto é negada enquanto tal porque realizada numa segunda natureza. Com  

efeito, o "inconsciente" não é mais que o esquecimento da história que a própria história produz ao incorporar as 

estruturas objetivas que ela produz nessas quase naturezas que são os habitus (Bourdieu, 1983: 65). 

' Idem: 66-67. 
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rupturas eram provocadas por escravos e trabalhadores imigrantes 16 . Mas os grandes proprietários 

sempre rebuscaram e obtiveram formas de manter o trabalho compulsório. Não há como negar 

que o apelo para o trabalho forçado dos livres deixa-nos pensar em um novo tipo de escravidão, 

e que, neste sentido, podia ser caracterizado como a proposta de uma mentalidade mais ligada 

ao passado do que ao futuro' 7. Assim, falar de uma mentalidade escravista é falar do óbvio na 

formação da sociedade brasileira até o final do século XIX. A possibilidade empírica de seus 

remanescentes em situações contemporâneas deve ser pensada, primeiro e obrigatoriamente, como 

componente do ruralismo reprodutivo. 

De fato, as formas contraditórias de apropriação da terra, do trabalho escravo e depois do 

trabalho forçado demarcaram a organicidade essencial entre sociedade e ruralidade, mas também 

suas divisões profundas. Sob os habitus dominantes, internalizados no "estado agrário", a 

sociedade quase toda teve projetada em sua história o monopólio da propriedade da terra e a 

naturalidade da subordinação forçada do trabalho, mesmo quando o republicanismo e a ideologia 

liberal se instalaram 18 . Assim como a República não rompeu a hegemonia do poder agrário na 

sociedade e no Estado, também não rompeu a comunidade de destino nem o escravismo, 

enquanto representações fincadas no imaginário social e legitimadoras de práticas sociais 

hierarquizantes. Ainda na passagem do século XIX, nenhuma condição material, atividade humana 

ou expressão simbólica de classes ou grupos sociais diferentes parecia capaz de produzir termos 

opostos para sobrepujar essa grande representação unitária e desigual do destino agrário 

fatalizado. 

Em um outro aspecto fundamental, na comunidade de destino importa ressaltar que o 

cerne das relações entre fazendeiros e agregados foi o favor, num sistema de contraprestações 

de beneficios recebidos e de serviços prestados. (..) Vê-se, portanto, que o reconhecimento 

social do homem livre e pobre era o de pessoa 19 . Naquele contexto histórico, a adesão dos 

16  Além de alguns artigos instigantes, há uma importante indicação bibliográfica sobre o tema da 

resistência dos escravos na revista Trabalhadores, número 1, 1989. Campinas, Prefeitura Municipal de Campinas. 
17  Eisenberg, 1980: 183. 

18 A República encontraria alteradas as bases da ordem social - o trabalho escravo extinto, a propriedade 

da terra modificada: a propriedade fundiária constituída agora no principal instrumento de subjugação do 

trabalho (..) O monopólio da classe sobre o trabalho escravo se transfigura no monopólio de classe sobre a terra. 

O senhor de escravos se torna senhor de terras (Martins, 1981: 45). 
19  Carvalho Franco, 1983: 37. 
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dominados aos proprietários sob a violência simbólica da rede de favores e solidariedade anulava 

uma possível autonomia dos primeiros, que não podiam se reconhecer como indivíduos 

autônomos e cidadãos. Os arremedos de cidadania apareciam como dádivas na teia desigual de 

reciprocidade. Na mesma rede as tensões e as forças de rupturas são naturalizadas, estão de modo 

constitutivo, articuladas ao desempenho regular das atividades. O recurso à violência aparece 

institucionalizado, como padrão de comportamento20. Sendo assim, nas tensões e rupturas, a 

violência fisica era inerente, tornava-se manifestação exterior do que era subjetividade. Em 

qualquer situação competitiva ou ajuste de contas, a violência era a potência do código do 

sertão21 , tornava-se parte do próprio conteúdo das relações sociais no universo sertanejo. Diante 

dos conflitos, de ordem coletiva ou não, a valentia e a coragem dos sujeitos visavam dirimir, por 

suposto, desafetos pessoais. Não havia conflitos ou soluções coletivas e políticas no sentido 

estrito, não havia individualidade e sociedade realizadas plenamente no sentido sociológico da 

sociedade burguesa. Enquanto prevaleciam a pessoalidade e a communitas, os contratos nas 

relações sociais eram sustentados pela palavra e pelo fio da barba ou fio do bigode em sua 

garantia. 

Porém, essa unidade aparente de contrários tinha limites. As classes proprietárias não 

podiam desejar e permitir que a comunidade de destino representasse além do que significava 

como estratégia de dominação. Enfrentaram dificuldades sérias para incorporar ao trabalho 

forçado os imigrantes europeus, cujos valores nada tinham a ver com o escravismo. Ainda que 

nem todas as levas portassem esses valores, muitos imigrantes provinham da ordem burguesa 

européia, em que se reconhecia a autonomia e a liberdade do indivíduo, fosse para seu sucesso ou 

fracasso. Sobre isto vale lembrar a narrativa dramática de Thomaz Davatz, em Memórias de um 

colono no Brasil, de 1850, que denunciava a propaganda mentirosa dos intermediários que 

atraíam emigrantes da Europa vendendo o sonho de um pedaço de terra no Brasil. No prefácio ao 

20  Idem: 37. 
21  Idem, ib., Capítulo 1. 
22  No caso da principal corrente de imigrantes italianos, Martins (1981: 131) relativiza as interprëtações 

culturalistas que atribuem aos oriundos urna experiência anterior de militância política engajada e generalizada. 

Para o autor a ideologia da mobilidade pelo trabalho foi produzida pela burguesia para o trabalhador imigrante. 

(..) Ela consistia numa ideologia que legitimava a um só tempo a concepção camponesa da vida e a exploração 

burguesa do trabalho. 
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livro de Davatz, Sérgio Buarque de Holianda destaca que os impedimentos de acesso às terras 

estavam no centro das hesitações na política de substituição de escravos por trabalhadores livres. 

O próprio Senador Vergueiro, senhor de terras e patrão de Davatz, defensor de um sistema de 

acesso gradativo e demorado através de colônias de parceria, censurava as doações de terras a 

imigrantes, pois não é justo - dizia ele - que se conceda a estrangeiros aquilo que se nega a 

nacionais23 . 

Assim, dentro da suposta unidade simbólica sintetizada a partir da grande propriedade, 

emergiu a única divisão social admissível nos termos dominantes: proprietários de terras e outros 

negócios e não proprietários, divisão ideológica, construída por produtores de representações, 

mediadores do que era a sociedade brasileira enquanto sociedade agrária e que fixaram os 

contornos da dualidade estrutural da sociedade brasileira com a aparência de fatalidade histórica, 

outro fundamento simbólico do ruralismo que teria amplos desdobramentos nas representações 

dominantes da ruralidade por muito tempo. Foi essa dualidade e suas representações variadas que 

o pensamento crítico das ciências sociais teve de enfrentar no século XX: o dualismo (..) antes de 

se tornar modelo econômico, tipologia sociológica ou chave de interpretação histórica, foi 

sobretudo expressão de uma experiência coletiva. Digamos que o senso dos contrários é parte 

desta mesma experiência, da qual o 'dualismo' em sua acepção estrita, foi transcrição 

ideológica bem fundada na aparêncic/4 . 

Portanto, a matriz dualista prática e simbólica de estruturação da sociedade tem seu 

fundamento nas formas de apropriação da terra e da força de trabalho. Mas as rupturas gradativas 

do monopólio da terra e do regime de trabalho escravo, as tensões geradas pelo emprego de 

trabalhadores imigrantes face a disponibilidade de trabalhadores nacionais foram responsáveis por 

clivagens no seio da própria classe proprietária. Na passagem do século, algumas fraçõe"\ 

dominantes, especialmente a burguesia cafeeira do oeste de São Paulo, passaram a advogar a 

atenuação dos impedimentos de acesso à terra, bem como uma reelaboração da própria noção de 

trabalho, com base em pressupostos liberais que apontavam os rumos do progresso e da 

23 Citado por Hoilanda, 1980: 22-23, no prefácio da obra de Davatz (1980). 
24 Como se pode ver no mapeamento teórico de Arantes (1992: 22-23), no trecho citado debatendo 

especialmente com Emília Viotti da Costa. 
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civilização25 . O exclusivismo da propriedade fundiária e o escravismo com traço genético das 

relações de trabalho ganharam outras estratégias de elaboração simbólica, mas novamente a 

combinação estruturante seria binária: civilizados e não civilizados. Mais ainda, os responsáveis 

pela herança da escravidão eram os próprios escravizados, não civilizáveis. inexistindo outra 

opção senâo admitir a humanidade do ex-escravo - um vendedor em potencial de sua força de 

trabalho -, porém na impossibilidade ou recusa de tornarem-se generalizadas as relações 

contratuais entre livres compradores e vendedores de uma mercadoria, os sujeitos dessa fala 

deslocavam a ótica de análise do problema da formação do mercado de trabalho, das 

"institui ções"para os "homens", estereotzpando-os". 

- 	Foi então sob uma perspectiva dualista recorrente que se focou a principal configuração 

cultural diferenciadora do universo do latiflindio, a cultura caipira e seus correspondentes 

regionais. Vistas como subalternas, exóticas e sob as mais variadas qualificações pejorativas, 

durante muito tempo foram a contraface negativa da sociedade aqui instalada. A miséria da 

ruralidade foi aí situada, preservando para a grande propriedade monocultora, ainda que em 

estado terminal, a representação de lugar das iniciativas civilizatórias. A dualidade, portanto, 

desdobrou-se no próprio âmago da sociedade agrária a partir dos sujeitos dominantes. Sob os 

critérios do olhar etnocêntrico de europeus e nativos dominantes, reforçados anteriormente pelas 

narrativas dos naturalistas viajantes, nenhuma das práticas da sociabilidade caipira apontava para o 

futuro ou parecia capaz de romper a unidade simbólica totalizante e sua paradoxal dualidade 

forjada. Todos os traços da cultura caipira nada mais faziam do que reiterar a ruralidade 

profundamente enraizada e cristalizada nos termos dominantes, sendo o universo dos dominados 

um verdadeiro entrave à construção de uma sociedade nacional sob os recortes modernos da 

Europa. 

Mas a dualidade não poderia ser absoluta, sob pena de inviabilizar um projeto de sociedade 

e estado nacionais. Ou seja, a dualidade deveria comportar mediações, tanto quanto a unidade 

simbólica da sociedade agrária assumia certas divisões que as próprias aparências não deixavam 

enganar. Como excluir da nacionalidade a imensa cultura dos dominados? Restou, então, ao 

Utilizando unia ampla bibliografia e diferentes fontes discursivás do ruralismo, Mendonça (1990: Cap. 

3) mostra como se constituiu a crítica ao latifúndio e a construção de uma nova ideologia do trabalho entre as 

próprias frações originais dos diferentes complexos agrários dominantes, mais ou menos dinâmicos. 

26 Mendonça (1990: 288). 
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universo caipira, como de resto a todo o universo sertanejo, as mediações feitas por 

representantes e veiculadores forjados entre dois mundos: ora o realismo trágico de Euclides da 

Cunha e seu registro do sertanejo forte, ora os registros idealizados da literatura romântica 

sertanista, assim como a fala estilizada da literatura regionalista e, por fim, os registros folcioristas, 

todos eles oscilando entre o trágico e o ufano, expressões do que era um dilema, a definição da 

identidade nacional face às alteridades referentes da Europa e das culturas populares nacionais 27 . 

Estas últimas, quando desqualificadas, enquanto problema nacional, serviam aos elocubrados 

diagnósticos raciológicos e, quando reconhecidas, serviam à memória romântica e folclórica, à 

tipificação de parte irrecusável da "alma nacional" popula? 8 . 

Enfim, o caipira, encarnando anseios e receios dos outros, teve seu significado mudado 

de acordo com pontos de vista que nele enxergaram apenas a projeção de valores ideológicos. 

Ora preguiçoso e violento como o índio, ora o símbolo do verdadeiro Brasil formado por 

• destemidos bandeirantes 29, bastando pensar o antagonismo essencial e de origem entre estes dois 

tipos étnicos para ver o absurdo dessas representações correntes do caipira, que permaneceram em 

grande medida. 

Sem um grande rigor cronológico, é possível dizer que a ruralidade, nesses termos, só 

começou a ser repensada no Brasil sob a necessidade imperiosa de consolidação do trabalho livre 

nas primeiras décadas do século XX, quando a dinâmica das trocas e as posições dos países 

capitalistas centrais e periféricos na divisão internacional do trabalho se redefiniram. No âmbito 

interno da economia brasileira foi quando a indústria surgiu como novo componente estrutural da 

sociedade. A partir desse momento, em muitos estudos, foi feito um corte entre o ethos e visão de 

mundo da ruralidade dada historicamente e o ruralismo como necessidade ideológica, construída 

por proprietários de terras e pelos seus prepostos situados no âmbito do Estado e da produção 

intelectual, que rejeitavam o processo civilizatório urbano-industrial 30 . 

27  Bosi, 1979; Ortiz, 1992; Polinesio, 1994. 

28  Ortiz, 1985 e 1992; Reis ,1985; Schwarcz, 1993 e 1995. 

29 Yatsuda, 1992: 113. 
30  Aqui seria interessante recuperar algo da produção literária expressiva e do imaginário construído nos 

domínios da sociabiidade senhorial-patrimonialista. Esta tarefa, realizada sob vários ângulos por uma vasta 

literatura, apenas será mencionada eventualmente. 

A propósito, segundo Luz (1975: 91-92 e 100): Esse ruralismo que se evidencia no pensamento de 

Américo Werneck e esse protesto contra a predominância do elemento urbano na política republicana, traduzir-se- 
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O ruralismo se fez mais forte diante do quadro de euforia de uns, desencanto de outros e 

bestialização de muitos com os rumos que a ordem republicana tomara 31 . Para se recompor no 

interior do novo regime político, as "elites imperiais" se adaptaram ao processo de mudança em 

que prevaleciam o aburguesamento arrivista de certos grupos recém-chegados à distinção social e 

a reprodução das estruturas políticas tradicionais do interior do país, processos entrelaçados 

simbolicamente na ornamentação européia do Rio de Janeiro da "regeneração" 32. A emergência do 

Estado-Nação moderno, o aspirado estabekcimento do regime de progresso e da racionalidade 

seguia, assim, numa marcha arrastada e entorpecida pela ação corruptora da estagnação e da 

irracionalidade33 . 

Entretanto, um pouco depois, durante a guerra imperialista de 1914-1918, as concessões 

para a esfera norte americana de influência econômica e cultural, que se mostraram nítidas na 

Abolição e na República, tornaram-se crescentes. Nas críticas ao artificialismo dos ornamentos 

culturais europeus, ao utilitarismo e arrivismo preponderantes nas relações sociais entre as elites 

agrárias recompostas, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Monteiro Lobato, entre 

outros, ainda que em nuances diferentes, passaram também a deplorar o aparecimento do perigo 

ão, na segunda década do século X.Ç num movimento mais radical de franca oposição à industrialização e à 

urbanização do país. Á reação ruralista tinha, evidentemente, suas raízes nas tendências fisiocratas de certa 

corrente do pensamento econômico brasileiro. A predominância das atividades rurais, no Brasil, não deixou de 

favorecer a eclosão de uma mentalidade que encontrava nas doutrinas fisiocratas uma justificativa para uma 

economia de base essencialmente agrícola. Não se limitavam, porém, aos princípios econômicos, os ideais desse 

grupo 'ruralista' Transcendendo a ordem econômica, penetravam nos domínios da moral, preconizando uma 

filosofia antiindustri alista, anti urbana, ressaltando as vantagens e a superioridade da vida do campo. ( ... ) 

O que caracterizava, porém, o movimento ruralista, liderado por Alberto Tôrres era sua oposição entre o 

campo e a cidade, oposição já evidenciada nos textos citados, onde Tôrres condenava como fictícia e artificial a 

civilização urbana. 
31  Carvalho, 1987 e 1990; Sevcenko, 1989. 

32  Quatro princípi os fundamentais regeram o transcurso dessa metamorfose: ... a condenação dos hábitos 

e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de cultura 

popular que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos 

grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas 

aburguesadas; e um cosmopoliti sino agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense (Sevcenko, 

1989: 25-30). 

33 Idem: 51. 



40 

ianque. Não demorou muito para que a opção americana da doutrina Monroe, mesmo debaixo de 

críticas, oferecesse para as elites agrárias o sujeito simbólico do farmer. Na década de 20, o 

próprio Lobato reverteria sua crítica aos ianques, ao menos quando discutia a redenção dos 

caipiras. Em torno dos anos 30, ofordismo triunfante nos EUA chegaria ao Brasil e passaria a ser 

um referencial de racionalidade econômica a ser pensado também sem excluir as formas produtivas 

da economia rura134 . 

Para os ruralistas posicionados nos complexos agrários tradicionais, os surtos de 

estagnação e irracionalidade da economia durante a República Velha decorriam da destruição da 

vocação eminentemente agrícola do Brasil pelo industrialismo e urbanismo. O ruralismo, neste 

período, adquiriu o escopo de um movimento politico organizado, com objetivos próprios e 

definidos, suplantando a dimensão de "ideologia vaga e imprecisa" valorizando, por seu turno, 

seu caráter de projeto contra-hegemônico originado do próprio núcleo da classe dominante 

agrária do período35. Criada em 1877 no Rio de Janeiro, na primeira década deste século, a 

Sociedade Nacional de Agricultura, porta-voz dos mais distintos complexos agrários, com 

predominância dos complexos tradicionais, fazia reuniões, congressos e exposições em várias 

cidades brasileiras arregimentando forças sociais em torno das prioridades do campo no conjunto 

da sociedade, fosse para produzir para o mercado externo, Europa e EUA, ou para o mercado 

34  Em 1915, pela primeira vez, os Estados Unidos tomaram a liderança de todo ocomércio exterior 

brasileiro, tanto das exportações como das importações, e conseguiram mantê-la, embora a Inglaterra ainda 

tentasse reagir, em 1922 e 1923 (Bandeira, 1973: 191). A partir de 1919, após a 1 Guerra, todo o porcesso da 

penetração dos Estados Unidos (..) no Brasil - como acentua Normano (J.F. Normano - Evolução Econômica do 

Brasil, Comp. Edit. Nacional, SP, 1939, p. 291) - foi um continuado processo de expulsão e de ocupação das 

posições européias e, principalmente, britânicas (idem: 197). Na pauta de importações do Brasil se destaca uma 

diversidade de implementos e insumos dos EEUU, tais como, nomeadamente, arados Spalding e Brabant; 

destocadores Howard; cultivadores Acme; tratores Big-Bull; etc. (Mendonça, 1990: Cap 2). 
31  Mendonça (1990: 25-26), comentando estudos importantes sobre alguns dos expoentes da ideologia 

ruralista oriundos de diferentes complexos agrários considera que a exaltação do campo e do universo rural 

prestar-se-ia a um papel bem mais amplo do que aquele de crítica conservadora ao urbanismo e à 

industrialização: a defesa de setores/grupos econômica e politicamente menos pela dinâmica de funcionamento da 

agro-exportação e da política oligárquica, o que se desdobraria como uma dimensão do próprio processo de 

construção da sociedade política no Brasil, na conjuntura das duas primeiras décadas deste século. A autora cita 

amplamente os estudos de Luz (1975) e de Saliba (1981). O detalhamento de suas análises com base em outras 

fontes, que mencionei anteriormente, sustenta amplamente esse argumento central de seu estudo. 
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interno, entre outros um dilema que o Estado republicano não resolvia a contento, diante das 

forças sociais da industrialização emergente 36 . 

Portanto, somente o desenvolvimento obrigatório da ordem social competitiva e a 

emergência da industrialização tardia, impostos pela dinâmica capitalista dos países centrais, 

alterariam a configuração da ruralidade dominante, com essas resistências importantes para o que - 

consideramos aqui37. Para não perder sua posição-chave na estrutura da "sociedade nacional" e 

manter o controle politico interno, os agentes da ordem patrimonial agrária encararam o processo 

de racionalização econômica a partir de representações e usos deformados da competição, ou 

ainda, segundo uma compreensão cataclísmica das forças econômicas, que os tornava "vítimas" 

da nova realidade econômica 38 . 

O sentimento arraigado de propriedade fundiária exclusiva, a apropriação do trabalho pela 

violência fisica ou pela violência simbólica do favor cultivado na teia de obrigações vinculadas à 

dominação patrimonialista e à família patriarcat9  traduziram-se em práticas provedoras de uma 

legitimidade que, muito além do latifiuindio, projetou o seu poder privado na esfera pública em um 

sistema de clientelismo amplamente disseminado por todo o espectro social, por todas as 

representações da ruralidade. A pessoalidade nas relações sociais do mundo rural arrasta e 

reproduz o favor em toda a sua história. Essas práticas contribuíram para forjar o paradoxo central 

da formação social brasileira, qual seja, a configuração da sociedade de classes e do Estado 

racional-legal modernos permeados pela ordem social de sujeitos dominantes personalíssimos: 

ordem social oligárquica, patriarcal, patrimonial, ordem social de pactos e conciliações feitos por 

elites sociais, enfim, uma concepção de mundo que tornaria peculiar a ideologia liberal que se 

3,6 Mendonça, 1990 e 1994; BALTAR, 1990. 
31  Segundo Florestan Fernandes, no Brasil, as estruturas econômicas, sociais e políticas da sociedade 

colonial não só moldaram a sociedade nacional subseqüente: determinaram, a curto e a longo prazo, as 

proporções e o alcance dos dinamismos econômicos absorvidos do mercado mundial. Es/as se revelaram bastante 

plásticas em face do que se poderia chamar de reorganização do mercado colonial, adaptando-se rapidamente à 

dupla polarização dos negócios de exportação e de importação, controlados economicamente por um centro 

hegemônico externo, mas dirigidos politicamente a partir de dentro. No entanto, as mesmas estruturas mostraram-

se pouco elásticas e por vezes até rígidas na absorção dos dinamismos econômicos que eram centrais para a 

expansão interna do capitalsimo (Fernandes, 1987: 150). 
311 Idem, 1987: 155. 
39  Idem, ib.: 155. 



42 

estendeu até mesmo pelas frações proprietárias modernizantes no início do século XX. Diante da 

industrialização, cujos requisitos de organização da sociedade são muito diferentes da sociedade 

agrária, para se defender dentro da nova ordem social que se tomaria inexorável, os agentes 

econômicos privilegiados convertiam a livre iniciativa e a empresa privada em privilégios 

estamentais, que deviam ser respeitados e protegidos fora e acima de qualquer 'racionalidade' 

inerente aos processos econômicos propriamente ditos (..) a competição não se inseria nas vias 

socialmente construtivas que relacionaram, nas sociedades capitalistas avançadas, propriedade 

privada, livre iniciativa e redistribuição de renda e poder40 . 

A ruralidade, traduzida em grande parte por uma ideologia ruralista, uma visão de mundo 

particular em aparente oposição à ordem social emergente, de recortes urbano-comercial-

industrial, haveria de se manter como peça de resistência das frações mais tradicionais das classes 

proprietárias diante de certos requisitos modernos trazidos pela industrialização, pois, esta só 

poderia se dar dentro de uma composição hegemônica que atendesse ao espectro de interesses 

agrários específicos. Não que houvesse, de fato, oposição inconciliável entre interesses rurais e 

urbanos dominantes ou que a realidade fosse mesmo dual, pois a inovação pretendida pelos 

"industrialistas" buscava uma evolução com a aristocracia agrária e não contra ela41 . Senhores 

de terras e engenhos, industriais, comerciantes, financistas, burguesia rural cafeeira, certas frações 

burocráticas-dirigentes, vinculados por interesses comuns, quando não combinavam duas ou mais 

dessas posições de classe em um mesmo agente, não se voltavam contra si mesmos, não 

combatiam de forma definitiva e excludente qualquer de seus "estamentos", fosse o mais arraigado 

no passado colonial, fossem os imigrantes constituídos nas novas frações proprietárias. 

Composições de interesses se faziam, ora às custas de um, ora de outro estamento ou fração de 

classe, mas jamais sob o risco de comprometer a hegemonia das classes proprietárias 42 . 

40  11., 1987: 156. Ver especialmente o pé de página. 
41  Idem: 186. 
42  o emprego que faço da nomenclatura sociológica variada sobre as frações da classe dominante agrária - 

oligarquias tradicionais, elites agrárias, estamentos senhonais - acompanha o emprego dos autores citados, sem 

desconhecer as divergências teóricas embutidas nos conceitos, que este trabalho não comporta discutir. 

Independente da nomeação procuro reter componentes do habitus da classe dominante rural enquanto unidade 

analítica fundamental. 
Em um artigo recente, Pereira (1994) faz um resumo das origens do empresariado industrial brasileiro e de 

suas articulações e oposições com os interesses do capital agrário. Apesar de mostrar nuances importantes e 
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Então, foi novamente com o sentido dualista, na aparência imediata, que se deram as 

disputas entre os defensores das "indústrias naturais" (ruralistas) e os representantes das 

"indústrias artificiais" que moldaram o próprio sentimento nacionalista do final do século XIX até 

os anos 3043  Abalados no âmbito do Estado e na legitimidade estamental construída por séculos 

sob a ideologia da propriedade e do escravismo, os chamados grupos oligárquicos rurais se viram 

obrigados a responder como classe à nova conformação da estrutura social. Isto exigiu a produção 

de um discurso adequado às novas condições impostas com a emergência dos grupos que lutavam 

pela industrialização do país, discurso que seria construído como expressão de uma suposta 

dualidade entre interesses agrários e urbano-industriais. É nesse registro que o ruralismo se torna 

ideologia transfigurada em doutrina econômica salvacionista genuinamente nacional. Ao resgatar 

argumentos da fisiocracia clássica, a ideologia ruralista reivindicava prioridade do Estado em 

recursos e favorecimentos, acenando com panes graves no abastecimento, os clássicos 

argumentos do sacrifício do consumidor e o do deslocamento de capitais e braços44 . Dessa 

forma, as clivagens internas das classes dominantes não impediram a elaboraração de respostas 

reorganizativas que traduziram diferentes recortes ideológicos e até discursos aparentemente 

irracionais em uma espécie de senso prático do mito salvacionista nacional. 

A ruralidade foi então reconstruída como uma grande região simbólica oponente das 

estruturas urbanas e novamente se expressa como comunidade de destino: o destino nacional. Foi 

neste registro genérico que a cultura caipira ganhou novas significações nas representações 

ruralistas dominantes. Diante do industrialismo, cafeicultores em ruína dizem-se caboclos, caipiras 

e alçam o matuto à condição de símbolo de resistência. Resistência do campo, dos cafeicultores 

à cidade, à industrialização. Desse modo, o caipira é visto, à sua revelia, como portador de 

todos os valores referentes à terra... (..) Em suma, o caipira surge na escrita mais uma vez 

espoliado: não é dono de sua linguagem, como não o é dos meios de produção45 . 

polêmicas do problema, confirma o pacto desigual mas permanente entre capital financeiro e industrial e capital 

agrário, pacto mediado pelo Estado tanto nos períodos autoritários como nas passagens democratizantes deste 

século. 
43  Como aponta o estudo de Luz (1975: 65-101). 

44  Idem, op. cit.: 100. 

45 Yatsuda, 1992: 106. 



Ainda neste registro de resistência à destruição da vocação agrícola do Brasil, as 

representações dominantes do mundo rural e sertanejo se apropriam dos "valores da terra" 

independente de clivagens sociais mais complexas da sociedade agrária, fundindo-se, com 

reciprocidade, às representações regionalistas que definiriam, também com certa primazia, a 

diversidade do próprio caráter nacional, nutrindo os mitos da nordestinidade, da mineiridade, do 

bandeirantismo, do gaúcho, quase todos impregnados da ruralidade e do sertanismo profundo e 

sincero da alma nacional à deriva e a ser unificada em uma diversidade aceitável e simbolicamente 

mitológica, útil para identidades ideologizadas e debilitadas. O regionalismo configura, pois, a 

consciência infeliz das oligarquias decadentes46. O provincianismo mineiro, por exemplo, é 

alçado por seus sujeitos no imaginário social ao estatuto de mito e mistério regional, ritualizados 

no mundo transformado das cidades, dentre outras formas, como componente da nacionalidade. O 

problema da onipresença do sertão em Minas e no mundo pode ser relacionado à idéia da 

mineiridade conformar o Brasil, abarcando-o e atingindo-o integralmente47 . É relevante aqui 

ressaltar que o poder simbólico dessas representações provincianas se enraizou de tal modo que 

seu apelo permaneceu constante até o Brasil contemporâneo, fundamentando parte da própria 

configuração ruralista country, cuja natureza e projeção fantasmática provêm de outra ordem 

social. 

Outro componente histórico do ruralismo como construção ideológica, que se traduziria 

acima disso por uma espécie de constelação mitológica, nasceu dos movimentos sociais dos 

trabalhadores: a conspiração do trabalho reivindicativo. À medida que os sujeitos do trabalho 

romperam de várias formas a apropriação compulsória de sua força produtiva vigente na idade de 

ouro escravocrata, para os sujeitos dominantes, mais do que luta de classes, parecia ocorrer um 

46 Nascimento Arruda, 1990: 42. 

' Idem: op. cit., 84-85 e 115, como de resto toda a primeira parte do Capítulo 3. A autora recupera os 

estudos mais importantes sobre a construção das identidades regionalistas projetadas sobre a construção da 

identidade nacional brasileira. As sagas dos senhores de terras e as sagas regionalistas confundem-se com a 

construção da nacionalidade. Interessante reter aqui o argumento de que as produções simbólicas do regionalismo, 

especialmente seus mitos de origem, mais do que cimento de identidade, são respostas às crises, à decadência da 

história social de certos grupos sociais, como também observa Mota (1977) sobre o Manifesto Regionalista liderado 

por Gilberto Freyre a partir do Nordeste. O mesmo argumento está presente nos estudos de Oliven (1992: 65) sobre 

a construção mítica e as tranformações da identidade do gaúcho, simultaneamente em situação calamitosa e de 

grande vitalidade. 
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envenenamento da ordem social, resultante de um complô urdido na constelação cultural gerada 

pelas indústrias e cidades. A consolidação do trabalho livre, a diferenciação social crescente dos 

trabalhadores do campo e das cidades, sua organização em diversos tipos de entidades de classe 

constituíram tensões sociais que, entre outros fatos históricos relevantes, precipitaram o 

movimento político de 30. Sob uma divisão social do trabalho que acentuou, gradativamente, a 

predominância do capital financeiro e industrial na economia e na política, a efervescência da 

economia e da sociabilidade urbana tirou o agrarismo do eixo histórico dominante por mais de 

quatro séculos. A perda foi incomensurável. A construção de uma sociedade urbana e industrial 

era um horizonte definitivo. Os problemas nacionais deslocaram-se do campo para as cidades, 

onde as greves anarquistas de 1906-1907, 1912 e, sobretudo, as de 19 17-1920 colocaram em cena 

os movimentos operários 49. Ao mesmo tempo, consolidou-se a geração de empresários industriais 

que reivindicava esta identidade exclusiva e que daria origem ao Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP), fundado em 1928, núcleo que inaugurou a organização dos interesses 

fabris à parte de outras frações das classes dominantes 50. Fábricas, operários, greves anarquistas, 

incluindo greves de colonos nas fazendas, pareciam uma conspiração para os grupos agraristas 

mais renitentes. Daquele momento em diante, entre as frações das classes dominantes que 

disputavam o controle do Estado e de seus recursos, portanto, de uma nova hegemonia, a 

oposição entre adeptos do agrarismo e do industrialismo traduziu opções para a crise estrutural da 

economia dependente da produção cafeeira. Por menor que tenha sido a fissura entre interesses 

industriais e agrários, o fato relevante é que a necessidade de elaboração de uma doutrina agrarista 

para reordenar o desenvolvimento do pais rompia a inércia de uma identidade agrária perpétua, 

48  Utilizo aqui algumas noções de um estudo de Girardet (1987), sobre mitos políticos fixados no 

imaginário social em momentos de crises. 
' Os anos anteriores ao movimento político de 30 constituem o ponto mais acentuado de inflexão do 

ruralismo. Uma análise do mesmo período revê os episódios que antecedem 30, sob a ótica de uma crítica 

historiográfica. Centralizando os episódios provocados pelo movimento operário, suas "vanguardas" e a cisão entre 

frações das classes dominantes, De Decca, (1986) procura mostrar que o tema da industrialização desdobrou-se na 

reorganizazação do Estado sob uma nova ordem de dominação social, capaz de responder às tensões 

revolucionárias. Tenha ou não ocorrido fissuras serias na composição da hegemonia entre setores agrários e 

idustriais, De Decca mostra que a bandeira do agrarisino criou na luta política a imagem da paz social (no mundo 

rural) e do artificialismo de uma luta de classes gerada pelo grande capital e pelos monopólios industriais. 

50 Foot-Hardman, 1991: 82. 
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sempre voltada para o passado e ao largo de outros interesses emergentes. Os proprietários rurais 

se viram diante da necessidade de mecanismos novos para redefinirem socialmente sua 

legitimidade. Até mesmo no campo, nas relações estritamente agrárias, onde os propnetários 

pareciam ter lastro para fundar seu poder nos critérios históricos da propriedade sagrada da terra e 

do trabalho, o messianismo, o banditismo e outras formas de revolta social foram reconhecidas 

como resultantes da inépcia do latiftmndio 51 . O que sempre pareceu monolítico e inconteste diante 

dos interesses dos dominados carecia de novas formas de consciência e elaborações simbólicas, 

que orientassem as respostas aos novos desafios. Assim, expressões como agrarismo, ruralismo, 

antiindustrialismo não escondiam, também, os antagonismos sociais denunciados pela ação de 

outros sujeitos sociais, além dos que lutavam pela industrialização buscando posições 

hegemônicas privilegiadas na sociedade e no Estado. O colapso da economia agrária monocultora 

e extrativista se traduzia com clareza em muitos aspectos fundamentais de organização mínima da 

sociedade. As péssimas condições de trabalho no campo e nas fábricas, os salários aviltantes, as 

sucessivas crises de abastecimento nas cidades, a carestia generalizada que restringia o consumo, a 

onda de greves, a repressão violenta, as prisões em massa incluindo a deportação de lideranças 

imigrantes do movimento operário e anarquista 52, enfim, a gestação de uma sociedade diversa 

rompia o monolitismo agrário, tanto ao nível da relações sociais como em suas representações. 

Apesar das divisões internas do movimento operário nas greves antecedentes ao movimento de 30, 

a capacidade de organização e as ações políticas dos trabalhadores não podiam ser subestimadas 53 , 

ao menos do ângulo dos interesses agraristas, às voltas com a "tragédia" urbano-industrial 

51  Aqui basta lembrar a importância da literatura sociológica brasileira sobre os temas, especialmente os 

estudos de Maria Isaura Pereira de Queiroz. Mas vale mencionar, também, que esses foram temas centrais nas obras 

literárias desde o regionalismo sertanista até o modernismo. 
52  Sobre a importância das greves desse período, em especial da greve geral de 1917, há uma importante 

revisão histórica e historiográfica em Roquette Lopreatto (1995). 

53  Saenz Leme (1978: 10) assinala que, por volta de 1906, possuindo o proletariado organização em 

entidades de classe superior à do patronato, este é impulsionado, nos momentos de greve, a se organizar também, 

para poder lidar com as associações proletárias. Acrescente-se a isto que no mesmo período: A visão política e o 

nível cultural de certas lideranças do movimento operário, no Brasil, estiveram muito além, certamente, do 

horizonte estreito do agrarismo conservador e monolítico, predominante nas nossas elites. A concepção de mundo 

daqueles líderes situava-se no plano das grandes transformações e eventos vividos pela humanidade, entre o final 

do século XIX e início do século XX. 



iminente. Se nas cidades a burguesia industrial nascente se espremia entre o imperialismo e o 

proletariado, no campo as frações senhoriais e a burguesia agrária se viam cada vez mais 

deslocadas das posições privilegiadas que detiveram no passado. O caos estava, evidentemente, 

em qualquer lugar e tempo onde se situava o novo sujeito social, o sujeito do trabalho 

reivindicativo. 

O mundo do trabalho livre conspirou contra a modernidade tardia. Não foi por outra razão 

que, a partir das primeiras décadas deste século, o ruralismo começou a perder outro de seus 

componentes fundamentais: o referencial raciológico de interpretação das classes subalternas do 

campo. Quando Monteiro Lobato, em sua cruzada modernizante peculiar, durante o ano de 1918, 

publicou os artigos que comporiam o livro O Problema Vital, editado em 1919, o maior crítico do 

"atraso" agrário brasileiro do período promovia um deslocamento das matrizes culturais européias, 

até então dominantes na sociedade brasileira, para dar espaço às senhas norte-americanas de 

concepção da modernidade, tendo como foco não mais a fatalidade da nossa "raça de opilados" 

mas o problema de resgatar as classes subalternas do campo para o trabalho produtivo 54. A essa 

altura, quando pensava a sociedade agrária brasileira referindo-se ao seu tipo social mais atrasado, 

tinha alterado seu diagnóstico e a própria solução que passa a propagandear. O caipira não 'é' 

assim. 'Está' assim55 . O novo diagnóstico funde endemias e relações de dominação e a solução se 

encontra na estória exemplar ,Jeca Tatu, a ressurreição, em que o modelo essencial do caipira 

doente ressurge curado pela força da medicina cientffica moderna, mas só se redime pelo 

trabalho 56 . Para Lobato, a ressurreição do caipira estava no centro da questão nacional. A 

despeito dos diversos movimentos modernistas dos anos 20 e das políticas modernizantes dos 

anos 30 se pautarem por nacionalismos de vários matizes e, apesar do próprio Lobato nesses anos 

debater o dilema nacional a partir da necessidade de definir os contornos de uma sociedade e um 

Estado modernos mas nacionais, isto não se resolveria sem um "outro" referente positivo. E este 

outro se encontrava nos EUA, nos farmers, não mais na Europa. Assim, o ruralismo dominante 

encontrou um outro referente moderno, capaz de responder ao desafio dos novos tempos. Mas, 

54  Sobre a mudança de perspectiva de Lobato, do racismo darwinista social ao pragamatismo laborioso 

norte-americano, ver Campos (1986a, especialmente o Cap. 3 e 1986b). Sobre a busca de novos valores éticos e 

morais de compulsão ao trabalho encetada pelos empresários industriais de São Paulo, consultei Antonacci (1992). 

55 Lobato, 1951: 285. 
16 Idem: 329-340. 
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principalmente, incorporou a cultura caipira como parte necessária, supostamente interessada e 

unificada aos seus projetos, ao menos no piano dos debates. Ou seja, a representação do caipira é 

revista na comunidade de destino com novo sentido, o sentido de que poderia participar do 

projeto de modernização da sociedade, muito embora, novamente, à sua revelia. Se o caipira 

deixava de ser responsável pelo atraso do Brasil, Lobato vai buscar outros culpados. Um desses 

responsáveis era o coronel do interior, classificado como "ignorante" e 'valso patriota " 

Ignorante porque ao invés de 'or (o trabalhador) na enxada", alquebrado ",vela má 

alimentação, pela má habitação e com ofeitor atrás", deveria "alimentá-lo", "curá-lo" e abrigá-

lo em "casas higiênicas" Só assim seria possível ensinar aos trabalhadores 's mil coisas 

necessárias a um bom operário", só assim seria possível discipliná-los e adaptá-los ao 

maquinário agrícola57. A comunidade de destino revertia contra as oligarquias a sua própria 

contraface, o sujeito social objeto de seu poder. Dessa forma, também quando estavam em foco os 

setores dominados da sociedade, as explicações mal findadas em determinismos ambientais e 

critérios raciológicos, tão fortemente presentes na definição da formação social brasileira e de sua 

identidade agrarista, sofreram os abalos da crise em que mergulharam as classes que as 

sustentavam. A crise das explicações exprimia a crise da sociedade agrária. Nos 60 anos seguintes 

ao movimento político de 30, ocorreria uma inversão nos pólos de poder econômico e político, à 

qual corresponderia, também, uma inversão no pólo explicativo da sociedade como um todo 58 . 

Até mesmo nos ensaios de explicações culturalistas da sociedade brasileira, subseqüentes às 

teorias raciológicas mas ainda presas ao agrarismo eugênico, dentre as quais se podem situar as 

representações de Lobato, havia lugar para discussões em que despontava a questão das relações 

capital-trabalho, deslocando o foco do diagnóstico cultural para outra dimensão da vida social. 

Nos últimos 40 anos, quanto mais a sociedade urbano-industrial se consolidava, mais a 

"questão agrária" se agravava. Depois da repressão às Ligas Camponesas no início da ditadura 

militar, do fracasso da aplicação do Estatuto da Terra enquanto se expandiu o processo de 

modernização rural, os movimentos dos camponeses e trabalhadores rurais sem-terras foram 

57  Campos, 1986b: 69. 
58  A partir dos anos 30, institucionalização e profissionalização dos cientistas sociais seriam divididas 

entre as fontes teóricas-metodológicas européias e norte-americanas. Os principais deslocamentos dos focos 

explicativos nos campos da produção literária e das ciências sociais foram descritos e analisados por Mota (1977). 
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transformados no último problema remanescente de segurança nacional no ocaso da ditadura 59 . 

No Brasil da Nova República em diante, transformou-se em notório caso de polícia, aliás, sempre 

o primeiro e também último recurso para enfrentar o problema, ou para não enfrentá-lo de fato. 

As memórias de 1850 do colono Thoma.z Davatz e a memória do passado recente não mentem. 

No âmbito das classes e explicações dominantes, o dilema da identidade e do projeto 

nacional jamais deixaria de ser calcado no passado agrário, mas a emergência de outras clivagens 

sociais jogou o ruralismo para o segundo plano da cena social brasileira. De qualquer forma, as 

mudanças não impediram sua reiteração permanente e contemporânea, dando sentido de 

persistência à ruralidade clássica brasileira. Derivados do ethos e da visão de mundo agrarista 

enraizadas no passado, os componentes dinâmicos dessa ruralidade se configuram como o habitus 

do monopólio e da sacralização da propriedade da terra em um país de vasta extensão territorial; 

da apropriação senhorial e compelida da força de trabalho com resistência a sua compra livre; das 

relações sociais ajustadas pela pessoalidade, pela violência simbólica do favor e pelas práticas da 

violência fisica legitimadas sob códigos extra-legais; da visão do trabalho reivindicativo como 

conspiração; do clienteismo político; da pnvatização dos mecanismos do estado racional-legal; da 

competição com privilégios em uma economia capitalista moderna; do salvacionismo nacionalista 

em uma economia internacionalizada sob dominação externa; do dualismo entre campo e cidade 

manifesto no vitimismo diante das classes dominantes urbanas; da identidade nacional sob 

ornamentos culturais importados; do romantismo piegas; do regionalismo e do provincianismo; da 

(des)qualiflcação ambígua, expropriação e reelaboração das culturas dominadas; do racismo e da 

eugenia dissimulando a diversidade cultural e as desigualdades sociais. 

Este, quadro de contradições fundamentais do habitus ruralista dominante sobreviveu a 

todo o período que vai dos anos 30 ao final do processo de modernização conservadora do campo 

consolidado sob a ditadura militar, mas não poderia perpetuar-se sem reelaboração quando este 

mesmo processo se esgotou em seus próprios limites, em meados da década de 80. A construção 

simbólica do ruralismo country é parte dessa reelaboração, mas passa antes pelo referido processo 

de modernização. 

Martins, 1984. 



2. Tupi or Not Tupi Caipira/Country? 

A combinação dos termos caipira/sertanejo/counliy não deixa de causar uma certa 

estranheza, mesmo quando se força a analogia com o universo e os tipos sociais rurais norte-

americanos, cuja aceitação no Brasil é inegável. É estranho principalmente quando temos em conta 

as representações genéricas dos tipos sociais rurais do Brasil popularizadas pela literatura, pelos 

registros folclóricos, pelo rádio desde os anos 30, pelos filmes de Amacio Mazzaropi e pela 

televisão desde os anos 50. Evitando entrar nas diferenças e aproximações possíveis dos termos 

caipira e sertanejo, sabemos que a conexão entre os três termos poderia ser difldil porduas razões 

principais ligadas a sujeitos sociais diferentes. Primeiro, do ponto de vista dos sujeitos sociais 

dominantes, o rótulo de caipira não lhes convinha, exceto em circunstâncias muito especiais, que 

vimos no capítulo anterior e ainda mencionarei. Em segundo lugar, do ponto de vista dos críticos 

da cultura importada e reflexa que teria marcado a experiência histórica brasileira, a combinação 

dos termos não se daria sem provocar o mal estar da cópia1 . Não obstante, a combinação se deu. 

Isto sugere, então, que sua análise deve ir além das aparências de originalidade de uma ou outra 

designação. No caso dessa combinação neo-ruralista, não há mesmo nenhuma originalidade a 

considerar, impondo-se a superação das aparências. De qualquer forma, o que temos é a 

reelaboração de representações escolhidas a partir de um grande poder simbólico dos nomes, 

cujos sentidos não estão nas próprias representações do momento, pois estas podem mudar 

também a qualquer momento, ainda que guardem certos traços constantes. Assim, os sentidos vão 

além das representações manifestas em nomeações, muito embora estas tenham certa importância 

óbvia. Afinal, tudo tem nome. Contudo, o poder das nomeações não é tão óbvio quando implica 

distinções que expressam hierarquia social 2 . 

1  Schwarz, 1987: 29-48. 
2  No uso de simbolos linguísticos, diz Bourdieu (1990: 161), os esquemas de percepção e apreciação, em 

especial os que estão inscritos na linguagem, exprimem o estado das relações de poder simbólico. Os termos 

caipira/country, se forem tomados como pares de adjetivos que estruturam o juízo de gosto, podem produzir um 

certo senso comum sobre a ruralidade, porque sempre comportam uma parcela de indeterminação e fluidez, e, ao 

mesmo tempo, um certo grau de elasticidade semântica (..), às vezes, podendo a mesma palavra englobar práticas 

diferentes, diga-se, de sujeitos diferentes, o que causa a impressão de interação entre estes e não de luta simbólica. 
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Por enquanto, como fazem os produtores da configuração para combiná-los, tanto faz 

operar com a designação caipira ou sertanejo quando se quer confrontar seus significantes com a 

designação countly dentro da nova ruralidade brasileira. Usaremos aqui o primeiro termo e 

veremos que bastam as acepções genéricas para encontrarmos contradições mais do que 

linguísticas. 

Caipira designa o homem e a mulher habitantes do campo 3, cujos traços culturais formam 

um tipo social pejorado, gente rústica, que não tem instrução ou trato social, que não sabe vestir-

se, ou apresentar-se em público. Pode também designar mais genericamente o habitante de todo o 

interior brasileiro, sobretudo do paulista e mineiro, das pequenas vilas e cidades, recebendo 

alcunhas equivalentes em diversas regiões, quase sempre com conotações pejorativas e até 

injuriosas. Em Goiás, Mato Grosso e Paraná, por influência da colonização de paulistas, 

reproduziram-se essas conotações. Contudo, tais representações negativas não impediram a 

formação de certa ambigüidade nas significações do caipira. Ele pode ser canhestro e tímido, 

desajeitado, mas sonso. Nos verbetes do Novo Dicionário da Língua Portuguesa4  as designações 

regionais e afins do caipira indicam traços de um sujeito crédulo, fácil de enganar (...) 

provinciano, mas também sabido, matreiro, não sendo incomum ouvir-se de pessoas habitantes do 

campo e do interior auto-referências do tipo "sou um caipira, do interior, pessoa simples", como 

expressão de falsa modéstia, matreirice aplicada a diversas situações que impliquem negociar 

coisas e valores sociais. Enfim, se as representações do caipira têm forte conotação pejorativa, por 

outro lado, deixaram abertura para a construção de imagens oponentes e ambíguas nas variações 

significantes. Uma das representações mais fortes e conhecidas do caipira, o Jeca Tatu de 

Monteiro Lobato, tinha essa ambigüidade. De início, um perdedor, torna-se um vencedor graças à 

medicina científica, uma força da modernização, mas não deixa de ser caipira. As representações 

É nos Estados Unidos, que a indeterminação e a incerteza objetiva das relações entre as práticas e as posições (de 

classe e de poder) chegam ao máximo; e também, por conseguinte, a intensidade das estratégias simbólicas. 

Cascudo, 1979: 176-177. 

4 Holanda Ferreira, 1975. 
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de Cornélio Pires e de Mazzaropi, mantidos certos traços constantes, eram ainda mais abertas a 

composições multifacetadas 5 . 

É claro que a disseminação do caipira como representação genérica não é só ambígua, mas 

esconde a grande diversidade das culturas rurais, seja pela diversidade de origem histórica que elas 

têm, seja pela diferença de posições sociais e legitimidade culturais que ocupam, ou ainda pelas 

diferentes intensidades de projeção e impregnação de suas representações no imaginário social. 

Por isso, a rigor, não se pode falar em uma cultura rústica no Brasil, tantas elas são em 

singularidades, a não ser com o sentido etnocêntnco de carências que apresentam face aos 

componentes da sociedade moderna. Mas não é a complexidade que é percebida, apropriada e 

produzida na indústria cultural. Afrontaria seus pressupostos industriais e mercantis. Assim, a 

despeito de toda a produção literária e acadêmica que problematizou o mundo rural como drama 

social, desde Euclides da Cunha a Guimarães Rosa e desde Sérgio Buarque de Hoilanda e Caio 

Prado Jr. a Antonio Candido e José de Souza Martins, tomou-se dificil a percepção da diversidade 

cultural do campo no âmbito do senso comum da sociedade urbano-industrial. Essa dificuldade 

parece existir na razão inversa que tornou as representações genéricas objeto de fácil apropriação, 

parcialização e homogeneização pela indústria cultural e seus interesses agregados. Xingar ou 

debochar é chamar de caipira mas elogiar também. A diferença não importa desde que seja 

vendável, como bem o sabiam Cornélio Pires e Mazzaropi. 

A grande variação das designações do caipira, incluindo as regionais, não impediram, por 

outro lado, que suas representações mantivessem um significado essencial unificado em todo o 

país, seja traduzindo personagens, tipos ou sujeitos sociais. Quase todas as representações 

veiculadas pelos mais diversos meios, por exemplo, as literárias, incluindo as acadêmicas, apesar 

de definirem genencamente o "homem do campo e provinciano", quando passam da conotação 

substantiva genérica para a adjetiva, referem-se mais a camponeses, colonos, agregados, 

trabalhadores rurais sem terras, peões, do que a proprietários do campo. Daí ocorrer certa 

sinonímia entre as expressões mais usadas e antigas como caipira, provinciano, caboclo, capiau, 

guasca, jeca, matuto, mocorongo, pé-no-chão, peão, piraquara, roceiro, sertanejo, tabaréu, 

urumbeva, às quais se incluíram expressões atuais de recorte urbano como cafona e brega. - 

Sobre os caipiras em Cornélio Pires consultei uni estudo recente (Honório Filho, 1992). Em Mazzaropi 

basta conhecer alguns de seus filmes para ver o estereótipo do caipira combinado com urna variedade enorme de 

outros tipos sociais estereotipados: o chofer de praça, o cormtiano, o macumbeiro, entre muitos. 
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Portanto, tais designações referem-se a categorias sociais populares e a correlação entre as 

representações das culturas rústicas, caipiras e populares tem sido automática. Mais do que tipos 

sociais, essas representações indicam sujeitos que vivenciam identidades sociais construídas no 

amplo espectro das práticas e representações das culturas populares no campo e nas cidades. É 

conhecida a apropriação "populista" que certas frações de intelectuais acadêmicos fazem da 

cultura popular como expressão de autonomia e "resistência" das classes dominadas face aos 

agentes dos arbitrários culturais dominantes6 . Mas junto a isso, e muito mais importante, a 

"resistência" da cultura popular construída pelo "populismo" do corpo especializado de agentes 

da indústria cultural repõe supostas originalidades e autenticidades rústicas, cujos efeitos 

propriamente simbólicos ampliam as possibilidades de mercantilização e consumo da rusticidade, 

dependendo do grau de revalorização que esta possa alcançar, do tamanho do mercado simbólico 

considerado e das dimensões que a indústria cultural tenha tomado. Assim, qualquer produto das 

culturas populares, enquanto "invenção simbólica", somente se apresenta na indústria cultural 

quando pode ser apropriada para ser reelaborada e diluída por outros produtores em meio a outros 

conjuntos culturais, em situações de um mercado unificado de bens materiais e simbólicos. Se não 

for assim, o produto será excluído. 

Observada enquanto concepção de mundo particular das classes suba/ternas7, das classes 

desfavorecidas na hegemonia integral, agora tomada como um todo, a cultura popular tem outras 

implicações mais complexas. Seu universo constitui uma enorme diversidade social e cultural. O 

único critério de unidade que lhe podemos atribuir é o fato de se constituir como subalterna e 

dominada nas relações sociais, seja frente às culturas dominantes, incluindo a indústria cultural, 

seja frente aos agentes do Estado, responsáveis por ações culturais institucionalizadas. Por seu 

caráter heterogêneo, fragmentário e disperso, pela organização quase sempre assistemática de suas 

manifestações, a cultura popular é proffindamente penetrada por símbolos e valores dominantes, 

que são assimilados e também reelaborados como forma de manter legitimidade, ainda que 

subordinada, na totalidade social. Os agentes das culturas dominantes, por sua vez, apropriam-se 

da cultura popular, seja para reeducá-la, disciplinar suas manifestações contestatórias da ordem 

social hegemônica, como faz o Estado com o folclore, seja para reelaborá-la, também, com outros 

6  Miceli, 1972: 240-241. 

Extrai e retive esta definição de cultura popular e suas características básicas de dois estudos de Ortiz 

(1980) sobre Antonio Gramsci. 
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sentidos, especialmente mercantilizá-la no interior das próprias classes subalternas, como faz a 

indústria cultural. Configura-se, assim, um processo de luta simbólica envolvendo todos os 

agentes culturais, sem que os sujeitos da cultura popular consigam se opor como um todo às 

culturas dominantes, sem que desenvolvam, necessariamente, consciência de classe sobre a luta 

ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de conservar ou de transformar o mundo social 

conservando ou transformando as categorias de percepção desse mundo 8 . 

Diante disso, tanto o sentido de conservação quanto o de mudança estão entrelaçados na 

cultura popular de forma tensa. Heterogênea, fragmentada e dispersa, a cultura popular guarda, 

entretanto, um sentido de coletividade fortemente estruturado dentro de suas múltiplas 

manifestações, em seus inúmeros grupos singulares. Este sentido sempre esteve muito presente 

nos ritos dos grupos, práticas que mediam a existência individual despersonificada e a identidade 

recuperada na experiência coletiva, recuperada não exatamente com sempre foi, mas sempre 

reelaborada, ou seja, sempre estruturante diante de outras práticas que a desapropriam 9 . 

Esse processo de luta formou as raízes dos trajetos históricos das culturas rurais 

subordinadas no passado da sociedade brasileira e a forma monopolista com que se consolidou a 

indústria cultural no pais o tem agravado. Se quisermos encontrar referências à vida social dos 

caipiras de todas as regiões do Brasil, no passado e no presente, bastaria perguntar a qualquer 

cidadão comum quem é caipira e, imediatamente, obteríamos uma enxurrada de traços 

estereotipados mas firmemente instalados no imaginário social. Exatamente como acontece com 

qualquer referência etnocêntrica a outros tipos sociais imprecisos, seja o nordestino, o negro, o 

turco, o judeu, o japonês, o índio. Essas designações jamais esclarecem quem são esses sujeitos, 

porque reduzem e estigmatizam suas práticas, símbolos e valores para reiterar suas posições 

8  Bourdieu, 1989: 141-142. 

Da Matta (1981: 31-33), em seu estudo clássico sobre os significados dos rituais cotidianos e 

extraordinários na sociedade brasileira, sintetiza bem o que pode ser o significado central da resposta das classes 

subalternas à pressão externa sobre suas identidades: uma resposta especifica, que pode ou não estar de acordo 

com quem controla essa pressão. (..) essa resposta é que permite criar as condições de uma consciência de 

identidade comum e, encapsulada no que chamamos de ritual, conjunto que dáforma e realidade a essa resposta, 

irá permitir a invenção de um campo transcendente, localizar onde a projeção do grupo poderá gerar e orientar 

novas determinações e estímulos. (..) De fato, como o ritual, é definido por meio de uma dia'letica entre o 

quotidiano e o extraordinário, o rito estando na situação extraordinária, ele se constitui pela abertura de mundo 

especial para a coletividade. 
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subalternas na sociedade. No caso do caipira isto poderia ter se acentuado mais ainda nos dias de 

hoje, tendo em vista o impacto da modernização, as mudanças ocorridas nos contextos regionais e 

históricos em que se forjaram suas representações. Entretanto, em meio aos sujeitos sociais 

dominantes, constata-se uma reconstrução simbólica positivamente valorizada, industrializada e 

complexa do caipira sob o country como dificilmente ocorreu para outros tipos sociais 

estigmatizados. Com  certeza não há no caso apenas uma contradição lingÜística. 

Pôr seu lado, se considerarmos com rigor a origem lingüística do termo country e o uso 

que dele se faz no Brasil de hoje, raramente encontramos os traços expressivos das sociabilidades 

rurais anglo-saxônicas inventariadas por R. Williams' ° . Alguns termos correspondentes a caipira e 

matuto, como bumpkim, counlry bumpkim, e hodge até podem referenciar muito do que 

caracterizou o mundo rural nos EUA, mas referenciaria muito pouco quanto ao Brasil, com 

exceção da possibilidade de comparação de aspectos genéricos e estruturais da vida campestre 

que, de qualquer forma, se desdobram em enorme diversidade resultante das diferenças entre as 

três experiências históricas. Sendo assim, há impropriedade na adoção de qualquer dos termos, 

caipira e country. 

O fato relevante é que o termo country no Brasil jamais teve qualquer significação anterior 

àquelas que lhe conferiu a indústria cultural recentemente, juntando-se à imprecisão que sempre 

existiu na própria distinção ou proximidade dos termos caipira e sertanejo. No entanto, o counl?y, 

como termo significante de certas práticas e representações muito particulares, popularizou-se via 

indústria cultural e legitimou-se de forma ampla, tornando dificil identificar em que instâncias a 

designação counhy se igualou e até suplantou as designações nativas. Muito além do universo 

rural, o country se observa em certas situações, práticas e simbolos, mais do que em 

denominações precisas. Dessa forma, as denominações caipira, sertanejo, country vão perdendo o 

rigor semântico, passando a um uso genérico e indiscriminado, tornando-se quase sinônimos, 

muito embora as práticas e representações que lhes deram origem sejam muito diferentes. Ser 

caipira-countiy, adotar o estilo de vida neo-sertanejo não significa, necessariamente, trabalhar a 

terra com técnicas rústicas, compartilhar a vivência social de grupos isolados, em condições 

precárias de vida. Não significa mais estar de cócoras a modorrar, como na representação de 

Lobato. Redefimdo e revalorizado, o caipira e o sertanejo agora diluídos no country podem estar 

`° Wihiams, 1989. 
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no campo e nas cidades, indistintamente, por força de um novo modo de ser, também 

supostamente indistinto. 

Ainda no piano dos rótulos lingüísticos, o uso corrente da designação country para o 

homem do campo brasileiro, além de muito recente, tem significação muito especffica e restrita. 

Remete ao tipo social do cowboy norte-americano ou a certos tipos sociais rurais de recortes 

imprecisos, rebuscados em imagens de fazendeiros norte-americanos dos Estados do Texas, do 

Arizona ou do Cobrado. Filmes de bang-bang, folhetins romanceados, revistas em quadrinhos, 

counlry-music, jornalismo de variedades, material publicitário sobre o mundo rural norte-

americano certamente estão nas raízes do emprego do termo country no Brasil e impregnaram 

fortemente nosso imaginário social sobre uma ruralidade épica, heróica, cheia de tipos sociais 

valentes e corajosos e, principalmente, uma ruralidade materialmente rica. Mas mesmo tudo isso 

não bastaria para consolidar a diluição do caipira e de outras expressões das culturas rurais 

brasileiras, impondo sua substituição por outra configuração cultural unificadora e hegemônica, a 

não ser que se admita a indústria cultural como uma instância de poder simbólico inelutável, o que 

ela não é, tanto quanto o Estado não tem sido em seus projetos de modernização do campo, pelo 

menos enquanto partem unicamente da hegemonia cultural como base das transformações". 

Como quase todo anglicismo adotado na língua portuguesa no Brasil, somente as camadas 

dominantes e letradas da população podem iniciar seu emprego, enquanto sua disseminação nas 

linguagens cotidianas depende, quase sempre também, de veículos da indústria cultural. Sendo 

assim, a designação country dificilmente poderia ser associada a categorias da cultura popular no 

Brasil, como vem ocorrendo, sem a inculcação, a legitimação e a consagração intencionais e 

ideologicamente determinadas, ou seja, sem um processo de imposição-dissimulação, como é 

próprio dos agentes da indústria cultural. 

Porém, como foi antecipado, atribuir unicamente à indústria cultural o poder simbólico de 

engendrar representações ao bel prazer de seus produtores, atribuir-lhe a capacidade de inverter a 

negatividade do rural segundo seus interesses específicos, implicaria o risco de manter a análise no 

referencial dualista, cidade versus campo, indústria cultural versus culturas rústicas, significando, 

em última instância, separar a indústria cultural e as culturas rústicas das relações sociais 

inclusivas. Pior ainda, significaria escamotear os conflitos de interesses e as lutas simbólicas entre 

11  Martins, 1975: 147. 
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frente à sociedade e ao Estado. Diante disso, para operar o velho princípio homogeneizador da 

indústria cultural seus agentes têm que enfrentar uma totalidade social extremamente 

diferenciadora das condições de reprodução social dos potenciais consumidores, considerando-os 

como segmentos cada vez mais diversos. Devem operar, então, com a alteridade, tentando 

administrar sua parte do mercado simbólico tendo em conta produtos situados em uma hierarquia 

que corresponda à hierarquia de distinções sociais, aqui entendidas num sentido genérico, mas 

obviamente calcadas em Bourdieu. 

Sendo assim, as representações revalorizadas do caipira não poderiam ser reconstruídas 

como expressão de toda a ruralidade, mas somente como ação de um sistema arbitrário 

dominante, a indústria cultural, no confronto com outras construções e reconstruções históricas e 

sociais do caipira e das culturas populares em conjunto. Este confronto amplia a possibilidade 

reinterpretativa do receptor, a qual, por sua vez, também é determinada pelas relações sociais 

que o receptor mantém com outros receptores e com a própria indústria cultural'6  Há, 

portanto, muitas contradições nas relações entre indústria cultural e culturas populares que 

exigem a análise de suas instâncias de mediação. Conforme os casos tomados como objetos de 

investigação, o estudo da cultura como produção supõe a consideração não apenas do ato de 

produzir, mas de todos os passos de um processo produtivo: a produção, a circulação e a 

recepção. Trata-se de um outro modo de dizer que a análise de uma cultura não pode 

concentrar-se nos objetos ou nos bens culturais; deve ocupar-se do processo de produção e 

circulação social dos objetos e dos signcados que receptores dferentes lhes atribuem' '. 

Neste ponto, convém reter algumas características básicas da indústria cultural e de sua 

lógica como meio de produção simbólica. Resumindo a organização desse sistema 18, sua 

existência pressupõe: a produção cultural orientada pela concorrência e rentabilidade capitalista; 

um corpo de produtores e empresários profissionais especializados em bens simbólicos dotados 

de autonomia parcial em relação ao Estado e outras instâncias de legitimação; a multiplicação das 

instâncias de difusão e legitimação de seus produtos; a formação cada vez mais extensa de 

públicos socialmente indiferenciados e resumidos a categorias estatísticas ou segmentos de 

consumidores. 

Até os anos 70, tais condições não existiam no Brasil para todos os produtos que a 

indústria cultural, potencialmente, pode ofertar, assim como a expansão de grandes segmentos 

específicos de consumidores - cinema, televisão, rádio, discos, revistas, propaganda - era 

limitada. Constatava-se que nas condições de inexistência de um mercado simbólico un4ficado 

não havia no Brasil nada semelhante ao que se costuma designar por cultura de massa nas 

16  Williams, 1979: citado por Lins da Silva, 1980: 175. 
17  Canclini. 1983: 33. 
18  A partir de Bourdieu (1974: 135-178) e de Miceli (1972: 39-43). 
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acepções que esta tomara nos EUA' 9. Para os principais pesquisadores, a indústria cultural tinha 

seus limites nos "bolsões vitalizados" das grandes cidades, expandia-se mais entre os "setores 

médios" tornados consumidores nas "ilhas de modernidade" de F. H. Cardoso, cujo êxito seria 

tanto mais eficaz em termos propriamente simbólicos quanto mais houvesse deterioração dos 

arbitrários culturais "dominados", em particular aqueles bens simbólicos mais distantes 

(literatura de cordel recriada no ambiente urbano, programas radiofônicos da "miséria", 

macumba, pentecostalismo etc.) dos códigos "dominantes", submetendo-os a seus próprios 

critérios de avaliação20 . 

Esses critérios, modificados na hierarquia de distinções sociais depois dos anos 80, não 

remetem mais as culturas rústicas à deterioração e indignidade. A hierarquia das distinções sociais 

passou a ser outra, sob pena de não se representar e vender mais as categorias rústicas da cultura 

e não há sociedade em que isto tenha ocorrido 21 . 

A consolidação da indústria cultural implica ter simbolos produzidos de forma 

uniformizada, em massa e para as massas, símbolos simplificados e homogeneizados, para 

legitimar, no interior das condições distintas de classe, o consenso sobre as desigualdades que 

parecem intransponíveis na sociedade. Os agentes da indústria cultural buscam, então, uma 

legitimidade de massas, ainda que esta noção, tornada objeto sociológico, seja pura construção 

ideológica22. Ao operar a cultura como mercadoria, a indústria cultural reproduz as 

representações sociais de forma reificada, incluindo as próprias mudanças que nelas ocorrem. Por 

isso, opera com valores genéricos, totalizadores das subjetividades, supostamente naturais e 

universais. 

Dentre os valores simples e eficazes, que alcançam o consenso massificado, 

insistentemente explorados na indústria cultural brasileira, especialmente no campo da 

19 MiceIi, idem: 159-167. Em termos precisos, os meios de comunicação de massa constituem, no interior 

de uma formação social éomo a brasileira, cujo mercado material e simbólico não se encontra unificado, os 

instrumentos estratégicos a serviço de uma segunda ação "pedagógica" que consiste em ressocializar amplos 

contingentes pela imposição de um habitus de classe "dominante" e, ao mesmo tempo, consolidando a formãção 

simbólica dos contingentes, como por exemplo, os setores médios, já integrados no mercado material e simbólico 

"dominante" (Miceli, idem. ib.: 213). 
20  Miceli, idem: 214. 
21 Todavia, a unificação aspirada pela cultura "dominante" depende dos graus de produtividade 

simbólica atingidos pelos "instrumentos pedagógicos" eleitos para a tarefa de produzir e transmitir, no campo 

cultural, um habitus de classe consistente de um sistema de práticas condizentes com o arbítrio cultural em vias 

de imposição, abrangendo esquemas de pensamento, de percepção, de apreciação e ação, capazes de produzir 

uma integração intelectual e moral dos grupos eclasses envolvidos pelo processo de imposição "pedagógica" 

(Miceli, 1972: 214). 
22 Cohn, 1973. 



publicidade, podem ser mencionados com alguma segurança a identidade nacional, o romantismo, 

a nostalgia, a afetividade exacerbada, a sensualidade, o misticismo de todos os matizes e, sem 

dúvida, o bucolismo da vida campestre e provinciana, a rusticidade, o naturalismo, construídos 

sob critérios das exuberâncias paisagísticas regionais, das tradições exóticas e sobre tipos sociais 

mitológicos. Mas a ruralidade, enquanto representação genérica, sempre foi construída, no 

mínimo, de forma ambígua, quando não projetada de forma negativa, o que se acentuou à medida 

que se consolidava o processo de modernização rural durante os últimos quarenta anos 

aproximadamente. Enfim, a ruralidade não parecia possuir uma expressão singular que detivesse 

o potencial de unidade simbólica e não deixa de ser surpreendente, pela dimensão enorme da 

pretensão, que as representações country no Brasil sejam projetadas acima das desigualdades das 

classes e da diversidade cultural existente no campo e na sociedade. Neste caso, mais do que 

construções puramente ideológicas, as reelaborações da indústria cultural no Brasil foram 

operadas com categorias simbólicas muito mais complexas, fincadas no imaginário social a partir 

de certas configurações, habilus, constelações mitológicas, que estão abertas à investigação pelas 

tensões sociais presentes, também de uma dimensão mais complexa do que aquelas 

experimentadas até os anos 70. 

No caso deste estudo, a suposta e pretendida integração de sujeitos sociais diferentes e de 

elementos culturais diversos tem que ser vista diante das manifestações de resistência e rupturas a 

essa suposta unidade desigual e combinada neo-sertaneja. Produtores e consumidores da tradição 

erudita e ilustrada, intelectuais acadêmicos, grupos de vanguarda, minorias culturais emergentes, 

minorias fortemente apegadas a tradições culturais arraigadas, certamente, se excluem do 

ruralismo quase onipresente. De qualquer forma, a autopreservação que esses grupos singulares 

fazem de seu estoque cultural não pode ignorar o fato de que a nova ruralidade se tem mostrado 

excepcionalmente forte no imaginário social do Brasil de hoje, situando-se na ponta da indústria 

cultural, imiscuindo-se por entre diversos subconjuntos simbólicos do país. Festeiros do Divino, 

congos, moçambiques, catupés, folias, pagodes, maracatús, afoxés, tanto quanto os sujeitos da 

cultura erudita, moderna e pós-moderna têm que conviver, conceder e lutar com a indústria 

simbólica da ruralidade reelaborada, por mais amorfa que esta pareça face às tradições 

consagradas ou às manifestações culturais emergentes. Por sua vez, consolidada como produção 

industrial, a nova ruralidade passa a ser confrontada por todos os sujeitos componentes da luta 

por maior espaço no mercado cultural. Seus produtores têm que se submeter aos processos 

condicionantes dessa luta. Ao apropriar-se de certos simbolos que redefinem o rural, eles têm 

que enfrentar não só a concorrência do mercado simbólico mas também os conflitos de ordem 

política aí embutidos. 

Diante disso, a reelaboração da nova ruralidade brasileira se apresenta como expressão 

forte da tensão e concorrência entre campos distintos de produção e reprodução cultural com 



autonomias relativas específicas e interdependentes: o campo da indústria cultural, o campo da 

produção erudita, o campo de ação pedagógica e cultural do Estado e o campo das culturas 

populares. As tensões entre os sujeitos desses campos não excluem combinações, acordos e 

adaptações mas, sem dúvida, se manifestam por conflitos que estabelecem interdependência entre 

os sujeitos e refletem novas significações econômicas, como a expansão da indústria cultural e a 

possibilidade de sua consolidação definitiva como campo cultural hegemômco; novas 

significações políticas, como a abertura de novos espaços e estratégias de legitimação no quadro 

das hierarquias sociais; novas significações propriamente simbólicas como se vêem na 

acomodação tensa de experiências sociais e culturais desiguais e diferentes, que restringem ou 

expandem a formação de subjetividades pessoais e coletivas. 

23  Aqui a referência fundamental está em Bourdieu (1974). As formulações do autor referem-se às 

relações entre o campo de produção erudita e o campo da indústria cultural. A identificação que faço de quatro 

campos é uma formalização que utilizo para fins descritivos. 
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3. Modernização no Campo e Indústria Cultural 

É dificil precisar em que momento histórico a indústria cultural se consolidou como campo 

hegemônico de produção simbólica no Brasil, capaz de estabelecer uma hierarquia de 

legitimidades culturais face aos critérios observados em outros campos, seja o da produção 

erudita, letrada e ilustrada, seja o campo do Estado, em princípio detentor máximo da legitimidade 

de hierarquizar sistemas culturais legítimos através de ações pedagógicas impositivas ao senso 

comum, portanto, detentor do monopólio da violência simbólica legítima'. 

O certo é que no âmbito da sociedade agrária, especialmente no das culturas populares, até 

bem pouco tempo, o Estado detinha um privilégio quase monopólico de difusão cultural, diga-se, 

de operar meios, instrumentos e agentes de modernização para a construção simbólica do que 

deve ser o produtor rural, outra designação dissimuladora da hierarquia social no campo que se 

juntou à designação fazendeiro. Basta dizer que grande parte do embate teórico das ciências 

sociais no Brasil dos últimos 40 anos teve como epicentro a sociologia da modernização, que 

orientava inúmeros programas de desenvolvimento. No âmbito do mundo rural, a 

instrumentalização da sociologia através de uma corporação de intermediários culturais, os 

extensionistas, tomou caráter abrangente em nível nacional 2. Na base da difusão cultural para o 

campo estavam os modelos de mudanças tecnológicas e culturais experimentados desde o final do 

século passado nos EUA. Mas no Brasil, até os anos 80, esses modelos contaram com poucos 

1  Bourdieu, 1989: 146. 
2  Ver entre outros Martins (1975; 1981), Queda (1987); Santos (1991). 

Um balanço de 1992 resume os objetivos, abrangência e tamanho da corporação do Sistema Brasileiro de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - SIBRATER -, excetuando a Coordenadoria e Assistência Técnica Integral - 

CATI - de São Paulo. De 1948 a 1964 o público alvo eram os pequenos e médios agricultores; de 1964 a 1974, 

mudou para médios e grandes; de 1974 em diante, ficaram definidos como público-alvo os pequenos agricultores, 

reservando a extensão rural privada para os médios e grandes produtores. Mas esta divisão, na prática: não é 

rigidamente obedecida. O sistema congrega os governos federal e estaduais e isto representa avanço institucional 

inusitado no Brasil, considerando-se graus de independência institucional e a interdependência programática e de 

recursos. O sistema abrange mais de 15 mil técnicos e está presente em cerca de 3.000 municípios e, em muitos 

lugares, representa a única presença do governo voltada para a agricultura (Alves: 1992: 70). 
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veículos da indústria cultural, dependendo muito mais da ação direta dos técnicos "difusionistas" 

que atuavam junto a diferentes categonas de produtores rurais. 

A intermediação da ideologia ruralista modernizante via indústria cultural ocorreu de 

forma relativamente tardia. O emprego de "meios de comunicação de massas" nas mensagens dos 

serviços de difusão de tecnologia - a extensão rural - foi priorizado no final dos anos 503, mas não 

se tornou factivel pela simples razão de que tais meios eram limitados, da mesma forma que o 

mercado de consumo de equipamentos e insumos técnicos modernos era incipiente para comportar 

os custos publicitários do uso intensivo desses mesmos meios. Nem mesmo os suplementos 

agrícolas dos jornais e as revistas especializadas alcançavam clientela considerável em relação ao 

número do mercado potencial, ficando suas tiragens restritas ao consumo de uma minoria de 

produtores e aos técnicos de instituições ligadas ao agro. A televisão, como o rádio, detinha-se 

nos programas musicais e de variedades da cultura rural. 

As análises mais importantes sobre esses programas foram feitas no período histórico em 

que os agentes de reposição das culturas rústicas e rurais, especialmente os da indústria cultural, 

acentuavam não só o caráter deletério dessas culturas para os horizontes da sociedade moderna, 

mas também suas expressões cômicas ou, na melhor alternativa, enfatizavam um mundo rural 

nostálgico e utópico derivado do registro sertanista romântico. Assim, a reposição da rusticidade 

para as classes desfavorecidas funcionava como retorno ao estoque simbólico da primeira 

socialização, ou, então, a adesão crescente a alternativas simbólicas capazes de oferecer uma 

contrapartida vicária à exclusão do mercado material, seja religiosa (messianismo, 

pentecostalismo etc.), seja política4. Mas no estudo da música sertaneja, em oposição à música 

caipira de raízes legítimas na cultura popular, Martins mostra que a adesão dos dominados à 

primeira resulta da tensão entre o querer do dominante e o querer do dominado. Mais importante, 

o autor mostra que essa tensão não se trata, porém, de mero confronto entre dferentes 

concepções de classe. O que há é a concreta impossibilidade de superação dessa tensão no plano 

simplesmente cultural, pois ela diz respeito às condições historicamente tensas de existência das 

dferentes classes sociais, de modo que uma é mediadora necessária da outra. A música 

Sousa, 1987: 189; Oliveira, 1986: 58-62. 

4 Miceli, 1972: 215. 
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sertaneja exprime, portanto, uma maneira necessária das classes subalternas verem-se a si 

próprias e verem a totalidade sociat. 

Isto significa que, até os anos 80, a indústria cultural tinha autonomia bastante limitada 

para apropriar-se das culturas populares do campo para consumo ampliado no campo, como fizera 

com a cultura da rusticidade para consumo nas cidades. Ouvia-se e ouve-se muito o rádio no 

campo, sendo certo que neste meio de produção cultural desenvolveram-se linguagens capazes de 

apreender elementos das identidades sociais rurais e atingi-las como universo mercadológico. Mas 

não se tratava da difusão de tecnologia nem de uma ideologia do consumo generalizado de todo e 

qualquer produto. A heterogeneidade social do campo apresentava limites para isto. Tanto que o 

Estado encontrou enormes obstáculos para consolidar a modernização tecnológica e cultural no 

amplo espectro social dos camponeses. Entre estes, a "resistência à mudança" foi de tal ordem que 

sempre foi variável central na intervenção preconizada nos projetos diflisionistas e de extensão 

rural6 . 

Diante disso, entre o pós-guerra e os anos 80, podia-se pensar que realmente havia um 

descompasso entre a modernização da base produtiva dominante no campo - integrada ao capital 

urbano-industrial, tecnificada, expansiva do trabalho assalariado - e as representações, a dimensão 

simbólica do mundo rural, tendo em vista sua diversidade ou heterogeneidade, dispersa entre seus 

inúmeros produtores socialmente constituídos em conjuntos singulares. Não havia como constituir 

uma categoria uniformizadora da representação da ruralidade modernizada, até que se deu a 

emergência da configuração caipira/counhy com esta aparência. Dessa forma, dos anos 80 em 

diante, com a modernização rural e a indústria cultural consolidadas e conectadas, a realidade 

tornou-se outra. 

A emergência da configuração country no Brasil costuma ser vista de imediato por seus 

próprios sujeitos como resultado da ausência de outra escolha cultural que pudesse orientar as 

práticas da modernização rural aqui desenvolvidas desde o final da segunda guerra mundial, 

quando o Brasil se alinhou ao bloco norte-americano que fazia frente ao socialismo soviético. 

Quando se indaga aos "curtidores" do couniry por que copiar tão ostensivamente a ruralidade 

norte-americana, as respostas variadas passam pelo entusiasmo infantil com o universo dosfilmes 

5 Martins, 1975: 147. 
6  Vale a pena lembrar a respeito um estudo clássico de Martins (1975), que deomonstra a recusa da lógica 

camponesa em transformar-se em racionalidade empresarial tecnificada. 



de bang-bang, das revistas em quadrinhos, mencionam a paixão pelos gêneros musicais country, a 

influência de artistas, escritores e revistas como a Seleções (Reader's Digesi), o gosto por 

simbolos publicitários, do vestuário, por generalidades estéticas e pelos padrões estereotipados do 

american way of lfe. Mas quando a indagação é dirigida a membros da ABAG - Associação 

Brasileira do Ágribusiness - proprietários de terras e de negócios rurais, ricos e letrados, que 

evocam para si a identidade de segmento moderno e produtivo do campo, a maior parte das 

respostas não deixa de incidir na polarização capitalismo/socialismo, no sucesso produtivo e 

organizacional da economia rural norte-americana comparado ao fracasso socialista para viabilizar 

um "balanço alimentar positivo". A configuração country, portanto, parece nascer do óbvio, ou 

sei a, da influência dominante da politica externa norte-americana para o chamado Terceiro Mundo 

no contexto da Guerra Fria, com todas as implicações mais genéricas de ordem econômica, 

política e cultural que aquela polarização trazia, incluindo seu aspecto ideológico, doutrinário, de 

rejeição e combate ao socialismo. Claro que essa percepção tende a acentuar-se ainda mais nos 

anos 90 e ganha uma certa naturalidade, com o fim da experiência socialista do Leste Europeu e a 

política de globalização da economia sob os pressupostos neo-liberais. Mas a fixação das respostas 

em um período histórico ainda recente sugere o country como uma grande novidade, o que 

surpreende bastante, uma vez que a influência cultural americana no Brasil era anterior à 

modernização planejada da economia brasileira e, de certa forma, bastante extensa, uma vez que a 

Europa perdera sua hegemonia sobre o mundo ao longo das décadas iniciais do século XX e 

deixara de ser nosso referente cultural maior 7. Em um outro aspecto, o teor fatalista da influência 

também surpreende quando se espera qualquer confronto com o sentimento nacional-popular 

brasileiro. Afinal, mesmo com quase cem anos de influência, nem por isso a cópia americana seria 

obrigatória e inexorável, como querem os ruralistas country. Monteiro Lobato, um modernista 

americanófilo convicto e ao mesmo tempo um cruzado nacionalista, morreu angustiado com os 

rumos da modernização sem autonomiã que se anunciava no horizonte histórico brasileiro. Dessa 

forma, ao contrário do que se vê em Lobato, no country o sentimento nacional-popular não 

representa um problema, não há confronto. Um pouco mais de atenção e o paradoxo aparente 

desaparece. 

Bandeira, 1973; Moura, 1991. 
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Foi a partir do pós-guerra, quando gradativamente se inviabilizou o projeto de um 

capitalismo nacional, que se definiu o desenvolvimento econômico vinculado à hegemonia dos 

EUA e, portanto, a opção americana para orientar o processo de modernização da economia 

brasileira contemporânea que incluía o campo 8. A ausência de escolha para a modernização do 

campo não se esgotou naquele alinhamento automático, porque desdobrou-se também na política 

interna, no fracasso que sofreram os projetos alternativos de transformação da estrutura agrária 

brasileira concebidos por grupos mais frágeis ou excluídos dos blocos hegemônicos que tocaram 

as politicas do Estado para o campo do pós-guerra até os anos 80, quando a modernização rural 

empreendida se consolidou e alcançou seus próprios limites. 

Diante disso, observada de outro ângulo, fica claro que a relação entre influência norte-

americana, modernização rural e configuração count!y se constitui muito mais como escolha 

determinada pelos sujeitos sociais dominantes envolvidos com a produção rural - classes 

proprietárias do campo, classes industriais e Estado - que buscaram no modelo extensiomsta rural 

do Tio Sam a alternativa mediadora de modernização que convinha à reprodução da estrutura de 

poder historicamente dada no campo. Dos anos 50 até 1964, o crescimento dos movimentos 

sociais de luta pela terra colocava a questão politica do campo brasileiro em termos de refonna 

agrária com ampla distribuição de terras ou modernização rural sob controle das forças políticas 

dominantes ou, ainda, na prática, sob o habitus ruralista vigente naqueles termos que vimos antes. 

Mas essa questão é anterior à criação dos serviços de extensão rural no Brasil a partir de 

1948 e remonta às primeiras décadas deste século, no contexto das disputas por posições 

privilegiadas no próprio seio das classes dominantes. Diante da crise dos complexos agrários 

regionais e tradicionais - o açucareiro, o algodoeiro, o pecuarista - , colocava-se o problema: 

manter como horizonte o mercado externo ou fazer uma reconversão produtiva para o mercado 

interno, em muitos aspectos a contrapelo dos interesses específicos das burguesias cafeeira e 

industrial paulista9 . 

Portadora e veiculadora da ideologia ruralista gestada entre as oligarquias regionais mais 

tradicionais, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), criada em 1877 no Rio de Janeiro, 

apesar de congregar agricultores, profissionais liberais com propriedades e interesses no campo e 

empresários das indústrias nascentes, combatia o urbanismo e a industrialização e, também, apesar 

8  lanni, 1991: 80-82. 

Mendonça, 1994: 31 e ainda Camargo, 1983; Reis, 1985; Baltar, 1990. 
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de excluir das suas ações iniciais a burguesia cafeeira paulista, considerada aliada dos 

"industrialistas" desenvolveu não só um discurso uiutarista dos interesses agrários, como 

instrumentalizou-se com quadros profissionais inseridos no Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, criado em 190910. 

O que estava em jogo em meio às diversas frações da classe dominante no campo era seu 

reposicionamento diante do Estado, instância mediadora da inserção da economia brasileira no 

mercado internacional e de sustentação do mercado interno, de forma a viabilizar um "pacto 

agrário" na composição hegemônica que se buscava com a crise das oligarquias e que acabou 

formalizado com Vargas após 30. Portanto, o Estado era a instância que agenciaria as alternativas 

de modernização no agro. A rigor, nem a classe dominante agrária nem a burguesia industrial 

nascente vislumbravam projetos de modernização no campo que prescindissem do Estado. A 

modernização, do ponto de vista dos interesses agrários dominantes unificados, deveria confirmar 

a vocação agrícola do Brasil e era discutida sob dois projetos com possibilidades de 

generalização: "modernização"/diversficação da agricultura e o de "maximização da 

produtividade" dos empreendimentos agrários, os quais, em verdade, decorriam da necessidade 

de redefinição das formas de enquadramento e controle da mão-de-obra rural, bem como da 

preservação do monopólio da terra' 1 . De qualquer forma, enquanto retórica "técnica", a primeira 

opção comportava uma abertura genérica para encampar os interesses da pequena propriedade. 

A resolução por uma dessas opções não podia acontecer enquanto não alcançassem 

consenso com um mínimo de duração capaz de permitir a instalação dos instrumentos 

institucionais do processo. Como sabemos, isto acabou acontecendo com a sucessiva integração 

tensa entre agricultura e indústria. Esta integração começou quando os agentes políticos do 

ruralismo tornaram relevante a inserção de especialistas em práticas, educação e economia rural no 

processo, especialmente agrônomos, que a partir do inicio do século foram formados sob forte 

influência de técnicos norte-americanos vinculados à Associação Internacional de Missões 

Agrícolas' 2 . Essa influência iniciara-se timidamente, mas tomara-se crescente com as missões 

'° Sobre o associativismo das classes dominantes do campo no período em foco, além de Mendonça (1990; 

1994), consultar também Baltar (1990); Hidalgo da Silva (1992); Ortega (1995). 

' Mendonça, 1994: 33. 
12  Uma das principais fontes discursivas do ruralismo científico, segundo Mendonça (1990: 81-82), foi 

Joaquim Francisco de Assis Brasil, político, diplomata e fazendeiro gaúcho. Na passagem do século, foi 
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protestantes, que foram simultâneas ao surto de imigrantes norte-americanos, ex-confederados 

escravistas, instalados em colônias por vários estados brasileiros 13 . Apesar do fracasso dessas 

colônias, atribui-se a elas a disseminação de práticas agrícolas mais racionais, muito embora as 

iniciativas nacionais não se referenciassem unicamente nesse tipo de exemplo 14 . 

Claro que a aplicação de conhecimentos técnicos às forças produtivas da agricultura 

brasileira no início do século ficou restrita a certas frações da classe proprietária, não apenas pelos 

limites culturais mas também pelos próprios limites de geração e produção dos meios técnicos. 

Sendo assim, o mais importante nesse aspecto, durante aquele período, foi a mobilização politica 

em torno da necessidade de modernização. Iniciativas como a criação da Sociedade Brasileira para 

a Animação da Agricultura (SBAA), em 1894, seguiam as tendências de institucionalização do 

associativismo de classe observado tanto na Europa como nos EUA. Uma das expressões dessa 

institucionalização foram as exposições, grandes vitrines sobre a modernização que a base técnica 

alcançava na agricultura' 5 . A estratégia de associativismo de classe, através de grupos de 

reconhecido como profeta do ruralsimo no país. Além de grande defensor da educação agrícola, suas publicações 

técnicas para a agropecuária recomendavam, sobretudo, a mecanização da produção, particularmente indicada 

para grandes propriedades produtoras em larga escala, onde viria a substituir o trabalho individual com enxadas. 

Cultivadores, arados e semeadores ampliariam a eficiência da fazenda promovendo, segundo ele, "melhor e mais 

intenso trabalho ". Os implementos agrícolas de procedência norte-americana eram especialmente recomendados, 

especificando-se, inclusive suas firmas produtoras. Em São Paulo o grande expoente do ruralismo cientifico foi 

Carlos Botelho, grande proprietário, médico, agrônomo formado nos EUA. Ocupando o cargo de Secretário da 

Agricultura do estado ente 1904 e 1908 enfatizou a diversificação produtiva através do estímulo à policultura e 

lavoura intensiva com mecanização, promoveu o primeiro censo agrícola do estado, a primeira exposição de 

animais (1907), além de outras medidas concretas nas áreas institucionais e educativas voltadas para o campo, 

conforme Mendonça (1990: 94-95). 
13 Bandeira, 1973: 73. 

14 Deve-se principalmente ao contacto deles o início da mecanização da lavoura, que teve consequências 

tão decisivas e perduráveis em nossa economia agrária. (..) Só o exemplo das famílias norte-americanas 

imigradas a partir de 1866, mostrou finalmente que cada instrumento não exige mais de um homem e um animal 

para todas as operações a que se destina. Em pouco tempo as fazendas paulistas enchiam-se de arados, 

cultivadores, rodos e grades, tornando-se possível, de certo modo, uma grande economia de mão-de-obra, que 

constitue dos efeitos mais decisivos da mecanização (Hoilanda, 1980: 34-35). 
15 A aproximação pode ser feita através do estudo de Mendonça (1990) sobre o caso brasileiro e o estudo de 

Queda (1987) no caso norte-americano. 
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animação, que reunia produtores rurais visando a difusão de conhecimentos científicos para a 

agricultura, e, depois, sua exposição, sempre teve forte conotação política. O estudo dessa 

estratégia no caso brasileiro mostra sua aproximação com o que ocorria nos EUA no mesmo 

período, sem que haja, necessariamente, conexão intencional dos agentes das duas experiências 

históricas. O fato relevante é que no início do século o movimento ruralista pela modernização do 

campo no Brasil mostra que esta não precisaria ter sido tardia, comparando-se com a experiência 

norte-americana. Contudo, os defensores iniciais da modernização estavam situados entre as 

frações dos complexos agrários menos dinâmicos que, paradoxalmente, defendiam: 1) a 

diversificação produtiva; 2) o associativismo; 3) a criação de uma instância, a nível de aparelho 

de estado, à qual pudesse canalizar eficazmente suas petições e inquietudes; 4) a modernização 

agrícola pela difusão do ensino técnico e a mecanização e 5) a multiplicação da pequena 

propriedade enquanto elemento de fixação da mão-de-obra no campo16. Enquanto retórica, todas 

essas bandeiras permaneceram no discurso ruralista dominante até os dias de hoje, mas 

reconhecidamente não se efetivaram de forma ampla, bastando ver a inconsistência da última 

proposição. 

O problema da lentidão do processo no Brasil encontrava-se, como se sabe, na estreiteza 

da estrutura produtiva e do mercado interno, que não comportavam uma diversificação ampla da 

produção. Mas é preciso reconsiderar, também, se as frações da classe dominante que defendiam a 

modernização nesses moldes colocados foram exatamente as mais fragilizadas nas composições 

hegemônicas postas do início do século até o período pós segunda guerra mundial, quando a 

modernização rural começou a se configurar efetivamente como prioridade nacional. Ou, de outro 

lado, se a modernização era, de fato, uma questão nacional ou pura retórica ruralista para se 

manter no poder. Se for este o caso, suas intervenções na constituição da sociedade politica no 

Brasil nesse período em foco podem ter sido decisivas, mas tinham também limites muito grandes 

quando se tratava de mudar as relações sociais e a base técnica da produção no agro, contrariando 

em certa medida os argumentos de alguns estudos aqui utilizados 17. Quase todas as propostas 

16 Mendonça (1990: 123). 
17  Mendonça (1990) e Baltar (1990) acentuam o caráter contra-hegemônico das frações envolvidas na 

criação da Sociedade Nacional de Agricultura, enfatizando suas ações discordantes frente as ações propostas pelas 

frações dominantes organizadas na Sociedade Rural Brasileira (SRB), na qual prevalecia a burguesia cafeeira 

paulista. Esta, apesar de algumas vozes discordantes, não se interessava; preferencialinente, por projetos de 



somente começaram a dar sinais efetivos após a segunda guerra mundial, quando a economia 

brasileira passa definitivamente para a esfera hegemônica dos EUA, sendo que a última se efetivou 

ao contrário. De qualquer forma, é preciso reter que a modernização, mais do que processo 

econômico e técnico, desde o início do século foi um processo político enfeixado no centro da 

sociedade política e que passou a pressupor os agentes de um discurso científico sobre o que 

deveria ser a agropecuária. 

A partir da criação do Instituto Agronômico de Campinas em 1887, da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP, em 1901 e de outras escolas semelhantes, também 

situadas na região do "café com leite" e do antigo distrito federal, como as escolas de Lavras, MG 

(1908), de Itaguaí, RJ (1910), de Viçosa, MG (1926), o ensino superior da agropecuária cresceu: 

antes de 1930 existiam apenas 7 escolas; deste ano até 1950 surgiram 17 escolas com 2.160 vagas 

anuais; daí, até 1986 as escolas eram 96 com 7.203 vagas anuais 18 . Pode-se ver que houve um 

crescimento por saltos bruscos, indicando que as áreas de profissionalização na agropecuária 

haveria de incluir segmentos sociais não necessariamente oriundos das frações dominantes no 

campo. Um exemplo observado na Universidade Federal de Viçosa, MG, é bastante ilustrativo. 

Até 1976, seguindo uma norma denominada "Lei do Boi", esta escola reservava 10% da vagas do 

curso de agronomia para filhos de fazendeiros. A imprecisão social desta categoria permitiu, 

durante muitos anos, a afluência de estudantes originários do campesinato empobrecido da Zona 

da Mata mineira e de outras regiões, sendo comum a presença de nordestinos, especialmente 

baianos, em seus cursos, abrindo chances de ascensão social para grupos rurais que de outra forma 

sofreriam restrições no acesso às profissões de nível superior. 

Porém, no inicio do século, a inexistência de quadros técnicos nativos que viabilizassem 

uma agropecuária científica diversificada e ampliada, mesmo entre as frações dominantes de 

proprietários, levou os ruralistas à importação de técnicos norte-americanos com predominância 

dos que advogavam a produção mecanizada. A escola de Piracicaba e outras posteriores 

modernização diversificadora e voltada para o mercado interno. Diz Mendonça (1990: 13 3-134): É nesse sentido 

que afirmamos ter a SNA se constituído numa espécie de eixo alternativo de poder na la. República (..). A 

questão não parece esgotada. Se em última instância o que estava em jogo era o domínio do Estado, a concepção 

dos projetos de modernização se poderia alterar conforme a posição dos protagonistas no jogo. E isto realmente 

parece ter ocorrido, como se pode observar também nos projetos executados em períodos mais recentes. 
18  Alves, 1992: 17. 
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projetariam a agropecuária moderna brasileira sob os marcos da reforma rural e da produção em 

massa, reforma no sentido cultural e produção eficiente e ampliada através de equipamentos e 

insumos industriais. A adoção deste modelo, que efetivamente seria expandido no futuro, 

demonstrava a inexistência de uma oposição concreta entre os interesses políticos situados dos 

proprietários de "indústrias naturais" e das "indústrias artificiais". Diante disso, pode-se dizer que 

o paradigma norte-americano de modernização da agropecuária, enquanto solução técnica, serviu 

para encobrir divergências e unificar, ideologicamente, as várias frações regionais da classe 

dominante 19. Mas, expandindo o mesmo argumento, a mesma adoção demonstra que o ruralismo 

de qualquer matiz não se podia constituir como alternativa de eixo do poder hegemônico, uma vez 

que em nenhuma perspectiva poderia prescindir da indústria até mesmo para realizar a vocação 

eminentemente agrícola do país. Por isso, é dificil pensar o ruralismo como movimento contra-

hegemônico capaz de suplantar um caráter mais do que ideológico. Faltavam-lhe condições e 

meios tanto quanto o mesmo ocorria entre os sujeitos das indústrias nascentes: não podiam 

prescindir dos excedentes econômicos do campo. Uma dessas condições e meios deveria ser a 

formação e a disponibilidade de quadros técnicos que, como se vê nos dados acima, só cresceram 

a partir dos anos 30. 

Assim, as classes dominantes no campo puderam gradativamente incorporar e expandir em 

seu habitus o discurso da agricultura científica através de novos agentes para as práticas e 

símbolos da ruralidade: os técnicos de agronomia, de economia e de educação rural. Esses novos 

agentes portavam os critérios cientfficos que imprimiam ao campo racionalidade econômica e 

administrativa, difundiam técnicas agronômicas incrementais de produtividade e produção e 

irradiavam pedagogicamente a modernização rural. A incorporação dos critérios científicos com a 

presença e a agência de profissionais especializados na produção agropecuária significou construir 

atributos diferenciadores de certas frações de classe dominantes no campo, diga-se, construir 

habitus distintos entre essas frações. Claro que o nível de distinção aumentaria à medida que se 

somassem, no mesmo sujeito, capital fundiário e capital cultural-escolar aplicados à condição de 

produtor rural. 

Mas, acima de tudo, os novos agentes portavam uma posição social aparentemente acima 

das divergências internas das frações das classes agrárias dominantes, pois serviriam a um 

19  Mendonça (1990: 231). A autora beneficiou-se das análises de Downes (1986); Nadai (1981); Saliba 

(1981). 
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propósito maior, o de expandir a própria legitimidade dessas classes por entre produtores de 

outras extrações sociais, incluindo o campesinato, os caipiras, o que deixava para estes sujeitos um 

dilema sobre o qual não foram infonnados: ou se modernizavam ou sua estagnação e 

desaparecimento seriam naturais. A campanha publicitária de Lobato pela redenção dos caipiras 

encontrara seus agentes terapêuticos. Só que a prescrição da receita e da posologia tinham uma 

nítida assinatura de classe. Os profissionais especializados de agronomia receberam legitimidade 

social para intervir na sociedade agrária sustentados por uma competência moldada pelos critérios 

científicos de sua formação. A partir disso, puderam ganhar certa autonomia relativa aos interesses 

que passaram a atender dentro da sociedade politica. Qualquer que fosse o projeto de 

modernização delineado, em qualquer composição hegemômca conjuntural, seriam profissionais 

indispensáveis. Por volta de 1914, os agrônomos tinham alcançado uma condição social de fala 

sobre o mundo rural, que chega a "expropria?, ao menos simbolicamente, a propriedade sagrada 

da terra, através da suposta neutralidade de sua competência técnica. Veja-se este fragmento do 

editorial da revista O Solo: Seria uma utopia aspirannos, por enquanto, uma instrução cívica 

bastante difundida para evitar tantos males observados na vida rural de nosso vasto país. 

Entretanto, pensamos que a solução do problema será dada ... pelo agrônomo (..) O 

proprietário precisa de auxilio estranho para elucidar questões sobre os direitos de usar, gozar e 

dispor da propriedade . Em 1917, puderam conclamar os pares à tomada do Estado, ou pelo 

menos parte dele, para começar: Formados em agronomia, já somos um bom número deles. Aos 

agrônomos, pois, o Ministério da i 2°  Mas com tal disposição para servir à propriedade 

e ao Estado, os profissionais agronômicos estiveram disponíveis para as opções de modernização 

rural executadas na história brasileira mais recente com a demanda por seus serviços e sua 

autonomia relativa constituída pela sociedade politica, praticamente ao largo da socied4,: , 

portanto, por conseqüência, em grande medida ao largo dos interesses das classes subalternas do 

campo. 

De 1930 a 1964, as opções colocadas pelo movimento ruralista, unificado a outras frações 

das classes dominantes pelo objetivo da modernização rural, oscilaram entre a via jun/cer ou 

prussiana e a via farmer, vertentes históricas preponderantes nas sociedades agrárias do 

20  Revista 0 Solo. Piracicaba IV (6): 17-9, abril, 1914: 18. Citado por Mendonça (1990: 239). 
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capitalismo industria121 . Na chamada via junker, tratava-se da capitalização/tecmficação dos 

latifúndios evitando-se rupturas políticas com os grandes proprietários fundiários ou com as 

aristocracias rurais no âmbito do Estado que, por sua vez, administraria o "pacto agrário" face às 

lutas camponesas e dos sujeitos coletivos do trabalho reivindicativo, fosse no campo ou nas 

cidades. Na via farmer, havia de se considerar, para ser incorporada à modernização a pequena 

produção, sob a justificativa de sua importância para o abastecimento interno. No fundo, essa via 

revestia o processo com uma capa liberal-democrática que resumia a modernização aos interesses 

genéricos de categorias sociais também genéricas, cujas denominações produtor, agricultor, 

lavrador, lavourista, criador, fazendeiro, homem do campo, são até hoje empregadas nas escolas 

agronômicas, entre extensiomstas e pesquisadores. Portanto, essa generalização ou 

homogeneização nas representações dos sujeitos sociais do campo é muito anterior à cristalização 

que os extensionistas lhe deram e às mensagens publicitárias e tratamentos simbólicos 

indiferenciados que vemos nos programas ruralistas da indústria cultural. 

A rigor, na experiência brasileira, a capitalização e tecnificação dos latifúndios, solução 

junker, e a formação dos farmers são apenas paralelos históricos para efeitos analíticos, uma vez 

que a intencionalidade política na combinação das duas vias apresenta limites tanto nas origens das 

opções quanto em sua vigência atual. A partir de 1964, o que era efetivo ou apenas retórica na 

combinação e principalmente seus limites foram se confirmando. 

No primeiro paralelo, às diferenças históricas do desenvolvimento geral da sociedade 

capitalista na Europa e nos EUA somam-se diferenças nas relações entre indústria e agricultura, 

especialmente no que se refere à transferência de excedentes de renda de um para outro setor 

produtivo. Depois, sem contar a inexistência no Brasil de estamentos aristocráticos stricto sensu, 

permanece o fato de que a capitalização dos latifúndios não eliminou a luta pela terra enquanto 

tensão que ainda envolve toda a sociedade, algo praticamente esgotado nas experiências históricas 

assemelhadas à prussiana original, na Europa Ocidental e nos EUA de hoje. Aliás, o Brasil é uma 

das raras sociedades industriais onde ainda se luta pela terra, sem que haja uma incompatibilidade 

intransponível entre oferta de terras e excedente de força de trabalho no campo. Ou seja, há muita 

terra teoricamente disponível, capaz de absorver os excedentes de trabalho que a demandam. Mas 

21 A discussão dessas opções referenciou grande parte dos estudos sobre a questão agrária no Brasil. Utilizo 

aqui a revisão de Baltar (1990: Cap. 1). 
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parece haver, além da teoria, uma luta entre sujeitos dos mitos de origem e preservação da 

propriedade e sujeitos da conquista de sua libertação para solução prática da sobrevivência. 

No Brasil, a tendência dos dados censitários na década de 70 mostra claramente a 

inexistência de uma relação unívoca entre concentração fundiária e desenvolvimento capitalista. 

Assim, muitos latifúndios se modernizam, transformando-se em modernas empresas capitalistas, 

ao passo que outros se encontram em estágios de estagnação ou retrocedem, processo esse que 

se expressa geralmente numa pecuarização extensiva ou na ocupação desses latifúndios por 

camponeses pauperizados22. A relação entre pecuarização extensiva ou manutenção dos 

latifúndios improdutivos e paupeiização camponesa não deixou de se reproduzir nos anos 80, 

sendo óbvio nessa conexão o desdobramento de luta pela terra. Embora os autores oficiais não 

enfatizem essa conexão, suas análises não deixam de revelá-la. O Brasil vale-se de sua imensa 

fronteira para a pecuária de corte; na medida em que as terras ficam mais caras nas regiões Sul 

e Sudeste ela se expandiu pelo Centro-Oeste e, mais recentemente, pela região amazônica 

(IBGE, 1982). Os centros mais evoluídos estão entrando na primeira etapa da modernização - o 

confinamento para engorda. Os índices que medem o desempenho do sistema tradicional não 

têm evoluído e não há razão de ser para que melhorem os sistemas extensivos que apresentam 

baixa resposta a insumos modernos. No caso da produção de leite, o analista oficial perde a 

frieza. No caso do leite ii, natura, é grande a quantidade de água transportada: para cada 100 

litros de leite, cerca de 87 litros de água. Queima inútil de petróleo! O sistema é tradicional. O 

gado é azebuado, com muito baixa aptidão para produzir leite; alimentação é baseada em 

pastagens, já em decadência, e alguma suplementação no período seco do ano, através de 

concentrados, cana-de-açúcar, capineiros, etc. 23  

No outro paralelo, configurar no Brasil o modelo de produtor moderno baseado nos 

farmers jamais significou disponibilidade de terras, incentivos creditícios privados de alto risco, 

forte caráter associativista entre os pequenos produtores e generalização da agricultura científica 

através de um amplo e democrático sistema educacional, condições concretas em que se formaram 

os originais norte-americanos. Na verdade, o limite fundamental da configuração dos farmers no 

Brasil sempre esteve e continua dado na primeira condição. Outro autor oficial, ao analisar os 

dados de evolução do preço da terra no Brasil, do aluguel e da rentabilidade das terras para 

22  Sorj, 1980: 123-124. 
23  Alves, 1992: 90-91. 
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lavouras e pecuárias, esta decomposta entre o ganho de capital e o rendimento propriamente dito, 

comparou a rentabilidade do investimento em terras com a rentabilidade de outros ativos: 

caderneta de poupança, letra de câmbio, dólar e ações. Nesta caracterização dos fatos foi 

constatado que a terra mostrou-se um ativo bastante atraente ao longo do período analisado. 

Seu retorno médio foi relativamente elevado e o risco associado relativamente baixo24. Na 

medida em que a propriedade de terras em proporção que assegure garantias ao sistema financeiro 

é o principal requisito de acesso ao crédito subsidiado pelo Estado, fundamento-chave da 

modernização rural brasileira, os resultados encontrados indicaram que o crédito rural é 

certamente uma variável importante na explicação do preço da terrd5 . Assim, crédito subsidiado 

e seletivo para quem detinha terras acentuou a indisponibilidade de terras, ao contrário da 

experiência norte-americana quando da sua modernização rural. A modernização aqui se definiu 

por prioridades de integração da produção do campo ao capital industrial, financeiro e agro-

exportador, também presente entre os originais, enquanto a questão do acesso à terra era tratada 

de forma tópica26 . 

Outro desdobramento importante da seletividade do crédito subsidiado diz respeito a sua 

destinação, uma vez que é conhecida a prática de seu desvio das atividades propriamente 

produtivas do campo, significando seu redirecionamento para outros setores de consumo que não 

o de insumos da produção 27 . 

24 Brandão, 1992: 176-177. 
25  Idem: 177. 
26  Sobre as origens e condições sociais dos farmers originais ver Queda, 1987: Cap. 2). O aspecto 

secundário da questão fundiária sempre foi muito claro. O que as classes dominantes propunham em 1957 é o 

mesmo que propõem hoje. Vale a pena relembrar o modelo ideal de exploração agrícola defendido por uma 

parcela daqueles que defendiam a modernização ... propriedade de tamanho médio, de base familiar, altamente 

produtiva e consumidora de bens industriais, semelhante às farmers americanas; além disso em termos mais 

amplos, combate à ociosidade e à especulação fundiário via tributação (Mulier, 1989: 119). 
27  Palmeira (1989: 96), com base em estudo de 1987, quando a disponibilidade do crédito subsidiado 

entrara em colapso, resume o essencial desse problema. Um estudo recente mostra que o volume real do crédito 

rural, na primeira metade dos anos 70, cresceu quase três vezes, permanecendo estável nos anos seguintes, mas os 

subsídios continuaram crescendo até o final da década, passando a representar cerca de 18% do valor total da 

produção agrícola, quando, no início do período, correspondiam a 1 ou 2%. O mesmo trabalho, comparando o 

volume do crédito concedido com o valor bruto da produção agrícola no mesmo período, aponta evidências de 

desvio de empréstimos para outras atividades; na segunda metade da década, o valor dos créditos concedidos 
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Além disso, as demais condições dos farmers originais tiveram desdobramentos muito 

diferentes no Brasil. Embora desde 1907, tardiamente para os padrões liberais americanos, o 

decreto-lei número 6532 determinasse a liberdade de organização sindical no campo, tanto para 

patrões, como para empregad9s 8, a organização política dos camponeses e trabalhadores sem-

terras sempre esbarrou na tutela do Estado, nas regulamentações jurídicas precárias, na indefinição 

de suas identidades legais, na ineficiência de aplicação dos códigos vigentes, quando não foi 

travada pela repressão. Mas o que se deve destacar aqui é a indefinição das identidades sociais dos 

sujeitos sociais do campo, promovida nas práticas politicas e representações simbólicas 

permanentes no habitus ruralista dominante. Daí, a preferência por organizações do tipo 

associativista, ecléticas, em detrimento das formas sindicais, mesmo em períodos distendidos do 

Estado autoritário. Em 1955, em pleno processo de urbanização e industrialização crescentes sob 

regime democrático, o texto da Lei número 22.63 que criou o Serviço Social Rural, ainda 

mantinha imprecisões grosseiras sobre a identidade social das categorias sociais rurais. 

Paradoxalmente, somente o Estatuto da Terra promulgado pela ditadura militar reconheceria a 

diversidade social dos interesses no campo, ao menos na retórica 29 . É fato amplamente discutido 

na literatura, nas ciências sociais e na historiografia a sucessão de bloqueios ao sindicalismo 

autônomo e aos movimentos sociais dos trabalhadores do campo que, contudo, só fizeram crescer. 

Mas, para aumentar a contradição, a modernização aumentou a diferenciação social e econômica 

da pequena produção, no sentido de proletarização ou capitalização30, ampliando e confundindo 

girava em torno de 70 a 90% do valor bruto da produção (GRAHI4M et ai., 1987, p. 22-23). Os dados apontam 

também para uma crescente concen fração de créditos em torno de um pequeno númëro de tomadores d. ibid., 24-

25). 
28  Gomes, 1987: 21, citado por Baltar, 1990: 110. 

29 No texto da lei que criou o SSR e da grande maioria dos documentos que o antecederam ou lhe deram 

seguimento (anteprojetos, projetos, emendas, mensagens, pareceres parlamentares e técnicos, manifestações de 

associações de propri etários rurais, discursos, etc.) o que está em jogo é o meio rural, a população rural, a classe 

rural, o rurícola, o ruralista, o agrário (assim mesmo substantivado) ou coisas que tais. ... Já o Estatuto da Terra 

(Lei número 4.504/1964) está vazado numa retórica muito mais próxima daquela que informava as formulações 

dos partidários da reforma agrária antes de 1964. Os termos que utiliza - proprietárias rurais, trabalhadores 

rurais, parceiros, arrendatários, ocupantes, etc. - supõem uma diversidade de interesses negada no caso anterior, 

e aponta para a possibilidade de políticas específica para cada uma daquelas categorias, sem a mediação de 

entidades patronais (Palmeira, 1989: 96). 
30 Sorj, 1980: 124. 
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o espectro de interesses políticos aí embutidos e contribuindo para uma dispersão de 

identidades31 . Em muitas situações ainda hoje, após a reorganização sindical e de classes pós 

ditadura, permanece a marca divisionista do habitus ruralista dominante, no qual não se sabe com 

clareza quem representa quem. 

Por fim, a instalação do sistema de extensão rural como instância educativa do processo 

de modernização não passou de uma experiência difusora de tecnologia industrial para a produção 

rural. Altamente verticalizada nas relações pedagógicas com os objetos de sua ação, a experiência 

aumentou o complexo de necessidades da população rural quando se tratava de categorias sociais 

empobrecidas, não apenas no sentido de pressionar o consumo de bens industriais, mas no sentido 

de ampliação de carências para sua própria reprodução social 32 . Não obstante, sempre convém 

lembrar que a corporação de extensionistas formada depois de 1948, à qual se atribui a 

consolidação técnica da modernização, chama para si a autoria do processo enquanto beneficio 

social. Para os arautos dessa corporação pouco importa se antes a modernização estava 

condicionada pelos interesses das frações mais oligárquicas e retrógradas do campo, pois, no 

projeto que emergiu em 1948 parecia claro o interesse pelo atendimento aos pequenos 

produtores. Se esta categoria já estava construída como objeto no discurso ruralista não cabia 

ao profissional agronômico ser um sujeito teórico crítico de sua prática; bastava-lhe ser prático. 

Parecia, então, que a corporação nada teria a ver com a reprodução das desigualdades sociais. 

Além disso, fosse atendendo grandes ou pequenos produtores, havia um objetivo maior a ser 

alcançado, que estava embutido em sua "missão": viabilizar o aumento da produção e da 

produtividade para atender às demandas alimentares e de matérias-primas de uma sociedade 

urbano-industrial, de massas, na qual poucos deveriam aiiementar muitos. Isto só seria possível 

com a detenção de uma base técnica cada vez mais sofisticada e incrementa!, tornando obrigatória 

a expansão de sua própria legitimidade social. Então, todo o passado antes de 1948 era a pré-

história da agropecuaria no Brasil. O desenvolvimento rural começara realmente quando começou 

a extensão rural. Extensionistas embriagados com sua missão faziam parecer que o mundo foi re-

fundado quando nasceu o serviço. Não é por outra razão que a maioria dos estudos sobre 

modernização rural nas escolas e universidades devotadas ao agro incidem sobre o período pós 

1948. A modernização concebida através do modelo norte-americano se esgotava na detenção e 

31 Palmeira, 1989: 103. 

32 QUeda 1987: 118-150. 
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na eficiência da técnica, o que justificaria a redução das relações sociais a fatos técnicos. Sendo 

assim, tanto fazia, como tanto faz, modernizar a grande ou a pequena propriedade. Melhor ainda 

se for possível combinar as duas opções, pois isto aumentaria o grau de autonomia e legitimidade 

social dos profissionais desse campo. 

Enfim, no Brasil de 1948 a 1980, as duas opções acabaram compondo partes de um 

processo único, cujas alavancas somavam: crédito rural subsidiado, adoção crescente de máquinas, 

implementos e fertilizantes químicos, com o suporte da pesquisa tecnológica gerada nas escolas, 

universidades e centros especializados mantidos pelo Estado. São partes de grandes investimentos 

públicos, que incluíram ainda a expansão das rodovias, das estradas vicinais e armazéns, sem 

esquecer a rede de órgãos e empresas públicas envolvidas com a comercialização de produtos. 

O processo em que operavam e operam os extensionistas ultrapassa o teor puramente 

culturalista da mudança, para ser uma opção politica e ideológica cujas raízes profundas, que 

tocam as primeiras concepções de modernização rural do inicio do século, só fizeram crescer sob 

a nova ruralidade dominante. Mesmo parecendo paradoxal, a busca de modelos externos foi uma 

solução genuinamente nacional para o arcaísmo da ruralidade clássica brasileira. A senha 

americana dos farmers não foi imitação cultural, subserviência neo-colonialista ou cópia fora do 

lugar de um modelo, como às vezes é definida por muitos de seus críticos. Basta ver que há certa 

unanimidade na afirmação de que o complexo sistema institucional de fomento econômico e 

tecnológico para a agricultura, uma das chaves de legitimação dos projetos de desenvolvimento e 

segurança dos governos militares, ainda que para o bem de alguns e mal de muitos, constituiu a 

modernidade peculiar brasileira no campo. 

No centro do furacão, a extensão, enquanto agência de integração do agro ao modo 

industrial de acumulação de capital, não deve ser entendida como uma "idéia importada" quando 

de sua introdução no Brasil, no final da década de 40, as chamadas "classes rurais' em função 

das alianças com os novos setores dominantes, também tinham sua visão de mundo. ... era 

preciso mudar o modo de produzir na agricultura, eliminar o atraso, a miséria, sem, contudo, 

alterar a sua estrutura fundiária. A terra e o poder, que sempre estiveram juntos, deverão 

continuar assim. Enfim, modernizar sem Reforma Agrárid 3 . - 

13  Queda, 1987: 184. 
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A senha dos farmers no processo de modernização rural foi constitutiva de outro processo 

simultâneo, de violência simbólica, que se efetivou pela exclusão justificada dos "produtores 

resistentes às mudanças", que não apresentaram condições de operar sob os parâmetros da 

racionalidade científica e tecnificada, de responder aos objetivos de aumento da produtividade da 

terra e do trabalho, da produção crescente, enfim, da acumulação integrada de capital junto à 

economia urbano-industrial. Em termos do que diria (iramsci, a modernização, mais do que 

processo hegemônico, efetivou-se pela força da exclusão. Neste marco, foram construídos dois 

sujeitos simbólicos do rural sem nenhuma clivagem sociológica precisa: de um lado, o empresário 

rural que luta pela produção e pela nossa "segurança alimentar" (conceito fundamental da ABAG), 

nosso verdadeiro "homem do campo" e, de outro lado, os bandidos da terra (nunca banidos nos 

termos dominantes), invasores e perturbadores da ordem social. Latifundiários improdutivos, 

grileiros, especuladores, catireiros', os sujeitos reais das práticas de violência, operando à 

margem da "função social" da terra, fraudando a lei e a própria ordem que reclamam não merecem 

mais do que a ameaça, e apenas ameaça, do aumento de tributação sobre terras improdutivas. 

Inúmeros autores analisaram o impacto dessa opção para a sociedade como um todo 

depois dos anos 8031 .Conhecidas as divergências teóricas sobre a questão agrária no Brasil na 

vasta literatura produzida nos últimos 40 anos, elas permanecem hoje quando tratam dos 

resultados da modernização rural empreendida neste período. Uma delas diz respeito à capacidade 

34  Denominação comum de corretores e intermediários de negócios envolvendo terras, gado, produtos 

agrícolas, veículos e máquinas, além de outros negócios, nas regiões do Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, 

Rondônia. 
3-5  Muiler (1989: 110) resume esse impacto dizendo que a seletividade que restringe o acesso da 

esmagadora maioria à produção moderna deve-se a uma complexa rede de determinações, na qual ganham 

relevos as seguintes: 

os mercados fortemente oligopolizàdos e administrados aos quais as atividades agrárias foram 

incorporadas; 

a conversão destas atividades em mercados para indústrias de bens de capital e insumos industriais, 

para as novas formas de agroindú sÉria e de organizações comerciais, internas e internacionais; 

as dinâmicas internas dos mercados fortemente influenciados pela internacionalização de padrões 

produtivos e comerciais; 

a capacidade dos grupos agrários, e também dos não agrários, mas com interesses nas atividades 

agrárias, em mobilizar recursos políticos e públicos para seu crescimento segundo os ditames da modernização e 

o perfil histórico de distribuição de renda no País. 
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que os segmentos produtivos modernizados tiveram, por um lado, de responder à produção de 

alimentos e matérias-primas industriais a custos baixos e, de outro lado, constituir um mercado de 

consumo de produtos industriais - bens de capital, insumos e gêneros de consumo corrente - sem a 

ação forçada do Estado, especialmente através de créditos favorecidos e outros subsídios, o que 

coloca bem o limite estrutural da mudança 36 . 

Mas as divergências comportam também considerações unânimes. A modernização se deu 

sem que seus agentes pudessem reproduzir surtos crescentes e incorporadores de novos 

segmentos de produtores. Esgotou-se na formação de grandes complexos agroindustriais, na 

conversão dos latifindios em empreendimentos capitalistas ou capital fundiário de reserva e na 

formação de algumas frações de empresários familiares capitalizados, cujo grau de autonomia 

relativa face ao Estado, aos próprios complexos agro-industriais e ao mercado oscila, mas se 

sustenta através de mecanismos econômicos (créditos, garantia de preços, vendas antecipadas, 

cobertura de seguros, perdões fiscais e de dívidas) somados a mecanismos políticos (lobbies 

36  Abromavay, 1992. O crédito subsidiado foi o fundamento-chave. Na sua ausência ou retração, a 

modernização rural no Brasil se arrasta oscilante. Basta fazer a conexão entre os períodos de crédito disponível e o 

consumo de insumos modernos. 
Vejamos novamente dados de autores oficiais. O crescimento da agricultura brasileira não pode ser 

separado das políticas relativas a fertilizantes. Entre 1965 e 1980, o consumo de fertilizantes se expandiu à 

notável taxa de 20% a.a., passando de 300 mil toneladas em 1965 para 4 milhões de toneladas em 1980. (..) No 

período de 1980 a 1983, o consumo de fertilizantes caiu 45%. A partir de 1984, este consumo recuperou-se; (..) 
essa retomada do consumo pode ser atribuida a maiores incentivos à produção agrícola e a preços mais baixos 

dos ferti lizantes, e não, em contraste com os anos 70, à política de crédito (Rezende, 1993: 35-37). Os incentivos a 

que o autor se refere decorrem do investimento estatal na indústria de fertilizantes e da proteção tarifária frente aos 

fertilizantes importados, que oscila entre a restrição à importação e a manutenção dos níveis de consumo, uma vez 

que o fertilizante importado é mais barato e o crédito subsidiado entrou em colapso. O mesmo se dá com a indústria 

de maquinaria agrícola. 

Devido a uma combinação de preços declinantes e crescentes subsídios ao crédito, as vendas de tratores 

aumentaram de cerca de 15 mil unidades por ano, no final dos anos 60 e início dos 70, para entre 40 mil e 60 mil 

unidades por ano, entre meados dos anos 70 e 80. Entre 1981 e 1983, a forte redução do crédito de investimento 

agrícola, junto com a recessão econômica, deu lugar a uma rápida queda nas vendas, para apenas 20 mil 

unidades por ano. Uma forte recuperação ocorreu no período 1984?86, praticamente retomando aos níveis 

anteriores à crise, mas não se sustentou após 1987 (Goldin e Rezende, 1993: 37). 
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ruralistas no parlamento) que garantem no orçamento da união os financiamentos e 

refinanciamentos. 

Nas críticas mais severas do processo, afirma-se que, em meados dos 80, a modernização 

rural consolidou-se e também esgotou-se em uma modernização agrícola37. Sem enfrentar os 

problemas da desigualdade social aí embutidos, autores oficiais concordam com a mesma 

assertiva, mostrando que a mudança na base técnica da produção rural permitiu ganhos de 

produtividade da terra e do trabalho, deu conta de safras crescentes em nível agregado mas 

assimétricas por regiões e produtos, favorecendo o Sudeste e o Sul e os produtos do mercado 

internacional em detrimento da produção de gêneros do abastecimento alimentar do mercado 

interno38 . 

A modernização rural representou, fundamentalmente, a redefinição das funções 

produtivas do campo, sua integração estratégica ao processo de acumulação de capital comandado 

pela economia urbano-industrial, sua capitalização e transformação técnica segundo os interesses 

específicos das classes dominantes - de extração urbana e agrária -, que agiam nesse sentido com 

representantes prepostos no âmbito do Estado, com destaque para os extensiomstas, 

intermediários culturais pioneiros em relação à reprodução material e simbólica da ruralidade hoje 

vigente, a reprodução e o agravamento da desigualdade social. 

Em um balanço de 1985, o próprio presidente da Embrater fez um grande mea culpa para 

o serviço de extensão caracterizando o caso da agricultura nacional como sendo de 

"modernização parcial": com acentuado caráter social excludente, a que outros chamam de 

"modernização conservadora" ou "modernização dolorosa"39. Dez anos depois, essas definições 

não se alteraram. 

De seu caráter parcial e socialmente excludente, interessa aqui destacar certos efeitos que 

incidiram sobre o que é mais próprio dos processos agrários mas que têm desdobramentos na 

sociedade como um todo: concentração da propriedade da terra, intensificação das migrações 

internas, expropriação do produto e da força de trabalho do campesinato, proletarização intensa 

com deterioração generalizada das condições de vida dos trabalhadores sem terras, aumento das 

37 A expressão é de Graziano da Silva (1982; 1987). Consultei outras análises do mesmo autor para o 

resumo dos resultados mais reconhecidos da modernização rural. Ver ainda Alves (1992); Sampaio (1992). 
38  Alves, 1992: 94. 

39 Figueiredo, 1985: 25. 
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disparidades de renda e consumo, aumento desenfreado da população urbana nas pequenas 

cidades do interior, aumento das tensões e conflitos entre os sujeitos sociais antagônicos no 

espectro social do campo. Fenômenos altamente correlacionados entre si, vão além da 

denominação comum de "efeitos desiguais" ou "efeitos perversos" da modernização rural. 

Traduzem-se, também, como violência institucional exteriorizada e naturalizada nas relações 

sociais agrárias, por força da legitimidade que o Estado autoritário imprimiu aos projetos da 

modernização a contrapelo da luta pela reforma agrária. Nos anos 90, o acirramento dessa luta 

tem tomado contornos dramáticos com a sucessão de conflitos entre o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra e as soluções políticas dos proprietários e do Estado. Exatamente no 

período em que o Estado tinha condições propícias para sair de sua letargia diante dos sujeitos da 

ruralidade clássica, a violência do sertão assume sua face política transformadora diante da 

modernização rural processada 40. Nem mesmo os sinais de um novo projeto de reforma agrária 

concilia e viabiliza novos pactos. A violência social passa a comprometer toda a hegemoma 

recomposta após a ditadura militar. Mas para além dessa violência exterior, é necessário deter-se 

sobre a reprodução da violência simbólica do processo de modernização no campo. Esta, 

enquanto reprodução de desigualdades, só poderia se (re) legitimar com novas agências de 

produção cultural, que pudessem se constituir como hegemônicas depois que o modelo 

difusionista de campo, operado até meados dos 80, foi criticado até mesmo entre os seus próprios 

agentes. 

40 No dia 24 de março de 1995 o Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o Programa Nacional de 

Reforma Agrária de seu governo. O lançamento do Programa veio acompanhado da assinatura de desapropriação 

de 1 milhão de hectares de terras para beneficiar imediatamente entre 16 a 20 mil famílias de sem-terras. No 

mesmo dia foram lançadas as metas para os próximos anos, com a previsão de assentar até 100 milfamílias até 

1998, completando cerca de 2,2 milhões de hectares desapropriados. ... Desde os anos sessenta, quando iniciaram 

as ações do INCRA e da aplicação do Estatuto da Terra (1964), o governo Federal desapropriou 22,2 milhões de 

hectares e assentou apenas 228 mi/famílias. ... Em 17 meses de governo, o presidente Itamar Franco desapropriou 

1 milhão 463 mil hectares e assentou 30 mi/famílias, número até então recorde: desapropriou 86 mil hectares/mês 

e assentou 1. 700 famílias/mês. Portanto, o atual governo, que pretende assentar 40 milfamílias este ano, atingirá 

patamares até então nunca alcançados (GOVERNO FEDERAL/SEPLAN - As Perspectivas do Programa 

Nacional de Reforma Agrária do Governo Fernando Henrique Cardoso. Brasília, 1995. Anais do XXXIII 

Congresso de Economia e Sociologia Rural - Sociedade Brasileira de Economia Rural. Curitiba, 31 de julho a 3 de 

agosto de 1995. 



Ainda que os segmentos modernizados, principalmente as frações de produtores 

capitalizados, tenham experimentado uma autonomia relativa oscilante, acabaram, constituindo um 

considerável mercado de consumo de produtos industriais, que os coloca ora como produtores 

rurais, ora como consumidores qualificados em outros mercados. Ao serem envolvidos pelos 

intermediários das esferas econômicas, simultaneamente envolveram-se com dispositivos que 

alteraram a formação e as características de seu estoque cultural, ainda que essa relação não seja 

automática. Mas não é preciso ter dados precisos para afirmar que a modernização se deu sobre 

produtores de extração social cujo patrimônio fundiário e outros recursos garantiam respostas 

interativas ao processo enquanto formação de um mercado de consumo ampliado, seja de insumos 

industriais para sua reprodução material, seja para demandar novos bens simbólicos que alteraram 

as representações do rural. 

Na configuração caipiralsertanejo/countiy as representações sertanejas parecem ter 

vencido as caipiras nos termos de oposição que Martins lhes atribuía 41 , ultrapassando o consumo 

das classes médias urbanas, público preferencial dessas representações, atingindo tanto certos 

grupos de alta distinção social quanto os humilhados do campo. Nos parques de exposição e nos 

recintos sofisticados dos leilões de cavalos de raça, tanto quanto nos acampamentos dos 

trabalhadores sem-terras cantam-se as músicas das duplas neo-sertanejas. Mais do que isso, 

formou-se uma grande rede de ritualização da nova ruralidade que ultrapassa a concepção do 

ruralismo científico da modernização rural. O colapso dessa modernização não inviabilizou seu 

resgate simbólico. Apenas não sustenta mais somente pela legitimidade dos extensionistas ou de 

programas do formato Globo Rural. Basta ver que este programa, iniciado em 1980, alterou 

significativamente seus conteúdos e passou a incluir periodicamente matérias sobre as grandes 

festas ruralistas 42. De 1985 em diante, a legitimação ruralista manteve a retórica modernizante 

tecnicista, mas passou a sustentá-la, também, a ritualização espetacularizada do caipiralcounby, o 

habitus estruturado e estruturante da ruralidade clássica reposta. O country brasileiro traduz-se 

como a roupa nova da velha ruralidade. 

Excludente e violenta, de um lado, a modernização rural brasileira foi seletiva, 

parcimoniosa e exuberante, de outro. Sua rede institucional de agentes sociais legitimadores das 

41  Martins, 1975: 143. 
42  Sobre as mudanças nos conteúdos do Globo Rural até 1990 ver Seixas (1990). Em março de 1996, um 

dos programas focou a produção artesanal de apetrechos de couro utilizados pelos melhores peões de rodeio do país. 
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acões administradoras das contradicões do processo cresceram como nunca e expandiram seu raio 

de atuação, suplantando as agências difusionistas do Estado presentes no campo, inserindo-se na 

rede de veículos da indústria cultural no mesmo período em que a ruralidade se constituíra como 

representação mercantil importante. Ou seja, no momento em que as classes dominantes do campo 

se unificaram ao mercado ampliado de consumo 43 . 

Temos, então, que a configuração da nova ruralidade enquanto produção de 

representações genéricas ocorre sob fortes contradições designativas, lingÜísticas, mas também 

sob outras contradições quando parece referenciar práticas sociais específicas da sociedade rural 

brasileira. A questão geral da revivescência da ruralidade em uma sociedade hoje 

predominantemente urbana e industrializada, se não é uma novidade sociológica, ainda apresenta 

questões remanescentes, sem contar novas questões. Por um lado, é preciso saber em que medida 

uma nova ruralidade reproduz antigas práticas sociais das estruturas políticas supostamente 

superadas na sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, saber em que medida se reproduz a 

ruralidade clássica. Por outro lado, impõe-se descobrir se há, e quais seriam, os novos sentidos 

sociológicos da inovação social da rede simbólica neo-ruralista para além da mera reprodução da 

hegemonia cultural da sociedade desigual. 

Assim, a inovação social da rede simbólica sertaneja a que nos referimos inicialmente pode 

não se esgotar na presença da indústria cultural reconstruindo e massificando as representações 

ruralistas. Não se trata aqui unicamente de um dado técnico e sua capacidade de difusão cultural, 

mas sim de seus impactos nas relações sociais dos sujeitos envolvidos na reelaboração da 

ruralidade. Não interessa saber apenas as significações da expansão dos mass-media em torno da 

categoria rural, porque isso não é uma grande novidade no Brasil, pelo menos desde o 

aparecimento do jornalismo e da radiodifusão que alcançavam grandes públicos, ou seja, desde os 

43  No mesmo balanço sobre a rede institucional de extensão rural, feito em 1992, Alves (1992:70) afirma: 

No Brasil, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, já avulta a extensão privada, capitaneada por firmas de 

insumos modernos, agroindústrias, cooperativas e organizações especializadas em planejamento. Acrescem-se, 

ainda, os programas especializados de televisão, como o "Globo Rural" programas de rádio, revistas 

especializadas que atingem grande tiragem, e seções de jornais, tipo cadernos agrícolas. Outro aspecto 

importante é que os produtores que têm mobilidade buscam, diretamente, nos centros de pesquisa, os 

conhecimentos e assistência técnica de que carecem. O autor conclui que a extensão pública Como em outros 

países, não é o instrumento mais poderoso para a transferência de tecnologia; perde, neste aspecto, para a 

iniciativa privada e organizações de produtores, principalmente em regiões mais avançadas. 
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anos 30. Interessa saber, especificamente, o que significa sua presença na expansão de práticas e 

rituais como exposições, feiras e festas rurais, rodeios e outros, instituidos em universos sociais 

restritos e produzidos diretamente por seus sujeitos. 

Como veremos adiante, os espaços sociais da nova ruralidade parecem ser os mesmos para 

classes proprietárias, elites dirigentes e classes populares. Aparentemente, é como se houvesse 

uma unificação cultural e estética entre sujeitos de condições sociais desiguais. Entretanto, sujeitos 

sociais tão diferentes não vivificam experiências culturais comuns sem manifestações de resistência 

e rupturas a essa suposta unidade desigual e combinada do novo sertanejo. 

Diante do exposto até agora, pode-se formular a hipótese geral de que a configuração 

cultural caipiralcountiy insere-se na heterogeneidade cultural brasileira, via indústria cultural, 

como expressão da unificação do mercado material e simbólico da sociedade brasileira, sob um 

único sistema de classes, em que as classes dominantes operam com formas monopolistas, seja na 

produção material, seja na simbólica. 

A percepção mais geral da ressurreição ruralista indica que ela se dá por força da 

reelaboração industrial de alguns símbolos escolhidos da ruralidade, especialmente por força da 

usurpação e monopolização das representações da cultura caipira, conectando-as a outras 

representações. Sem considerar as condições sociais concretas de reprodução dessa cultura 45 , 

novos intermediários culturais46, cujos pioneiros são os técnicos do sistema de extensão rural, 

hoje coadjuvantes da cena rural, apropriam-se de certos componentes das culturas rústicas e rurais 

para produzi-los de forma mercantil ampliada, promovendo a expansão do leque de bens culturais 

44  O próprio Sergio Miceli, que negava essa unidade em seu estudo de 1972 admite, em 1984, com base em 

dados sobre o crescimento da indústria cultural, mas também com algumas ressalvas, que a indústria cultural 

brasileira vem contribuindo decisivamente para o processo de unificação do mercado de bens culturais ao fazer as 

vezes de um 'sistema de ensino paralelo' e ao expor os setores sociais subalternos a veículos e mensagens em certa 

medida desagregadores de seu repertório original de linguagem, valores e significações Miceli (1984: 24). 
45  Condições da sociabilidade de mínimos vitais (Candido, 1987), da economia do excedente e exclusão 

integrativa à sociedade capitalista (Martins, 1975), da transmissão cultural e das mediações sociais com forte 

dominância da linguagem oral e dos rituais religiosos, que traduzem unia formação cultural rústica em que a 

tradição, seu traço estrutural, é sinônimo de persistência (Candido, op. cit. e Hirano, 1994: 92-93). 

46 A nomeação é de Bourdieu, encontrados nas ocupações de consumo cultural orientadas para o mercado 

- mídia, publicidade, design, moda etc. - e nas profissões subsidiadas pelo Estado e voltadas para o auxílio 

privado, como as profissões de aconselhamento, as educacionais e as terapêuticas (Featherstone, 1994: 12). 
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legítimos e a ruptura de algumas das antigas hierarquias simbólicas que estigmatizavam a 

rusticidade e a ruralidade. 

Esses novos intermediários culturais, livres das hierarquias estabelecidas para a categoria 

rural, produzem certos rituais envolventes das culturas dominantes e populares, legitimando-os 

como expressão de uma nova comunidade de destino, uma possível cultura comum 47, que 

comporta unidade por meio de diversidades culturais e, independente dos valores interativos que 

cada conjunto simbólico diverso possa ter, os produtores da nova ruralidade podem situar a 

particularidade do rural onde bem entenderem, incluindo na velha oposição cidade-campo ou em 

sua diluição completa. Isto porque, nAo são produtores de significações cristalizadas, mas de 

mercadorias suscetíveis de assumir muitas roupagens, pouco importando os valores de origem das 

muitas culturas rurais, mas sim os valores que conseguem se afirmar como vigentes no presente. 

Assim, qualquer ritual, celebração, mensagem, qualquer representação em sua forma original, 

como, por exemplo, uma congada, um desfile cívico-patriótico, uma canção caipira, tudo isto 

pode ser reelaborado no country, cujos significantes pouco diziam enquanto fora desses espaços 

sociais singulares, mas agora dizem. 

Em torno dessa hipótese, é possível identificar aquele vasto conjunto de práticas e 

representações apontados no início e que denomino nova configuração sertaneja, nova 

ruralidade, neo-ruralismo. Em última instância, esse conjunto engloba todo o mercado de 

produtos e símbolos de origem rural ou que remetem ao mundo rural. Como se pode ver, não só 

pela lista de eventos apontados, o neo-ruralismo, com maior ou menor intensidade, recobre todas 

as manifestações do campo das culturas rurais e rústicas e da cultura rural modernizada, incluindo 

as produções da indústria cultural Contudo, não sendo possível enfocar todas as manifestações 

que configuram a nova ruralidade, há certos recortes privilegiados que permitem sua apreensão e 

evidenciam com alguma clareza seus sentidos. 

Featherstone: 1995. 
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4. A Rede de Ritualização Country: de Cidade em Cidade, a Pesquisa do Rural 

Dentre as instâncias de consagração da nova ruralidade, algumas foram selecionadas por 

sua importância e viabilidade de pesquisa, como as exposições e festas ruralistas, que serão vistas 

articuladas com outras instâncias de produção simbólica. A ênfase recairá sobre eventos 

intersecionados ao âmbito da indústria cultural, uma vez que a enorme fragmentação dos eventos 

das culturas rústicas e populares dificulta sua apreensão em conjunto. Entretanto, não me furtarei 

a análises comparativas entre eventos de natureza diversa, conforme se verá adiante. 

Em um levantamento preliminar sobre os eventos econômicos e festivos ligados à 

agropecuária no Brasil, constata-se que constituem raridade as cidades que não promovem hoje 

algum tipo de evento em moldes institucionalizados por agências públicas diversas, caracterizando 

iniciativas muito diferentes das que orientavam os rituais de sociabiidade das culturas populares 

do Brasil agrário. Quase todos os estados da federação têm um calendário de eventos regulares 

orientados segundo critérios mercadológicos e politicos. Os eventos atendem a interesses das 

classes produtoras do campo, das empresas de produção cultural e de outras empresas em geral, 

que se articulam entre si e com os interesses políticos dos grupos instalados nos poderes públicos. 

Em Minas Gerais e São Paulo, estados selecionados para este estudo, encontra-se uma 

vasta programação, conforme os dados do Apêndice II em anexo. 

Em Minas Gerais, durante o ano de 1991, foram realizados 1.162 eventos. Divulgados pela 

midia e por cartazes afixados nos espaços públicos, atraem um público incalculável. Excluídos os 

864 leilões e 36 concursos leiteiros, destinados a um público restrito, restam 262 eventos notáveis 

em âmbito local, constituindo, em certas cidades, o grande acontecimento econômico e festivo. 

Outros têm importância regional e nacional, são freqüentados por produtores diversos e 

consumidores de todos os segmentos sociais. Embora não constem no Apêndice, são relevantes 

outros dados informados nos calendários de cada ano. Os mesmos 262 eventos, distribuídos 

mensalmente, demonstram que se trata de um sistema contínuo no tempo, que só reflui por três 

meses, ao final de um ano e inicio de outro, exatamente quando dominam outras atividades e 

eventos consolidados: o natal, as viagens e rituais de férias, o carnaval. A distribuição regional dos 

eventos mostra, ainda, que eles recobrem todo o estado e a falta de registro em municípios muito 

pequenos e pobres nem sempre significa que neles não ocorra algum evento. Além disso, com 

Q 
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alguma certeza esses municípios participam com produtores e consumidores em eventos de 

cidades próximas. 

Os números totais de eventos em qualquer ano merecem ressalvas, porque todos estão 

subestimados. No total de leilões não estão registrados os que ocorrem em pavilhões particulares, 

de cooperativas e de sindicatos que os promovem sem registro nas fontes oficiais, alguns 

semanalmente e até diariamente. Devem ser lembrados, ainda, eventos e inúmeros rodeios que não 

aparecem no calendário estadual pela irregularidade de sua realização ou por falta de comunicação 

para registro oficial. Vale, também, mencionar que poderiam ser incluídas nessa rede de eventos, 

com ressalvas, algumas festas tradicionais quando institucionalizadas, como as Festas do Divino, 

as Folias de Reis, as Congadas e Moçambiques, as Festas Juninas e outras que, apesar de sua 

singularidade, em alguns casos incorporaram elementos da nova ruralidade. 

Assim, nem a diversidade nem o total de eventos estão integralmente representados no 

quadro. Outro aspecto relevante é que os eventos denominados exposição, feira, festa, semana, 

apesar do apelo especffico dos nomes, podem ser iguais nas atividades e nos objetivos ou, às 

vezes, referem-se a um só produto ou atividade mas incluem outros. Por exemplo: eventos 

denominados Semana do Produtor Rural, Festa da Soja, Exposição de Gado Leiteiro podem 

incluir produtos industriais não rurais tanto quanto uma Exposição Agro-Comercial-Industrial. De 

qualquer forma, percebe-se no conjunto de eventos um sistema complexo de promoção de 

produtos derivados da agropecuária e a ela destinados, incluindo produções industriais e 

artesanais, materiais e simbólicas. Contudo, esta matriz refhndadora da categoria rural não se 

constitui como mèrcado excludente de produtos, produtores e consumidores não rurais. 

Para completar as considerações sobre o calendário, uma leitura atenta do material 

publicitário dos eventos mostra que suas significações gerais são, quase sempre, as mesmas, 

apelando para a excepcionalidade, a tradição, a fama, a importância econômica e social das 

atividades programadas e, finalmente, para o caráter popular da promoção. Por outro lado, a 

expansão dos eventos, seja em seu número total ou na dimensão da promoção a cada ano, tem 

acarretado mudanças de nome, acréscimo de atividades e, em muitos casos, acréscimo do número 

de promoções por ano. Outros eventos, com nomes extravagantes para os modelos convencionais, 

parecem ironizar a mesmice publicitária imperante na maioria deles e procuram enfatizar sua 

excepcionalidade diante dos outros, como se observa ao pé do quadro. As denominações e os 

resumos informativos dos eventos indicam, ainda, ao lado das atividades centrais, a promoção de 
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religiosos e um sem número de cerimônias, que permitem vislumbrar os eventos para muito além 

de suas finalidades precípuas e declaradas. 

Ainda no estado de Minas Gerais, desconsiderando leilões e concursos leiteiros, a variação 

do número de eventos a cada ano mostra de 1991 para 1992 um aumento de 262 para 322 

eventos, com destaque para o número de exposições, de feiras e de eventos com eqüinos. Em 

1993 e 1994, os calendários registram quedas para 223 e 213 eventos, respectivamente, com 

destaque outra vez para os mesmos eventos que cresceram em 1992. Todavia, em 1995, o total 

volta a crescer para 267 eventos. Todas as variações ano a ano devem-se, primeiro, a problemas 

nos registros oficiais de cada ano. Mas há outras situações que explicam os números. Entre 1991 e 

1995, muitos eventos promovidos em datas diferentes foram acoplados. Outros, que eram 

acoplados, se separaram. Por exemplo, muitas exposições agropecuárias incorporaram festas do 

peão, feiras artesanais, exposição de animais e produtos especiais, enquanto outras perderam 

certas atividades, que se autononiizaram em eventos realizados em outras datas. De qualquer 

maneira, o número total de eventos regulares nesses cinco anos tem se situado entre 200 e 300, de 

forma subestimada em vista das deficiências e alterações nos registros dos calendários. Em um 

estado com 756 municípios, em 1995, trata-se de algo significativo em termos mercadológicos 

como em implicações políticas e culturais. 

Os calendários oficiais veiculam outras informações relevantes, como a indicação dos 

promotores dos eventos, analisados com detalhes nos Capítulos seguintes. Por enquanto, adianta-

se que sindicatos rurais patronais, associações de classes proprietárias, órgãos públicos, prefeituras 

e empresas especializadas articulam a rede da nova ruralidade, em um modelo que observado a 

partir de Minas e São Paulo pode ser extrapolado, com algumas reservas, para o âmbito nacional. 

Os dados referentes ao estado de São Paulo não são menos expressivos que os de Minas, 

embora apresentem certas diferenças. Não constam leilões e concursos leiteiros, porque a fonte 

registra apenas os maiores em alguns anos, tornando impossível sua avaliação. Más é certo que 

ocorram em números até maiores que os de Minas, considerando-se a diferença de estrutura 

produtiva entre os dois estados. Isto se reflete, de imediato, no número total de eventos, na sua 

diversidade e tendência à maior especialização por produto. Com  totais anuais entre 250 e 300 

eventos em 572 municípios, São Paulo teve nas Festas do Peão o grande apelo ao mercado da 
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nova ruralidade. Aqui cabem algumas informações obtidas em fontes diretas da pesquisa de 

campo. 

A preferência pela denominação Festa do Peão pode significar apenas uma festa de rodeio, 

mas em muitos casos não exclui outras atividades durante o evento. Um modelo bastante copiado 

é o da Festa do Peão de Barretos, SP, cuja diversidade promocional inclui, além do rodeio, 

atividades paralelas como competições, exposições especializadas, shows, concursos e rituais 

variados. Ou seja, a dimensão festiva, turística, lúdica do evento finde-se à dimensão estritamente 

econômica da exposição/feira. 

Enfim, os eventos da agropecuária de Minas Gerais e São Paulo articulam e sintetizam, 

dentro das cidades, a rede econômica e simbólica em uma matriz cultural específica, gerada no 

campo. Se essa estrutura puder ser pensada como um modelo que se repete por todo o país, 

ressalvando-se as particularidades regionais, temos, então, não apenas um vasto e organizado 

mercado da produção material do campo, mas também seu mercado simbólico correspondente e 

unificado. Se o primeiro é bastante freqüentado pela literatura econômica e sociológica, o mesmo 

não se pode dizer do segundo, ainda que não sejam instâncias separadas, na prática ou na forma de 

analisá-los. A rigor, essa rede jamais foi tomada em conjunto como objeto de análise e, no entanto, 

seus produtos passaram em anos recentes ao primeiro plano da indústria cultural e da cultura de 

massas. Eles nos ftistigam, estejamos no campo ou nas cidades. Sem falar em suas mercadorias 

tangiveis e óbvias que fatalmente consumimos, a exposição, feira ou qualquer outro dos eventos 

aqui considerados, não se esgota em seu espaço social imediato, pois produz e emite valores que 

atravessam hoje toda a sociedade brasileira, como nunca antes ocorrera, impondo de forma intensa 

e sistemárica novas práticas, representações, costumes, gostos, preferências e emoções sobre o 

rural. 

Portanto, a categoria rural permanece expressiva como fato do imaginário social, como 

sempre foi, mas com outra ordem de grandeza e manifestação, especialmente no que se refere à 

construção de sua rede simbólica industrial, denominada country. Desvelar detalhes desta 

construção será a tarefa dos capítulos seguintes. Neste ponto cabe colocar as orientações 

metodológicas e os procedimentos na pesquisa de campo. 

Quando comecei a freqüentar exposições agro-pecuanstas em 1985, meu interesse situava-

se apenas em suas atrações lúdicas e de lazer, mas não demorou para que seus rituais mostrassem 

ostensivamente significações mais complexas, instigando outras observações e interesses. Em 
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muitos fragmentos daquelas práticas, evidenciavam-se com nitidez não apenas meras reproduções 

simbólicas, mas as relações de sentido traduzidas em relações políticas. Ou seja, o campo 

propriamente simbólico estava intersecionado e relacionado ao campo de poder. Dessa forma, o 

estudo da configuração sertaneja em movimento nos seus espaços sociais privilegiados 

comportava um ensaio sociológico expressivo da ritualização simbólica e politica do ruralismo 

reelaborado 48 . Passei a colecionar representações dessas práticas encontradas em fontes como 

jornais, revistas, material publicitário, publicações oficiais e de entidades de classe envolvidas na 

promoção dos eventos, ao mesmo tempo em que mapeei a distribuição espacial e social de eventos 

e promotores. À primeira vista, parecia ocorrer nessas representações uma semelhança histórica 

entre os discursos ruralistas mais arraigados no passado e suas formas lingüísticas atualizadas. Isto 

fazia pressupor a reiteração do ruralismo como fato social cristalizado e discursiva.mente 

monocórdio. Contudo, tal premissa constituía uma simplificação, na medida em que os agentes da 

produção simbólica e das representações não se originavam de frações de classes homogêneas, 

fossem de extração social rural ou não. Além disso, a presença de agentes e veículos da indústria 

cultural se dava em moldes inovados: o rural não era coisa só de ruralistas, pois somava novos 

intermediários culturais. Havia que se privilegiar o foco da pesquisa em torno das condições de 

produção, ações e posições desses novos intermediários. Diante disso, o recurso ao método 

etnográfico de observação e registro foi se impondo, em um esforço para dar conta da dimensão 

praxiológica da contemporaneidade do ruralismo, ainda que não se tratasse de um estudo em 

torno de etnias em sentido estrito. Orientei-me, então, pela construção de um ensaio etnográfico 

sobre práticas sociais representadas e, reciprocamente, sobre representações postas em práticas, 

48  Os diversos rituais dessa natureza, segundo Bourdieu (1990: 160), funcionam na própria realidade 

social como signos: as diferenças funcionam como signos distintivos - e como signos de distinção, positiva ou 

negativa -, e isso inclusive à margem de qualquer intenção de distinção, de qualquer busca de conspicuous 

consumption. (..) O espaço social tende a funcionar como um espaço simbólico, um espaço de estilos de vida e 

grupos de estatuto, caracterizados por dferentes estilos de vida. 

Assim, a percepção do mundo social é produto de uma dupla estruturação: do lado objetivo, ela é 

socialmente estruturada porque as propriedades atribuidas aos agentes e instituições apresentam-se em 

combinações com prababilidades muito desiguais; (..) Do lado subjetivo, ela é estruturada porque os esquemas de 

percepção e apreciação em especial os que estão inscritos na linguagem, exprimem o estado das relações de poder 

simbólico. penso, por exemplo, nos pares de adjetivos: pesado/leve, brilhante/apagado, etc., que estruturam o 



91 

focando rituais especfficos de consagração dos agentes, simbolos e valores operados no universo 

da configuração. Procurei me conduzir na pesquisa de maneira aproximada à que sugerem os 

estudos em que certos produtores culturais situados em posições hegemônicas buscam conquistar 

e domesticar os sujeitos sociais das culturas populares 49. Devo ressalvar e acentuar que tal 

estratégia de pesquisa foi de aproximação, por inferência dos procedimentos, uma vez que a 

imersão de cada pesquisador nas práticas de seu tema guarda os seus próprios blues. Considero a 

racionalidade que permeia a pesquisa também próxima às estratégias que os próprios componentes 

de meu objeto sugeriam: as condutas podem ser orientadas em relaçâo a determinados fins, 

porém, sem pressupor uma consciência absoluta e apriorística, do que seria alcançado em 

resultados explicativos. Em muitas situações ao longo da pesquisa, nem sempre minhas condutas 

foram dirigidas por esses fins, qual seja, a apreensão puramente teórica e sociológica dos agentes 

e suas práticas 50 . Em situações de grande empatia ou de grande rejeição, não foram poucas as 

revelações importantes não registradas no momento e perdidas ou incompreendidas. O andamento 

da pesquisa impõe mergulhos mais demorados sobre certos aspectos em detrimento de outros, 

assim como impõe desencantos com tópicos que inicialmente pareciam promissores na explicação, 

sem contar as rejeições e os limites operacionais do próprio pesquisador. 

Essas anotações são importantes, em primeiro lugar, para mostrar os limites do emprego 

da noção de totalidade neste estudo. Adotei a perspectiva de que apreensão da totalidade da 

configuração sertaneja não devia ser uma meta apriorística, tal como se coloca nas pesquisas da 

antropologia clássica, mas poderia ser um horizonte, no sentido de alcançar uma interpretação 

possível e sociologicamente plausível. A profi.isão de representações e rituais exigiu certos 

recortes nestes. A premissa antropológica de que o ritual é, então, entre outras coisas, um 

juízo de gosto nos mais diferentes domínios. Esses dois mecanismos concorrem para produzir um mundo comum, 

um mundo do senso comum, ou, pelo menos, um consenso mínimo sobre o mundo social. 

49  Ortiz (1980); Da Matta (1981); Oliven (1985; 1992); BrandAo (1986; 1989); Magnani (1984); Queiroz 

(1985; 1995); Zaluar (1985); Montero (1986); Prandi (1991). 
50  Ao comentar certas estratégias sociais como produtos do cálculo racional dos agentes, Bourdieu(1990: 

22) argumenta que o fato de as práticas rituais serem produto de um "senso prático ' e não de uma espécie de 

cálculo inconsciente ou da obediência a uma regra, explica que os ritos sejam coerentes, mas com essa coerência 

parcial, nunca total, que é a coerência das construções práticas. Neste sentido, a eficácia explicativa da pesquisa 

sociológica deve ter algo da eficácia das praticas estudadas. 
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instrumento privilegiado para expressar e enfeixar tola/idades51, teve limites. Neste caso, o 

esforço para cercar o tema em sua totalidade passou a ser algo composto postenormente, quando 

ficaram mais claros os limites dados pela relação intersubjetiva entre observador, práticas e 

agentes observados, relação ora cheia de empatia, ora atravessada por rejeições mútuas. Em 

segundo lugar, a configuração sertaneja expressa as rápidas e intensas mutações das sociabilidades 

contemporâneas, típicas das chamadas sociedades complexas, recortadas por desigualdades sociais 

e muita diversidade simbólica. Não seria mesmo possível encontrar uma realidade apreensível em 

sua totalidade orgânica e completa. Em termos antropológicos, foi impossível isolar unidades 

estruturais de estudo que estivessem infensas a mudanças. Pelo contrário, ao longo de três anos de 

observação mais detalhada, no campo e nas fontes documentais, percebeu-se não apenas a 

reelaboração de rituais tradicionais, mas também inovações sobre rituais há pouco tempo 

inventados dentro da própria configuração 52 . 

Essas ressalvas, contudo, não impediram a busca da descrição e interpretação das 

estruturas objetivas e dos agentes da configuração sertaneja 53 . Nela, os ritos de sentido 

sociológico ou as zonas focais e seus controladores apresentavam delineamento suficientemente 

claros em sua exterioridade. Restava ver sua dimensão interior: a natureza dos ritos e de seus 

agentes; especialmente a respeitos destes, importava conhecer quem fazia as vezes dos sacerdotes 

de rituais que, para além da repetição, dramatizavam a mudança. Assim, as ressalvas reforçaram a 

premissa teórica fundamental, com implicações metodológicas decisivas, de que na configuração 

neo- sertaneja as mudanças são a própria maneira de garantir legitimidade permanente aos 

rituais e ao que eles simbolizam, algo diferente da legitimidade obtida pela repetição das práticas 

convencionadas como tradicionais. As mudanças fazem parte do campo de estudo e revelam suas 

Da Matta, 1981: 27. 
52  Sobre os limites do emprego da noção de totalidade no estudo da cultura nas sociedades complexas 

beneficiei-me das sugestões de Montero (1991) e de Feldinan-Bianco (1987). 
53  Neste esforço se pode concordar com Da Matta (1981: 26): é por meio do rito que se podem atualizar 

estruturas de autoridade, permitindo situar, dramalicamente e lado a lado, quem sabe e quem não sabe, quem tem 

e quem não tem, quem está em contato com os poderes do alto e quem se situa longe deles. Não é, pois, por 

motivos estéticos que em todos os ritos sempre encontramos um centro, uma zona focal, geralmente controlada por 

um sacerdote ou quem faz a vez dele. Pois é por aqui que se faz a ligação e a afirmação dos que têm com os que 

não têm, na conhecida dialética dos desfiles, processões, paradas e reflexos de um grupo sobre o outro, no jogo 

muito complicado das múltiplas legitimações. 
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próprias regularidades, ou seja, as mudanças não são variantes do que está normatizado, mas são a 

própria norma, em função da dinâmica de legitimidade perseguida pelos sujeitos produtores da 

configuração. Em termos operacionais, orientei-me, enfim, por uma análise situacional, um tipo 

de estudo de caso em que se procura evitar a dicotomia presente no método etnográfico aplicado 

às sociedades complexas, que ora dá primazia às práticas sociais, ora privilegia as representações. 

A análise situacional pressupõe homologia entre ação e representação, entre práticas e discursos 54 . 

No Apêndice 1 registrei as cidades, eventos, épocas e sujeitos abordados na pesquisa de 

campo. A descrição e interpretação dos rituais estão centradas em alguns eventos destacados de 

forma exemplar, não como modelos estruturais. A inclusão de eventos produzidos no âmbito das 

culturas populares, pouco inseridos nas formas produtivas da indústria cultural, teve o intento de 

obter efeitos comparativos e também de observar algumas relações e interseções atuais entre esses 

dois campos de produção simbólica dos rituais rústicos e rurais. Porém, antes de entrar na análise 

dos rituais da rede simbólica neo-sertaneja, registrei alguns fragmentos das tensões que pairavam 

sobre os sujeitos da ruralidade reelaborada. 

Ver Van Velsen (1987). A proposição de análise situacional deste autor parece ter sido derivada de 

Bourdieu (1990: 152): de um lado, as estruturas objetivas que o sociólogo constrói no momento objetivista, 

descartando as representações subjetivistas dos agentes, são o fundamento das representações subjetivas e 

constituem as coações estruturais que pesam nas interações; mas, de outro lado, essas representações também 

devem ser retidas, sobretudo se quisermos explicar as lutas cotidianas, individuais ou coletivas, qué visam 

transformar ou conservar essas estruturas. Isto significa que os dois momentos, o objeti vista e o subjetivista, estão 

numa relação dialética (..) A sociologia, em seu momento objetivista, é uma topologia social, uma analysis situs, 

como era chamado esse novo ramo da matemática na época de Leibniz, uma análise das posições relativas e das 

relações objetivas entre essas posições. 



ifi - POLÍTICA, MERCADOS E CULTURA RURAL 

5. Renitência e Luta 

Em 1984, com a ditadura esgotada, a imprensa tinha reconquistado alguma liberdade para 

abordar os conflitos sociais mais graves. A questão agrária voltou a expor seus dramas centrais, 

também agravados com a experiência da modernização exclusivista. Todos os agentes e práticas 

da ruralidade clássica acomodados na ordem militar passaram a um registro tenso, entre 

expressões de persistência e reelaboração, diante das ações ora mais, ora menos organizadas das 

classes subalternas do campo. Como se sabe, a diferenciação social dessas classes deu-se com a 

pauperização de muitas de suas frações, com destaque para aquelas que passaram aos regimes de 

trabalho volante e as que acorreram à fronteira agrícola. Aliás, a indigência dessas categorias e 

suas lutas têm sido, com razão, dois processos amplamente estudados nas ciências sociais no 

Brasil. Mas a evidenciação dramática dos mesmos processos vai mais longe. Em grande medida, a 

imprensa os registraram, com os limites críticos que suas representações oferecem, ora 

investigativos e rigorosos, ora compungidos e sensacionalistas e, às vezes, assumindo a conotação 

de denúncia. Uma pesquisa em algumas representações da imprensa entre 1984 e 1996, período 

em que grassaram os simbolos counfry e seus ritos nos eventos senados, mostra a pulsação da 

persistência à reelaboração do ruralismo clássico. Porém, após o fracasso do projeto de reforma 

agrária da Nova República, os entraves colocados para um novo estatuto da terra na Constituinte 

de 88 e, após a polarização das eleições presidenciais de 89, parece ter sido nos anos 90 que os 

temas da questão agrária ganharam maior dramaticidade. 

Por exemplo, na Folha de S. Paulo, de março de 1990 a março de 1996, no total de 2.190 

edições do jornal, em 924 delas os temas da questão agrária estavam presentes no primeiro 

caderno, somando 1.209 matérias, excluindo os cadernos de Economia e o Agrofolha. Descartei, 

ainda, a meu critério, os temas que não apontavam para as características que, com alguma 

clareza, definiam o que chamei de ruralidade clássica no Capítulo 2. Assim, em cerca de 42% das 

edições do jornal, no referido período, os problemas rurais estavam presentes. 

Apesar de reconhecer que esse tipo de tratamento dos registros diz muito pouco dos seus 

conteúdos, nesses limites, obtive os seguintes resultados numéricos dos registros: questões sobre a 

reforma agrária e o monopólio da terra, 204; apropriação compulsória da força de trabalho e 
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reprodução do trabalho escravo, 28; violência fisica, incluindo mortes, 320; violência simbólica do 

favor e de códigos extra-legais, 52; conspiração do trabalho reivindicativo, incluindo greves e 

manifestações de trabalhadores sem-terra, 240; cientelismo político relacionado à formação de 

currais eleitorais, anistias de dívidas com o Estado, ações de loobies ruralistas, 80; aquisição de 

privilégios no mercados financeiro, de produtos e de insumos, com a mediação do Estado, 105; 

queixas e vitimismo diante de outros setores produtivos e do Estado, 46; ruralismo nacional-

salvacionista, 28; disputas ruralistas regionais, 18; desqualificação das classes subalternas para a 

modernização, 43. Não é difidil perceber que os temas com maior incidência são correlatos e 

qualquer um deles traz, embutidos, os demais. Por fim, registrei o número de edições com 

matérias relacionadas à espetacularização ruralista/countiy, incluindo as bravatas típicas de 

Ronaldo Caiado e outros ícones rnralistas: 45, somente no primeiro caderno. 

Se dizem pouco, esses números mostram a obrigatoriedade desses temas na pauta do 

jornal, tendo em vista sua renitência. Mostram, ainda, que, na questão agrária, as representações 

dos sujeitos sociais em conflito têm como significante central a violência. Alguns exemplos 

comentados das manchetes nas matérias referidas, ao longo do período considerado, reiteram esse 

significante e aquela pulsação entre a persistência e a reelaboração ruralista, incluindo os simbolos 

country. Em muitos casos, os exemplos falam por si. Solicito ao leitor não poupar-se de ler o que 

parece óbvio pois, no conjunto, as representações do jornal são muito expressivas. Como se trata 

da mesma fonte, citarei apenas as datas das matérias. 

Aniversário. Presidente começa a celebrar seus 43 anos. Em meio à crise política do 

país, o presidente Fernando Coior de Meio começa a comemorar seus 43 anos com quatro dias 

de antecedência. (..) Hoje mesmo, Coior recebe na Casa da Dinda um grupo de 30 cantores 

sertanejos capitaneados pelo empreiteiro Wigberto Tartuce. Entre eles, as duplas Chitãozinho e 

Xororó e Leandro e Leonardo. (...) 

Churrasco reúne Colior e deputados ruralislas. O presidente Fernando Coior de Meio 

participou anteontem de um churrasco na casa do ministro da Agricultura, Antonio Cabrera, em 

comemoração à liberação de Cr$ 5,2 bilhões para o setor agrícola e obtenção de votos da 

bancada ruralista contra o pedido de impeachment. (Folha de S. Paulo, Sábado, 8 de agosto de 

1992 - 1-11). 



Crianças de 4 anos são bóias-frias no Paraná. Cerca de 4.000 meninos e meninas 

trabalham até dez horas por dia na colheita do algodão ao noroeste do Estado. (...) Fazendeiros 

querem subsídios. (...) Garoto apanha algodão de chupeta (281211993). 

Algumas falas registradas na mesma matéria de página inteira justificavam a adoção do 

escravismo, colocavam o agricultor como vítima da situação e solicitavam socorro ao Estado. Os 

donos das lavouras culpam o governo pela fome e pelas péssimas condições de trabalho 

oferecidas aos meninos e aos demais bóias-frias. "O agricultor não tem dinheiro sequer para 

pagar os financiamentos, imagina para comprar um ônibus para carregar os bóias-frias ", disse 

o produtor de algodão Michel Cathcart, 36.. Para ele, a situação dos bóias-frias se agravaria 

caso as crianças fossem retiradas. "Pelo menos, na lavoura eles estão trabalhando com suas 

famílias e recebendo". O gerente da cooperativa agrícola de Nova Londrina, Antonio Norberto 

Possi, disse que o governo deveria subsidiar, a juros baixos, ônibus para transportar os bóias-

frias. Caso contrário, os pecuaristas não aguentam ", disse. O prefrito de Santa Cruz de Monte 

Castelo (PR), Blaudeci Sobral, defende uma reforma agrária na região para reverter o quadro. 

"De imediato não há nada a ser frito. Temos procurado dar assistência de saúde para as pessoas 

carentes, mas se a prefeitura começar a distribuir comida ela entra em falência" disse o 

prefeito. ( ... ) 

Vítimas punidas da situação e da história recorrente, os escravizados sonham com um 

socorro longínquo e mitológico. Boiadeiro. No dia-a-dia da colheita, o que mais se ambiciona é 

mudar de vida. Criado no campo desde que nasceu, Célio Farias, 8, sonha um dia em largar a 

vida de bóia-fria para ser peão de boiadeiro. "Quero ser bastante aplaudido ao montar nos 

cavalos bravos". Como a maioria das crianças de sua cidade, ele ajuda desde os quatro anos de 

idade os pais no sustento da casa. "Um dia, ainda quero ver meu filho ganhar uns carrões 

daqueles grandes num rodeio ", afirma a mãe Odete Farias, enquanto colhe algodão". 

Poucos dias depois, as manchetes sinalizavam o que têm sido alguns dos desdobramentos 

da experiência dos sujeitos desse universo rural. Guerra no Campo. PMmala líder dos sem-terra 

no Paraná. Trabalhador rural era acusado de ter comandado assassinato de três policiais 

militares na semana passada. (...) CPT denuncia a existência de 16.442 escravos em áreas 

rurais (10/3/1993). Disputa no Campo. Casos de invasão de terra dobram em dois anos. 

Chegou a 15.538 o número de famílias de trabalhadores sem terra ocupando áreas de forma 

irregular no país. Esse número é superior aos apurados em 1991 e 1990. Em 90, no primeiro 



97 

anos de mandato do ex-presidente Fernando Colior de Mel/o, havia 8.234 famílias de sem terra 

ocupando áreas irregulares à espera de assentamento. De lá para cá, o aumento foi de quase 

100%. (...) A CPT registrou no ano passado 361 conflitos entre tabalhadores sem terra e 

proprietários rurais e/ou autoridades governamentais. Estiveram envolvidas nesses conflitos 

154.223 pessoas. A área mais beligerante do país foi a região Nordeste, com 145 conflitos, 

seguida da região Norte, com 86 disputas. Não lia números atuais para o país inteiro, mas o 

MST (Movimento dos Sem Terra) estima em 4,8 milhões o número de famílias sem terra no 

Brasil, segundo João Pedro Stedile, membro da Executiva Nacional da organização (28/4/1993). 

Eucides da Cunha ressuscitado não se surpreenderia com tais manchetes e matérias e não 

as faria muito diferentes. João Guimarães Rosa veria a virtualidade de sua obra manifesta em 

realidade agravada. Nem mesmo, os sujeitos do habitus ruralista de elevada distinção social 

escapam aos conflitos do grande sertão, quando supõem um traidor do monopólio sagrado da 

terra. E utilizam o espaço social dos eventos ruralistas para jactar-se de sua condição e posição de 

classe. Pecuaristas gaúchos vaiam o ministro Ándrade Vieira. Na vápera Caiado rasga 

documento em palanque. (...) O ministro interino da Agricultura, José Andrade Vieira, foi 

vaiado ontem quando inaugurava oficialmente a Exposição Internacional de Animais e 

Máquinas (Expointer) em Esteio (região metropolitana de Porto Alegre-RS) A idéia do ministro 

de desapropriar terras com focos de febre aftosa foi repudiada pelos ruralistas. (...) No dia 

anterior, Vieira foi submetido pelo deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO) a uma cena 

constrangedora durante a abertura da 38a. Exposição Agropecuária de Anápolis (GO). No 

palanque, Caiado disse que "aqui em Goiás o senhor não desapropria nem um palmo de terra 

com essa portaria. O que nós fazemos com ela aqui é isso ", acrescentou, rasgando uma cópia do 

aviso ministerial assinado por Vieira. Em meio ao constrangimento geral, o ministro, ofendido, 

desceu do palanque efoi embora (4/9/1993). 

Ao defender os interesses da propriedade pecuarista, o rnralismo regionalista mostrou que 

gaúchos e goianos "são muito machos". Resta saber, também, que categorias, entre os produtores 

rurais, poderão vencer a um duelo com o "Mapa da Aiséria" do grande sertão. Publicado no 

mesmo jornal, meses depois dessas bravatas observadas nas exposições do mesmo ano, esse mapa 

pode ser resumido por algumas manchetes de um caderno especial com 10 páginas inteiras sobre a 

matéria, sem publicidade. Brasil desperdiça US4 5,4 bi em alimentos. Valor anual das perdas 

agrícolas é suficiente para alimentar os 31,7 milhões de indigentes durante dois anos. 
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Subnutrição gera demência no sertão de Pernambuco. 'Carlos revela a estratégia dos saques' 

Indigentes ganmpam lixão no Grande Rio. Agricultura perde por ano 23,8 milhões de toneladas. 

Vale mineiro tem miséria efome de 4o. Mundo (1911211993 - Especial B-1). 

Claro que outras matérias do mapa mostram, também, as ações do Estado e da sociedade 

civil, como a "Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida", que atenuam os problemas. Mas, 

em 1994, as manchetes tenderam ao agravamento dos mesmos conteúdos. Trabalho. Pesquisa 

mostra que Brasil tem 20 milhões de subtrabalhadores. Os dados são do IBGE: 5,2 milhões 

trabalham e não são remunerados; 2,4 milhões estão desempregados; 12,3 milhões recebem 

mànos de um salário mínimo por mês, 5 milhões ganham mais de 10 mínimos por mês. (...) Mão-

de-obra infantil chega a 2 milhões. A lei proíbe, mas 14,2% dos menores brasileiros entre 10 e 

13 anos já estão no mercado de trabalho (11/3/1994). 

Enquanto isso, a bancada ruralista no parlamento atingia seu apogeu, chegando a 

imobilizar medidas de governo, com ações comparáveis às que bloquearam novas leis agrárias na 

Cónstituinte de 88. Ruralistas crescem e devem chegar a 150. Eleitos já se articulam para 

defender eliminação da Taxa Referencial nos contratos de crédito agrícola e redução dos juros. 

(..) 'Vamos enfrentar o novo governo sempre que for nece~o' í  disse à Folha o deputado 

ruralista Nelson Marquezeii (PTB-SP), atual presidente da Comissão de Agricultura da 

Câmara. Meses depois, em 1995, o colapso do sistema de crédito rural favorecido atingira, 

também, seu auge. No enfrentamento com as reformas neo-liberalizantes do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, os ruralistas rebuscam os privilégios históricos das anistias. Malan vai ceder 

ao negociar com ruralistas. Ministro da Fazenda afirma que vai conceder em "alguns pontos' 

mas que não abre mão de correções passadas. (Sábado, 15 de abril de 1995 - 1-6). Calote no 

Banco do BrasiL Cem devedores dão prejuízo de R$ 1,5 bi. Destes, 43 são empresas ou pessoas 

fisicas do setor agrícola; dívida do empresário Adolpho Bloch é a maior. Um relatório 

confidencial do BB (Banco do Brasil) revela que dívidas não pagas de produtores rurais 

representam 28% do prejuízo da instituição com operações de créditos. O prejuízo total do 

banco em novembro, em operações de crédito era de R$ 3,36 bilhões. Deste total, R$ 952 

milhões eram relacionados a créditos agrícolas (17/4/1995). 

Em maio de 1995, os conflitos apenas recompunham a posição ruralista dentro da nova 

hegemonia, não impediam a extensão da rede de reciprocidade entre os ruralistas e o Estado, 

incluindo as mais antigas práticas do favor e da pessoalidade. A parte do Estado com atribuição 



de fazer mediações na luta pela terra coube a um sujeito pré-dominante na luta: Fazendeiro amigo 

deAndrade Vieira assume presidência do Incra (16/5/1995). No dia seguinte, Brazílio de Araújo 

Neto tomou posse debaixo de apreensões da própria direção do partido do presidente da 

República. A manchete do jornal dizia: FHC ignora restrição de tucanos e dá posse a presidente 

do mera. Na matéria ficavam claros os significados das apreensões. ( ... ) FHC saiu em defesa da 

mdi cação patrocinada pelo ministro da Agricultura, José de Andrade Vieira, e leu vários trechos 

do discurso de posse de Braziio. O discurso reafirma o compromisso do governo FHC com a 

reforma agrária. (..) O ministro Andrade Vieira disse ontem a produtores rurais ligados à TFP - 

Tradição, Família e Propriedade, entidade conservadora, de inspiração católica - que não vai 

suspender o programa de terras para a reforma agrária. Logo após, no dia 19, o próprio 

ministro escreveu na seção Tendências/Debates do jornal: O Incra tem estado a reboque dos sem 

terra; terras invadidas não mais serão desapropriadas. Nem poderiam ser, pois a manchete do 

dia 22 de junho de 1995 era também muito clara: Superindenizaçôes podem "quebrar" mera. 

Órgão tenta reverter decisões judiciais que destinam todo seu orçamento a quatro fazendas 

'superavaliadas'. (...) A avaliação foi frita pelo diretor de Administração e Finanças do Incra, 

Edmundo Galdino da Silva. Segundo ele, as três maiores indenizações somam quase o total de 

recursos do orçamento deste ano para o assentamento de 40 mil colonos (R$ 860 milhões). 

A essa altura, as desconfianças dos ruralistas com relação ao ministro pareciam dissipadas, 

as reformas pareciam avançar sob o poder do atraso. Não havia recursos para o Incra, logo, não 

haveria reforma agrária. Os recursos que existissem para o setor agrícola teriam destino certo. No 

dia 25 de junho de 1995, a manchete foi: Apoio de ruralistas às reformas custa ao governo R$ 

2,8 bilhões. Bancada, que é a maior e a mais coesa força política do Congresso, agora 

apresenta novas reivindicações. No dia 27 de junho: Andrade Vieira defende mais concessões. 

No dia 10 de julho: Comida é o salário de trabalhador no MA. Canavieiros da destilaria 

Caiman, que tem senador entre seus acionistas, recebem duas refrições por dia de trabalho. Em 

22 de julho: Andrade Vieira diz que os usineiros não pagam dívidas. Ministro da Agricultura 

defende reforma agrária na terra dos devedores. 

Com o Estado falido, governo e ruralistas ficaram espremidos por uma solução de 

compromisso insustentável. Esquecidos em suas "habilidades" retóricas, acionaram ainda mais as 

práticas de ruptura dos sujeitos dominados, que não tinham como esquecer as condições em que 

vivem. Manchete do dia 24 de julho: Sem terra querem uso de fazendas de 'caloteiros' para 
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assentamentos. O ministro oferecera apoio a uma proposta que emergiu do MST nacional. A 

proposta do ministro e do MST foi repudiada pelo presidente da CNA (Confederação Nacional 

da Agricultura), Antonio de Salvo. "Isso é demagogia. O ministro quer desviar a atenção da 

crise agrícola para a reforma agrária, um tema mais simpático à população' disse ele. Para 

Salvo, o problema da reforma agrária não é a falta de terras, mas de recursos para montar a 

infra-estrutura nos assentamentos. A luta pela terra atingiu o âmago da modernização agrícola, 

revelou a contraface da "vocação eminentemente agrícola" do país, revelou a crise dos sujeitos 

com os habitus dessa vocação. 

Uma bricolage final de manchetes do jornal no passado recente ajuda a ilustrar a 

incorporação um tanto "naturalizada" das marcas do ruralismo clássico na linguagem jornalística. 

Conflito em RO deixa pelo menos 17 mortos. Sindicato afirma que confronto entre 

policiais e sem terra provocou a morte de 30 trabalhadores e 5 Pms. Trata-se do massacre em 

Corumbiara, noticiado em 10 de agosto de 1995. 

Entidades reagem a avalanche sem terra. Confederação Nacional da Agricultura cria 

cartilha de defesa; Sociedade Rural Brasileira se opõe a ações na Justiça. A CNA não descarta 

nem mesmo o enfrentamento armado se isto for necessário, em 24 de setembro de 1995. 

FIIC quer tomar terras de "escravocratas". Proposta de emenda inclui terras onde há 

trabalho entre as que pode ser desapropriadas sem indenização. Muito a propósito esta manchete 

foi publicada no dia 7 de setembro de 1995. 

Invasões derrubaram presidente do incra. Refere-se à queda do fazendeiro apadrinhado 

do ministro, noticiada em lo. de outubro. 

Governo cede e amplia ajuda a agricultores. Depois de reunião com ruralistas, equipe 

econômica aumenta para R$ 6,6 bilhões a ajuda a devedores, em 5/10195. 

Ruralistas rechaçam proposta para dívida. Parlamentares ligados ao setor agrícola 

afirmam que não vão aceitar securitização de débitos de agricultores. 

MST descumpre acordo e mantém invasão. Sem terrcr continuam em áreas da fazenda 

São Domingos e da Cesp; PMnâo vai ao local para desocupação, em 13/10/95. 

Sem-terra ameaçam com matança de bois. Líder promete matar gado para alimentar 

invasores se governo não distribuir cestas prometidas pelo Incra. Esta, uma ameaça tão poderosa 

quanto invadir terras, principalmente se atingir touros e vacas de grffe, não apenas por seu valor 

elevado, mas pela afeição e valor simbólico que os criadores lhes dedicam. Manchete em 17110/95. 
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mera maquia assentamentos em Minas. Órgão federal diz que foram distribuídas já no 

governo FHC terras que estão com colonos há vinte anos. ( ... ) Relatório condena trabalho 

infantil no Brasil. Fernando Henrique chega aos EUÁ no momento da divulgação de relatório 

feito pelo governo norte-americano, em 20110/95. 

Tributação não pune terra improdutiva. Governo avalia que sonegação de ITR chega d 

85%; uma saca de soja paga imposto de até 8 hectares de terra. Cai por terra uma solução que 

os agentes do Estado, às vezes, defendem quando pretendem fazer algo com a questão da 

concentração fundiária. Na mesma matéria, há uma referência sobre a posição do presidente do 

Incra: Graziano quer uma taxação escandalosa. Objetivo é punir grande propriedade, em 

23/10/95. 
Fazendeiros vêem invasão de sem-emprego. Proprietários rurais dizem que 'exportação' 

de  desempregados do Paraná infla movimento de sem-terra. A matéria deixa clara a denúncia dos 

fazendeiros de conspiração do trabalho reivindicativo, mas é também interessante a referência a 

um garoto sem-terra de 4 anos, Aristênio Santos Corrêa, o "Teninho" ou "Glebinha": diz que quer 

ser violeiro quando crescer. Ele anima o acampamento com suas apresentações. Se deixarem, 

canta música sertaneja até mesmo em assembléia. "Juntei dois" diz para explicar que já 

economizou R$ 2 para comprar uma viola, em 23110/95. A música industrial dos sujeitos 

hegemônicos dominantes é reapropriada na resistência dos dominados. Dizer isto talvez seja 

apenas reiterar um jargão sobre a resistência inútil. Mas o "Teninho", apelido que significa o 

sujeito infante, significa, também, o "Glebinha", um ícone remetido ao imaginário da luta pela 

terra. Como destrui-lo, sem destruir o imaginário? A resposta pode estar na manchete do dia 

28/10/95: Fazendeiros já contratam seguranças armados em SP. Secretário da Segurança diz 

que situação é gravíssima; polícia está em alerta. No dia 30/10195, a manchete põe em dúvida 

qual é a identidade real dos invasores de terras: Justiça pode tirar terras de fazendeiros. Metade 

do Pontal do Paranapanema pode ser declarada de propriedade pública, devido à falsificação 

de títulos. 

Para encerrar o ano de 1995, duas manchetes muito significativas: Proprietárias estudam 

ações contra invasões, em 8/11195, referindo-se à articulação de forças dos sindicatos patronais 

da região noroeste de São Paulo, berço das festas do peão. Laudo indica cremação em 

Corumbiara, em 9111195, referindo-se aos corpos de trabalhadores sem terra encontrados no local 

onde ocorrera um dos piores massacres resultante dos conflitos recentes pela terra. Em 1996, 
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toma-se desnecessário repetir a memória viva de Eldorado dos Carajás, no sertão do Pará. O ser 

gestado e gerado no ovo da serpente age impunemente. 

No período focado, a análise situacional dessas representações retrata como se dá a 

reprodução das contradições dos habitus ruralistas dominantes, indica como os agentes forçam a 

persistência e a reelaboração de suas práticas, diante dos agentes de resistências e rupturas. Mas 

esses e outros conteúdos das tensões entre os mesmos sujeitos podem ser vistos, também, quando 

os confrontamos e buscamos suas conexões com os rituais das exposições e eventos ruralistas. 

6. Exposições e Cia. 

As exposições agro-pecuaristas são acontecimentos singulares e notáveis nas cidades do 

interior e não passam desapercebidos nas capitais. Constituem o fenômeno central da configuração 

sertaneja, o mais original, mais antigo e o de maior permanência e regularidade no tempo, tendo se 

expandido por quase todas as regiões brasileiras nos últimos dez anos, quando ocorreu sua 

inclusão entre os eventos da cultura de massas. Ocorre, também, ser ó fènômeno que mais acoplou 

e irradiou outros evntos 'assemelhados e relevantes, como os desfiles e leilões de animais e as 

festas do peão, que sé multiplicaram e se tomaram autônomos através de entidades de classe e 

empresas especializadas. Alguns destes passaram mesmo a concorrer com as próprias exposições. 

Festas do peão, por exemplo, em certos casos, ganharam notoriedade maior na indústria cultural, 

entraram no circuito turístico e no calendário de competições esportivas. O conjunto desses 

eventos mostra com bastante clareza as práticas e representações reelaboradas da ruralidade 

brasileira que, por sua vez, expressam e incidem sobre as transformações sociais que envolvem as 

classes e grupos ligados ao campo em anos recentes. Nas exposições se vê uma síntese disso tudo. 

Além de produtos, toda exposição comunica, vende e impõe o consumo de novos símbolos 

e a percepção de valores re-significados. Mais ainda, seus rituais sintetizam toda a configuração 

sertaneja em seu sentido contemporâneo, tal como a conceituamos anteriormente, uma verdadeira 

instância de legitimação da ordem econômica e social dominante mais geral da sociedade, quando 

esta se inscreve no universo simbólico agrário de forma plena e definitiva. Enfim, nas exposições 

se revelam as tensões, os processos transformadores dos rituais, simbolos e valores deste universo, 
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criando-se os que desqualificam e descartam muitos dos que eram arraigados na história das 

formas de sociabilidade do campo. 

Com essa importância, a história das exposições seria fundamental para a interpretação 

das mudanças da configuração cultural do campo como um todo. Porém, a exposição e seus 

eventos associados não têm um perfil histórico traçado como algo singular na economia e na 

cultura rural brasileira. Os mais variados tipos de exposições, feiras, festas rurais e eventos 

assemelhados, com objetivos mercantis e outros, sempre existiram quando da formação de vilas e 

cidades no interior do país desde o período colonial. Aliás, basta pensar a importância da função 

comercial no aparecimento das cidades brasileiras para inferir que exposições e feiras de 

produtos sempre foram muito comuns na organização da economia do interior do país. Durante 

o período colonial, excetuando as cidades próximas do litoral e algumas cidades do interior que 

floresceram com funções múltiplas, estratégicas, políticas, administrativas ou funções 

econômicas específicas, a urbanização incipiente resumia-se a aglomerados de comercialização 

dos excedentes da produção autárquica do campesinato brasileiro e das fazendas que abasteciam 

o mercado de alimentos. Vilas e pequenas cidades, a grosso modo, não passavam de feiras, para 

onde convergia a produção e em torno das quais flutuava a população dispersa do campo'. 

1 SINGER (1973). Recupero a argumentação desta obra de 1973 por algumas razões, entre elas o fato de 

que foi uma das primeiras a destacar as funções comerciais das cidades na divisão social do trabalho em sociedades 

coloniais, de industrialização tardia. Este seria o foco para compreender a mudança de atitudes e valores da 

população rural. Coloca em dúvida a validade da distinção entre campo e cidade a partir da urbanização via 

industrialização das cidades, como se observou na experiência histórica européia. Distingue, no Brasil, duas 

vertentes de integração do setor agrícola à industrialização: por força da tecniflcação das monoculturas de 

exportação e por força da expansão da tecniflcação sobre as unidades produtivas familiares. Mostra que, enquanto 

não se consolida esta segunda vertente não se instala o processo decisivo de transformação nas relações campo-

cidade; as cidades permanecem como espaços econômicos especializados de uma sociedade essenciahnente agrária. 

Somente quando as cidades oferecem uma contrapartida de produtos industriais para o excedente de produtos 

extraído das unidades familiares do campo é que se completa uma nova divisão social do trabalho entre cidade e 

campo, definindo no Brasil as particularidades dos dois universos, particularidades derivadas da redefinição das 

classes sociais. Como as classes sociais não constituíam foco privilegiado nas ciências sociais nativas até o início 

do Século XX, instalou-se uma discussão sobre rural-urbano, como se deu, por exemplo, com Silvio Romero. A 

redeflmção de classes, então, só se tornou clara na literatura no período pós Segunda Guerra, quando o Estado 

intervém definitivamente na divisão social do trabalho e na correlação de forças políticas vigentes até então. 
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De fato, são inúmeras as menções a esses eventos na literatura dos viajantes europeus que 

percorreram o interior do Brasil nos Séculos XVIII e XIX, bem como nas narrativas e descrições 

sobre eventos folclóricos. Uma narrativa resumida por Caio Prado Jr. sobre a feira de bestas de 

Sorocaba, SP, no século XVIII, não difere, no essencial, do que ocorre hoje em muitas feiras e 

exposições, guardadas as devidas ressalvas das condições históricas tratadas. De qualquer forma, 

interessa destacar a regularidade histórica desses eventos em todo o território brasileiro desde os 

primórdios da ocupação e, além disso, ainda que incipiente, sua função urbanizadora em uma 

sociedade quase absolutamente ruralizada 2 . 

Mas, apesar de tão disseminados e constantes, raras vezes esses eventos têm sido objeto 

central das ciências sociais e da literatura, aparecendo, quase sempre, como um entre tantos 

fragmentos do cotidiano. No passado, suas formas eram variadas em tamanho e localização, bem 

como variavam suas manifestações e objetivos, sugerindo um misto de mercado e festa do 

universo rural cujos produtores provinham primordialmente deste universo. No entanto, isso há 

muito deixou de ser e talvez nunca tenham sido exatamente assim recortadas, se pensarmos a 

dimensão totalizante da sociabilidade campestre, que fazia convergir nesse tipo de evento o 

negócio, a festa, a reza, o canto e a dança, os pobres e ricos, campo e cidade. Inversamente, nos 

formatos que observamos hoje em dia, as feiras, exposições e grandes festas ruralistas são eventos 

Compreende-se nesta obra porque a dualidade campo-cidade nasce no campo, mas só se revela amplamente nas 

cidades. Ver também WILLIAMS (1989: 411). 
2  Vários cronistas do período colonial mencionam as feiras. Em "Viagem às nascentes do Rio São 

Francisco", Saint-Hilaire (1975) comenta impressionado o burburinho da feira de Formiga-MG. Em outras 

narrativas, as feiras reaparecem. Entre as obras dos cronistas que serviram de fontes historiográficas para Caio 

Prado Jr. (1972: 254-255) encontra-se uni destaque interessante, a Feira de Burros de Sorocaba-SP. 'Naquela (..) 

vila realizava-se anualmente, de abril a maio, a grande feira de bêstas que atraía compradores de toda a colônia. 

Subiam a 30.000 em princípios do século passado os animais negociados. Isto dava a Sorocaba, lugarejo pacato e 

amortecido na maior parte do ano, o aspecto animado e intenso de um grande centro bulhento e agitado. 

Enchiam-se as suas numerosas hospedarias; nas ruas e praças debatiam-se e fechavam-se as transações; era um 

trânsito ininterrupto de homens de negócios e animais, que à noite dava lugar às não menos animadas diversões, 

em que o jôgo, a bebida e a prostituição campeavam neste ajuntamento fortuito de tropeiros, mercàdores, 

mulheres e aventureiros de toda classe, estimulados pelo lucro ou pelo deboche" Este resumo Prado Jr. retirou de 

Abreu Medeiros, Curiosidades Brasileiras. O autor menciona também o registro de Martius sobre a mesma feira 

que, em meados do século passado, negociava anualmente de 40 a 50 mil bestas, e, por fim, destaca o estudo do 

geógrafo Pierre Deifontaines "As feiras de burro de Sorocaba", de 1935. 
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de sujeitos e de práticas urbanas, resultado da urbanização em seu sentido amplo: generalização de 

uma divisão social do trabalho em que os processos produtivos decisivos, materiais e simbólicos 

integram-se nas cidades, independente dos padrões de concentração populacional, sinalizando o 

desaparecimento da dualidade rural-urbano em qualquer dimensão da sociedade. Sendo assim, o 

conjunto desses eventos tem raízes mais firmes nos últimos 60 anos, no máximo, ainda que alguns -' 

estejam referenciados em uma tradição maior de tempo. 
Está claro que não é possível estabelecer cortes cronológicos rígidos para a expansão dos 

eventos. As fontes documentais e históricas sobre eles são dispersas, restritas aos próprios locais 

onde se realizam, inexistindo inventários em nível regional e nacional, tais como os produzidos 

para os eventos reconhecidos como folclóricos. Até mesmo uma exposição como a Expozebu, de 

Uberaba, MG, que existe há 60 anos ou a Festa do Peão de Barretos, SP, com 40 anos, e outras 

que reclamam grande tradição e servem de modelo para eventos congêneres de todo o Brasil, 

padecem da falta de estudos sistemáticos e de consideração historiográfica. Suas origens, práticas 

e mudanças dependem, então, das narrativas orais, de registros parciais, são representadas 

oficialmente pelos próprios promotores ou seus prepostos. Não há, portanto, uma história de 

conjunto das exposições e de outros eventos assemelhados. Muito embora seus promotores 

elaborem e reelaborem a legitimidade de suas práticas sob as marcas da história e da tradição, 

prevalecem as representações localistas, auto-legitimadoras. Sendo assim, a partir de certas 

práticas fundadoras (por exemplo, venda de produtos), toda mudança é possível, permitindo à 

história local representar as adaptações circunstanciais sem romper o valor da tradição, sem sofrer 

críticas aos propósitos de singularidade manifestos nos discursos locais. Isto se revela 

recentemente com mudanças intensas nas práticas e funções dos eventos, sempre coerentes com 

os interesses dos promotores, fazendo do tradicional algo impreciso. Enfim, o emprego da noção 

de tradição para esses eventos deve ser relativizado, tanto nas falas auto-representativas, quanto 

nos registros feitos de fora, por intermediários culturais prepostos, mais ou menos comprometidos 

com a produção de imagens dos eventos, sem a qual o imaginário não funciona. No Museu do 

Zebu, em Uberaba, MG, obtivemos informações de que a exposição desta cidade teria sido a 

primeira do interior do país com um nível de organização que conseguia atingir âmbito nacional no 

Século XX. Sua origem estaria na iniciativa audaciosa, heróica e inovadora dos pecuaristas locais. 

Comparada com outras exposições antigas de várias cidades e regiões, mesmo as realizadas nas 

capitais, a de Uberaba foi sempre a mais importante e modernizadora na pecuára de corte, ao 
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menos no registro de seus promotores. O modelo organizativo da exposição de Uberaba teria 

raízes nas feiras de gado e feiras rurais norte-americanas, indício do caráter inovador do evento. 

Mas representações parecidas com esta foram feitas em exposições como a de Montes Claros, 

MG, RibeirãoPreto, SP e Jacareí, SP. Os promotores de eventos, quando comparam o seu com 

outros, tendem a destacar pelo menos alguns aspectos em que seu evento é o maior e o melhor, 

sem deixar de reconhecer a importância dos demais. Um critério muito usado para classificar o 

evento é o volume de negócios feitos durante a exposição. 

Neste estudo, os limites das fontes historiográficas acabaram impondo o emprego de 

recursos etnográficos, ainda que não exclusivos, pois esta opção também apresentava problemas. 

Não havia um modelo de exposição que pudesse ser extrapolado para as demais. O testemunho 

dos promotores atuais da modelar Expozebu de Uberaba foi enfático no referente às mudanças: Á 

exposição hoje é outra. Mudou muito e modernizou sem perder a tradição. Sem detalhar aqui as 

comparações do modelo original com o atual, foram tantas as mudanças que seria artificial assumir 

sua forma, em qualquer tempo, como modelo permanente para outras que, afinal, certamente 

também mudaram ao longo do tempo. Enfim, mesmo mantendo seu propósito fundador, esteio da 

tradição e da legitimidade conquistada, a exposição de cada ano é como se fosse uma nova, abre 

um leque de novidades. 

Tradição e Novidades 

A primeira das novidades é que as exposições agro-pecuaristas não podem mais ser 

definidas como eventos estritamente econômicos e festivos. Claro que nelas se vende de tudo: 

animais, insumos da produção rural, veículos, máquinas e equipamentos, bens de consumos 

durável e corrente, artesanatos, obras de arte, shows, espetáculos variados, competições 

esportivas, diversões, programas de rádio e de televisão, livros, revistas e jornais especializados, 

variedades de pratos e bebidas típicas, além de ser um mercado e um espaço publicitário 

excepcional para empresas e serviços de todos os ramos. Assim, a denominação exposição ou feira 

não dissimula o caráter econômico dos eventos e sua dimensão festiva às vezes fulgurante. Mas, 

embora o propósito central de seus promotores e sua aparência mais visível sejam dessa natureza, 

há outros ângulos para percebê-las e outras fonnas de compartilhar suas atividades e rituais. 

A segunda novidade é que sua expansão tem propiciado um espaço social em que muitas 

tensões sociais se expõem sem limites de público, para vários sujeitos sociais e uma massa de 
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consumidores. Trata-se de uma tradição inventada, cujas práticas nos seus dispositivos geradores, 

por si só, não ultrapassariam suas funções e grupos precípuos 3 . Para sua expansão social depende 

também da incorporação constante de inovações e de sua projeção no mercado simbólico de 

massas com outros conteúdos. É o que se observa quando as exposições acoplam aos seus 

objetivos mecantis primordiais (vender insumos e produtos rurais), os objetivos mercantis de 

outros sujeitos sociais (vender produtos materiais e simbólicos em geral), enquanto mantêm e 

reforçam certos objetivos políticos-ideológicos (ritualizar a ordem social dominante). Neste último 

caso, as exposições constituem-se como oportunidade de ritualizar posições de classe e exibir a 

autoridade política que certos grupos desfrutam nos âmbitos privado e estatal. 

Além disso tudo, as exposições são remetidas à totalidade social como eventos das 

culturas populares que, apesar da publicidade intensa, apresenta gradações no nível de recepção e 

aceitação. Podem ser ignoradas ou podem ser tomadas apenas como uma festa passageira, uma 

opção episódica de lazer, onde se pode ver a celebração de certas tradições folclóricas e religiosas 

ou aproveitar seu espaço de convívio social, sua dimensão lúdica para as crianças, ou ainda a 

oportunidade sensual de fiertes e seduções através dos footings animados entre seus estandes, 

bares e bailes. Mas ainda sob estes aspectos e outros, como antecipamos, em muitas cidades, 

certas exposições são acontecimentos excepcionais, aparecendo como o maior e mais importante 

evento local, como se vê nos casos de Uberaba, MG, Barretos, SP, Cajamar, SP, e muitas outras 

cidades. Claro que em quase todos os lugares a publicidade coloca o evento local com os exageros 

conhecidos: "a maior festa da cidade e da região". De qualquer fonna, revestindo esses eventos 

com roupagens reelaboradas que definem no momento presente as práticas do tradicional, do 

folclórico, do místico-popular, do nacional-popular, do cultural típico e, principalmente, do 

moderno, apelos comuns no mercado simbólico industrializado, os produtores das exposições 

podem reiterar amplamente parte do discurso histórico do ethos e da visão de mundo da 

Por "tradição inventada" entende-se um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita 

ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente uma continuidade em relação ao passado. 

Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (Hobsbawm, 

1984: 9). 
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ruralidade em sua versão dos últimos 40 anos, a função desenvolvimentista do campo4 . Os 

conteúdos e as formas da publicidade que emitem, impregnados de símbolos modernos, projetam- 

se no imaginário social mesmo entre os sujeitos que não compartilham suas atividades. Projetam- 

se como vitrine da evolução mais recente do campo, a última versão anual da modernidade rural, 

tal como se dá com a última feira de utilidades domésticas ou as últimas feiras industriais em geral. 

Mas, além de recobrir muitos objetivos e expectativas, a exposição guarda também um 

sentido político precípuo: tem-se configurado como um espaço e uma estratégia de legitimação 

social de certos sujeitos, cuja unificação ao mercado urbano-industrial de bens materiais e 

simbólicos, com suas complexas clivagens de classe, parecia problemática nos anos da "transiçãot' 

para a Nova República. Ruralistas tradicionais empedernidos pareciam ficar cada vez mais 

socialmente distantes dos segmentos modernizados que se vinculavam às grandes cooperativas e 

aos complexos agro-industriais, ao mesmo tempo em que a Constituinte de 1988 os ameaçava 

com mudanças. Os ruralistas preocupavam-se com uma Constituinte que não deixasse tudo como 

sempre fora nas recomposições hegemônicas. O aparecimento de entidades como a União 

Democrática Ruralista - UDR, demonstrava a existência de fissuras internas de classe que 

prejudicavam a ação conjunta do espectro de interesses específicos dos ruralistas. Daí, a formação 

tensa de diversas "frentes" políticas, na sociedade e no parlamento, para reunificação de interesses 

em defesa da agropecuána, especialmente contra a reforma agrária ou por um novo "pacto 

agrário" 5 . A integração agro-indústria-sistema financeiro era um processo por demais complexo 

para abranger de forma igual todas frações da classe proprietária no campo. A profusão de 

Freitas Filho (1991: 74) relata que a influência das Exposições Universais européias do scu10 XIX 

deram início às Exposições Nacionais brasileiras No Brasil imperial, escravista e agrícola de meados do século 

X1X foram organizadas seis Exposições Nacionais; a de 1861, 1866, 1873, 1875, 1881 1888, que serviram de 

preparatórias para a escolha de representantes brasileiros às universais; várias províncias também organizaram, 

em ocasiões diferentes, exposições locais preparatórias. 

Conclui com base nos Catálogos e Relatórios de cinco das Exposições nacionais entre 1861 e 1881. Estas 

tentativas, além de reforçarem o argumento da não incompatibilidade entre escravidão e mudança tecnológica, 

traduziam o esforço "desenvolvimenlista" levado a efeito por alguns membros da aristocracia escravista, por casas 

de comércio e oficinas instaladas, em sua maioria, no Município Neutro e na Província do Rio de Janeiro. 

Imbuídos por um ideal de "progresso " estes indivíduos viam na "modernização "agrícola o caminho mais 

adequado para a prosperidade da sociedade brasileira (p. 89). 

Dreifuss, 1989; Baltar, 1990. 
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interesses específicos colocava as mudanças para algumas frações como reedição da dicotomia 

campo-cidade, como um problema, o que provocou o aparecimento de outras "frentes" políticas e 

empresariais para resolvê-lo, como é o caso do similar urbano da UDR, o Movimento 

Democrático Urbano - MDU. A tentativa de reunificação mais ampla teve expressão nacional na 

União Brasileira de Empresários - UB, consolidada em novembro de 1987, o início da ofensiva 

geral sobre a Constituinte, reunindo as áreas urbana e rurat, cuja interlocução parlamentar se 

deu com o chamado "Centrão", bloco de recomposição hegemônica vigente durante o governo 

Sarney, que encontrava sérias dificuldades para operar alguns interesses especfficos. A articulação 

rural-urbana e populista da UDR e do MDU, além de reiterar dualismo por todos os lados, 

revivescia a sacralidade da propriedade monopólica da terra, a legitimidade extra-legal da violência 

fisica contra "invasores" de terras, apelava para a violência simbólica da reciprocidade entre 

"pequenos" e "grandes" proprietários e empresas, sem contar a exploração do vitimismo, do 

regionalismo provinciano, da conspiração das representações dos trabalhadores, então bastante 

ativas na Constituinte. Enfim, mesmo no âmbito de um processo de reunificação e recomposição 

hegemônica, havia dificuldades para conter o ruralismo pós-colonial revivescido. O fracionamento 

de interesses no âmbito do Estado em grande medida expressava uma nova hierarquia de posições 

estabelecida entre as frações dominantes da sociedade agrária 7 . 

A diferenciação interna de classe apareceria em outros espaços sociais. A partir da Nova 

República, também nas exposições ficavam claros os sinais dessa diferenciação que a 

modernização rural e o fim da ditadura provocara entre as frações de classe dominantes no campo. 

Exposições e outros eventos agro-pecuaristas inscreviam as gradações simbólicas dessas frações e 

6 Dreifuss, 1989: 181. 
Uma das estratégias políticas da UDR foi promover reuniões utilizando discursos apelando para 

identidades e problemas situados no âmbito regional e local. Ficaram famosos os leilões de gado para arrecadar 

recursos para suas campanhas de defesa da propriedade da terra, de pressões na Constituinte e financiamento de 

candidatos que pudessem compor seu loobie parlamentar. 

As dificuldades que a UDR encontrava na cúpula do governo Sarney, no parlamento e na mídia foram 

enfrentadas no campo da sociedade civil. O discurso e as ações de defesa dos pequenos e médios empresários 

rurais seriam ampliados, incorporando seus equivalentes urbanos, numa manobra inteligente e prática do eixo 

UDR/!vÍD U. Vários dividendos poderiam ser extraídos desta postura e dois alvos seriam atingidos de uma só vez: o 

governo seria responsabilizado e desprestigiado, com a UDR indo à forra em termos de mensagem pública; os 

setores de esquerda, já fracionados, seriam atrelados à carroça dos "reacionários" (Dreifuss, 1989: 213). 
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eram ritualizados os critérios de distinção social do que deveria ser o habitus ruralista dominante 8 . 

De outro lado, as contrafaces sociais da modernização rural fizeram reemergir, de forma ainda 

mais dramática, os sujeitos históricos da luta pela terra. As respostas das classes dominantes no 

agro haveriam de aparecer nas exposições e eventos assemelhados. 

Portanto, vistas no seu conjunto de objetivos, as exposições, seus eventos assemelhados e 

paralelos são espaços onde se exteriorizam os interesses de sujeitos específicos da produção rural, 

suas relações sociais, práticas e representações de distinção social, mas também revelam tanto a 

integração quanto as tensões entre classes proprietárias do campo e agentes do Estado, classes 

proprietárias do campo e de outros setores econômicos, bem como a integração tensa entre 

classes proprietárias e não proprietárias em geral. Como espaço público, a exposição acaba 

assumindo múltiplas faces de ordem econômica, politico-ideológica e propriamente simbólica 

peculiares, como as têm outros eventos dessa natureza ou assemelhados, que envolvem classes, 

frações de classes e segmentos sociais diversos sob mediações de agentes da indústria cultural. 

No aspecto dessas mediações, para expandir seu espaço social de legitimação, os 

produtores dos eventos agro-pecuaristas associaram-se a certos intermediários culturais 

emergentes, em um processo socialmente unificado de conquista simbólica. Se na produção 

material os mercados setoriais estavam unificados, restava completar esta integração com a 

8 Qdo iniciei minha pesquisa de campo de forma mais intensa em 1992, tinha em mente esse aspecto 

como parte do objeto e o mantenho agora. Porém, o crédito de sua argumentação básica é de um estudo que talvez 

seja o mais importante na literatura sociológica sobre as práticas do pecuarista-expositor e sua distinção 

ostentatóna. Basta ver uma primeira síntese do estudo. A partir da década de 80 e na maior parte dos estados 

brasileiros, alguns pecuari stas dedicados à criação e à reprodução selecionada de bovinos e de eqüinos fizeram-se 

reconhecer socialmente pela ostentação da riqueza objetivada em animais espetaculares, destinados aos 

concursos, aos salões e às exposições. Essa visibilidade correspondia à autonomia do campo de construção dos 

interesses e da identidade dos pecuaristas, através do segmento especializado na seleção e padronização das raças 

bovi nas e eqüinas. As instituições de representação política dos pecuaristas, aquelas encarregadas do registro, do 

controle genético e do agoníslico reconhecimento dos atributos definidores dos animais emblemáticos obtiveram 

melhor expressividade. Paralelamente, as instituições de produção e de sistematização dos saberes básicos a esta 

reordenação da pecuária e à formação dos profissionais concernentes - cursos de veterinária, zooticnia - 

alcançaram rápida expansão. Os resultados destes empreendimentos se tomaram parte do elenco de questões 

aventadas pela imprensa dioturna e hebdomadária; ou compuseram as temáticas de uma imprensa especializada e 

de uma literatura de vulgarização dos atributos consagrados como modos de percepção e apreciação do bom e do 

belo nos animais exemplares (Neves, 1995: 1265). 
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produção simbólica da nova ruralidade de forma a abranger sujeitos não diretamente ligados ao 

campo enquanto segmentos de consumidores. Neste processo, entram as empresas da indústria 

cultural, algumas emergentes, cuja história ainda está por ser escrita. No caso desta pesquisa, o 

problema de uma abordagem histórica não é só o de uma história mais ou menos recente, local, 

pouco debatida, mas sim de uma dinâmica histórica acelerada, mutante, travestida de múltiplos 

agentes e formas que se superpõem, convivem e se reelaboram o tempo todo e em todos os 

lugares onde os eventos ocorrem. 

As exposições, seus eventos associados e paralelos têm, então, três dimensões básicas 

inerentes à essência da sociedade que as instalou: uma esfera de produção, uma de 

circulação/mediação e outra de consumo, que se interpenetram, estabelecem conexões em que 

seus sujeitos acabam operando juntos, embora de forma desigual. Ou seja, há momentos em que 

todos são produtores, mediadores e consumidores, ainda que suas inserções e objetivos nos 

eventos sejam de natureza e conseqüências diversas construindo uma interdependência de aliados 

ou adversários, no sentido de uma configuração social ao mesmo tempo mutante e de longa 

duração. Ou seja, a ruralidade muda mas não se esgota, intersecionando-se à configuração 

dominante da sociedade urbano-industrial e aos processos sociais vigentes nesta. 

Se compararmos a exposição agro-pecuarista com eventos congêneres, desses que 

promovem certos ramos ou produtos industriais (têxteis, veículos, livros, equipamentos 

eletrônicos e outros), ou ainda, se a compararmos com outras feiras, como as de utilidades 

domésticas, de produtos artesanais ou com exposições de obras de arte, percebemos mais 

diferenças do que semelhanças. Nenhum desses eventos é tão aberto a tantas atividades, tão 

disseminado numericamente no tempo e no espaço, nenhum apela a um público tão socialmente 

diverso quanto a exposição ruralista que se presta, como poucos eventos, a múltiplos objetivos 

muito bem recortados nas suas ritualizações. 

Numa outra comparação, mais complicada, com eventos como o carnaval, o futebol e 

também com algumas festas regionais, típicas ou folclóricas, permanece pelo menos a primeira 

diferença: nenhuma tem sido mais aberta a inovações. Os eventos massificados têm seus ciclos 

temporais, seus locais precípuos, sua especificidade econômica (operam com certas mercadorias), 

especificidade social (destinam-se a certos segmentos sociais de consumidores), especificidade 

cultural (operam com certos simbolos) e, eventualmente, podem incorporar alterações, outras 

atividades, grupos e signos, porém fazem isto com limites. Por exemplo, o carnaval tornou-se uma 
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grande alavanca publicitária dos mais variados produtos e efetivamente incrementou o consumo 

turístico e de produtos correntes. Mas como evento anual e poucas vezes extemporâneo (as 

micaretas) nem tudo se vende o tempo todo. Por seu lado, o futebol satura o calendário de lazer, 

mas também tem limites mercadológicos e culturais. Até hoje não incorporou, de forma 

simbiótica, um gênero musical inesgotavelmente rentável como se vê na configuração sertaneja 

que tem sua trilha sonora própria, embora não exclusiva. No máximo, o futebol serve de gancho 

publicitário para inúmeros produtos, mas não pode incorporá-los todos a seu ritual nos campos e 

estádios. Evidentemente, exposições, rodeios e os eventos da configuração neo-ruralista somados 

talvez não suplantem em público e importância econômica esses eventos centrais da cultura 

brasileira. Mas as comparações não são da ordem de grandeza e sim do potencial de inovação, 

fusão e reelaboração cultural que numa visão pós-moderna poderia significar os sinais de uma 

desintegração completa e cabal do mundo tradicionat. 

Da mesma forma, festas regionais, típicas, com apelos folclóricos - digamos a Oktoberfest 

de Blumenau, SC, ou festas religiosas, como a do Círio de Nazaré em Belém, PA, a de N. S. da 

Aparecida no 12 de outubro em Aparecida, SP, e outras - podem integrar atividades econômicas 

diversas, incrementar penodicamente o consumo corrente, atrair públicos de origem social 

variada, mas têm limites operacionais e simbólicos. São localizadas, datadas com fixidez, têm 

marcas culturais exclusivas, fazendo desses limites vantagens, pois sem eles perderiam sua 

singularidade, o que acarretaria perdas em sua legitimidade expressiva. Dessa forma, se a 

exposição agro-pecuarista, como os demais eventos, tem um dispositivo gerador específico, que a 

nomeia e define na base -- rituais econômicos e culturais do universo rural -- não é só isto que a 

torna singular, mas com bastante certeza é, também, sua enorme abertura para toda sorte de 

produtos materiais e simbólicos, oriundos de toda a sociedade, que se diluem em um espaço 

aparentemente restrito. Isto contraria frontalmente a visão comum de que o mundo rural é 

economicamente limitado, socialmente fechado e culturalmente estreito. Resta saber para quem ele 

ainda assim permanece, uma vez que, sabemos, a configuração sertaneja e seus eventos é uma 

grande produção simbólica socialmente determinada. Se tal abertura na configuração é verdadeira, 

será importante ver quem a promove em seus principais eventos, como ela se dá e de que maneiras 

se combinam seus diversos objetivos gerais antes apontados. 

9 Featherstone, 1994: 5. 
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Produtores e Agências 

As exposições e feiras nos dois estados são produções de uma associação íntima entre 

entidades de classes proprietárias do campo, especialmente os sindicatos patronais, o Estado e 

empresas diversas, entre os quais opera um corpo inovado de intermediários culturais, uns 

especializados em modernização rural, mas também outros especializados em acoplar aos eventos 

ruralistas novas práticas de produção simbólica' 0 . 

Os primeiros promotores podem ser considerados produtores originais, agentes 

executivos iniciais dos eventos, uma conceituação concisa que não recobre todas as suas 

características essenciais, mas é suficiente para descrição de suas práticas. Constituem a fração dos 

proprietários de parques e recintos que dominam a iniciativa de promover os eventos desde seus 

primórdios, embora agora o façam sem exclusividade porque sempre buscam sócios. Situados em 

posição privilegiada na representação de classe dos proprietários do campo, em princípio, esses 

promotores ocupam cargos de direção sindical com funções ideológicas, ou seja, preocupam-se 

com a construção e a veiculação da imagem pública dos projetos da classe. Internamente são 

chamados diretores de comunicação social, diretores de eventos, relações públicas, assessores 

culturais e artísticos. Formam a fração intelectual da ação classista direta e socialmente ampliada 

para além dos filiados. São agentes que, além de proprietários de parte dos símbolos que formam a 

matriz fundadora da ruralidade inovada, são também apropriadores e reelaboradores iniciais de 

outros símbolos ruralistas incorporados à nova configuração sertaneja firmada nos eventos e 

outras instâncias de produção cultural. Constituem-se como operadores do capital simbólico da 

classe e, na disseminação da configuração neo-ruralista, veiculam a vanguarda do habitus ruralista 

dominante, expressão da modernidade no campo. São, portanto, legitimadores do capital politico 

da configuração consolidado face ao Estado e buscam repor e ampliar a legitimidade histórica de 

suas práticas e representações diante da sociedade em geral. 

Quanto ao Estado, participa através de grupos técnicos situados em órgãos específicos das 

burocracias municipal, estadual e federal ligados ao fomento da produção no agro, entre os quais 

'° No Apêndice ifi temos o numero de exposições em São Paulo e Minas Gerais no ano de 1992 e seus 

promotores. Como nesta parte a abordagem dos eventos é descritiva, procuro identificar e distinguir seus 

promotores em geral, produtores executores e promotores associados. Aproveita-se para descrever os demais 

eventos do quadro, suas relações e diferenças mais genéricas. 
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se incluem secretarias de agricultura, agências de extensão rural, empresas estatais e outros, que 

figuram como promotores associados. Seus agentes são funcionários da ideologia do 

desenvolvimento rural, que têm justificado as ações históricas de intervenção do Estado na 

produção e acumulação de capital no campo. São, portanto, legitimadores do Estado no que tange 

à viabilização dos papéis determinados para a agropecuária na sociedade: gerar rendas; 

abastecimento alimentar, empregos, diminuir a pobreza, a inflação, as migrações e outros, 

constantes em discursos oficiais. Destacam-se entre esses promotores os velhos "engenheiros 

sociais" da modernização rural, os extensionistas. Não podem ser caracterizados como produtores 

no sentido estrito, pois não auferem diretamente lucros materiais e financeiros com as exposições, 

inserindo-se nelas como instâncias de reprodução de sua legitimidade social um tanto abalada nos 

últimos anos. 

Por fim, os profissionais e empresas diversas incluídas na promoção dos eventos são o que 

podemos chamar de produtores associados, por suas características essenciais de executoras 

últimas dos objetivos contidos nos eventos. Compartilham duas funções simultâneas com os 

produtores originais: são mediadores e vendedores de produtos e símbolos. Sua diferenciação 

interna será descrita ao longo da análise de sua inserção nos eventos. 

Começando pela inserção do Estado nos eventos, entre suas formas de participação, 

incluem-se a construção e manutenção dos parques de exposições, o apoio financeiro e material, 

além do empréstimo de recursos humanos para planejamento, organização, divulgação e execução 

dos eventos. Nas consultas preliminares para definir os lugares da pesquisa de campo, constatei 

que em muitas cidades com eventos regulares a construção dos parques se deu nos últimos 30 

anos aproximadamente, período de maior intensificação do processo de modernização rural. O 

tempo de institucionalização e consolidação de cada evento é fundamental para a obtenção de 

recursos do Estado, embora não seja a condição decisiva, que é sempre derivada do prestígio 

político dos produtores onginais. Há casos curiosos, em que a construção do parque competiu e 

se pnorizou face a outras obras públicas, até mesmo competindo com a construção de estádio de 

futebol. Interessante, neste caso, é que o parque aparece como espaço de lazer para todos, como 

parece ser o futebol, dissimulando suas finalidades situadas em interesses de grupos particulares. 

A ação estatal é muito mais presente em São Paulo, seja como produtor único ou 

associado. Extraindo números relativos do quadro, observamos que as prefeituras têm a iniciativa 

em 3 7,0% das exposições/feiras da agropecuána e se associam com sindicatos, associações de 
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classe e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) em 29,6% dos casos. As associações, 

isoladamente, promovem 22,2% das exposições, enquanto sindicatos e empresas promovem 

apenas 7,4% e 3,7% dos casos, respectivamente. Poucas exposições, incluindo as que são 

promovidas integrando os três setores da economia, e poucas festas rurais, conforme a distinção 

feita no quadro, são promovidas unicamente por empresas. Este dado tem nuances importantes 

que aparecerão mais à frente. Por enquanto, adianta-se que a participação de empresas se dá de 

forma especializada, numa espécie defordismo na divisão social da produção dos eventos". 

Observa-se, de fato, grande dependência em relação ao Estado, principalmente em cidades 

menores, onde os sindicatos e as entidades de classes podem não ter recursos para financiar e 

manter recintos de exposições. Mas é preciso destacar que, em todas as cidades, a presença de 

proprietários rurais nas prefeituras e legislativos é muito grande, favorecendo a instalação dos 

parques de exposições e de outras obras e serviços de infra-estrutura de apoio às atividades 

produtivas do campo. Ora, como em todo o Brasil, o Estado foi a alavanca da expansão capitalista 

no campo, não poderia estar ausente do financiamento e promoção das exposições, exceto nos 

casos em que estas passam a ser um negócio específico de uma fração de classe com maior 

autonomia relativa. É o que se dá com criadores de animais de raças geneticamente melhoradas, 

cujas associações promovem exposições nos lugares e períodos que melhor atendem a seus 

interesses, sem dispensar facilidades oferecidas pelo Estado quando existem. Exposições desse 

tipo são mais fechadas e não se prestam à polissemia das exposições de massa. Tanto é assim que 

nas provas e desfiles de eqüinos, as prefeituras se envolvem em somente 16,6% dos casos, 

enquanto sindicatos, associações e empresas promovem os demais eventos desse tipo. 

Outro tipo de exposição em que a presença do Estado é muito forte é a que combina 

atividades e produtos da agropecuária, do comércio e da indústria. Quase sempre se originou da 

exposição agro-pecuarista, cuja estrutura foi emprestada aos outros setores nas cidades com 

diversificação econômica crescente. Nestes casos, percebe-se com clareza a abertura das classes 

proprietárias ligadas ao campo, no sentido de integrar atividades de fomento e consumo de todos 

os setores. É verdade que as prefeituras se responsabilizam por 47,7% dos eventos, unificando os 

interesses. Mas tal iniciativa não é exclusiva, pois a associação Estado/entidades de classes rurais 

"Esses dados foram obtidos com antecedência à pesquisa de campo e causaram alguma surpresa, porque a 

unidade federativa de maior organizáção, concentração e autonomia empresarial parecia bastante dependente do 

Estado em um importante mecanismo de fomento aos mercados de produção e consumo da agropecuária. 
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promove 38,6% dos casos, enquanto sindicatos e associações somam 13,7%, completando o 

quadro de interesses unificados a partir de produtores rurais. Dentre os que estão incluídos no 

quadro, não existe um único evento cuja promoção seja de entidades comerciais e industriais 

siri cio sensu. 

No Estado de São Paulo, as prefeituras são, também, as principais promotoras das festas 

rurais, basicamente festas de produtos específicos, que consistem, na maioria dos casos, em 

eventos de porte menor, atendendo a interesses de produtores particulares de importância na 

agropecuária de certos municípios. Em 50% dessas festas, as prefeituras arcam com a promoção e, 

em 33%, elas se associam, restando 17% de casos promovidos por associações e empresas. 

O evento que mais se autonomizou em relação ao poder público é a festa do peão, que se 

define, basicamente, pelo rodeio, ainda que não exclusivo. Cerca de 38,1% das festas do peão em 

São Paulo ainda são promovidas unicamente por prefeituras, que também se associam com 

sindicatos e associações em 5,0% dos casos. Entretanto, as associações de classe ficam com 

17,8% e as empresas com 3 7,3% dos casos, restando 1,7% para os sindicatos. A iniciativa privada 

soma, então, 56,8% da produção dos rodeios do calendário oficial de São Paulo. Como o 

calendário não dá conta de todos os eventos do Estado, nem seria possível contá-los, é provável 

que sua participação aumente muito, principalmente em favor de empresas especializadas, não 

necessariamente do meio rural. Na verdade, os rodeios e os leilões foram terciari.zados pelos 

promotores das exposições, não só porque são eventos de produção onerosa, mas porque contam 

com potencial de autonomia empresarial muito grande, sendo produzidos também em outros 

recintos, em áreas públicas e privadas livres e até mesmo em estacionamentos de shopping 

centers. 

O último dos eventos do calendário oficial de São Paulo são os leilões, cuja autonomia em 

relação ao Estado é cada vez maior . Basta mencionar que seu número está absolutamente 

subestimado, uma vez que o calendário registra apenas os que são comunicados pelos promotores 

antecipadamente. As prefeituras promovem apenas 2,8% dos casos, associando-se com sindicatos, 

órgãos públicos e associações de classe em 2 1,7% das iniciativas. Sindicatos ficam com 46,4 1/o, 

enquanto 7,2% são promovidos por associações e 2 1,9% por empresas. A iniciativa privada 

soma, então, cerca de 75,5% da promoção dos leilões. Os leilões privados não incluídos no 

calendário aumentariam muito a presença de empresas e associações de classe, que têm nesses 

eventos grande parte de sua própria razão de ser, embora as associações se auto-representem em 
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alguns desses eventos com propósitos de pura fruição e de distinção social, como ocorre com os 

membros do Clube do Cavalo e das associações de criadores de eqüinos e bovinos em geral. 

A análise do quadro a seguir, comparando dados de São Paulo e Minas Gerais, apresenta 

diferenças numéricas importantes, mas que não chegam a alterar a estrutura geral de promotores e 

objetivos dos eventos nos dois estados. Restam particularidades quando observamos tipos deZ' 

evento caso a caso. O resumo dos números relativos, nos totais de eventos dos dois Estados, são 

expressivos e úteis para observarmos depois, novamente, o Apêndice ifi extraindo números 

relativos caso a caso. 

QUADRO 1. Resumo dos Promotores de Eventos da Agropecuária em São Paulo 

e Minas Gerais - 1992 - Números Relativos 

Prefeituras 38,9 _19,5 

Prefeituras associadas 18,7 25,7 

Sindicatos Rurais 5,1 43,0 	- 

Associações - 9,0 

Empresas 20,6 1,2 

É 1,6 

TOTAL 100,0 100,0 

Fonte: Apêndice III 

Em Minas, a presença das prefeituras como únicas promotoras cai pela metade em relação 

ao que se vê em São Paulo: apenas 19,5%, subindo um pouco quando associadas, chegando a 

25,7%. Chama a atenção e é relevante o aumento da participação dos sindicatos, que assumem 

43,0% dos eventos, quase a metade da promoção total. Caem muito as iniciativas das associações 

e, principalmente, das empresas. Dessa forma, quando confrontamos as somas dos totais de 

eventos com e sem a presença do Estado, temos situações aparentemente paradoxais. 

Em São Paulo, o Estado está presente em 58,4% dos eventos, enquanto em Minas isto se 

dá em 46,8% dos casos. Assim, em São Paulo, quando o Estado está ausente a promoção ocorre 

por associações e empresas, enquanto em Minas a ausência do Estado aumenta a participação dos 

sindicatos. 
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Voltando ao Apêndice II, esta diferença se reflete nos eventos particulares, bastando ver 

os números das exposições, festas rurais, festas do peão e outros, muito mais nas mãos dos 

sindicatos em Minas Gerais do que em São Paulo. Por exemplo, em Minas cerca de 44,4% das 

exposições/feiras agro-pecuaristas são promovidas unicamente por sindicatos, ou ainda, cerca de 

55,9% das festas do peão e 34,9 1/o das exposições agro-comerciais e industriais. 

Esses resultados poderiam significar uma característica mais empresarial dos eventos em 

São Paulo, justamente onde o Estado está mais presente. Porém, o paradoxo se resolve quando 

sabemos que em Minas a participação menor do Estado em favor dos sindicatos acaba se 

desdobrando, no final da linha de promoção, também em favor de empresas especializadas, que 

penetram na produção dos eventos por concessão mercantil, de forma terciarizada. Portanto, a 

promoção dos eventos associada ao poder público nos dois Estados se dá favorecendo a 

participação de empresas especializadas. Ora, esta conclusão parece mera tautologia: sindicatos 

patronais do campo juntam-se ao Estado para expandir as exposições e a acumulação de capital 

das empresas de fomento rural e de produção simbólica ruralista. Claro que isto ocorre como 

ocorreu, aliás, em todo o processo de modernização rural. A literatura sobre o problema o 

demostrou à exaustão. O tema estaria esgotado não fossem outros desdobramento dessa estrutura 

produtiva particular enquanto rede de ritualização do poder simbólico que os eventos emanam 

para uma diversidade enorme de sujeitos sociais. Essas implicações serão consideradas na 

descrição de cunho etnográfico, a seguir. 

A Linha de Produção dos Eventos 

Uma exposição começa, quase sempre, após o encerramento da última, quando seus 

promotores avaliam os resultados do evento do ponto de vista econômico e do prestígio obtido 

em termos do número e diversidade de produtores rurais expositores e empresas, de autoridades 

convidadas, da presença numérica e reações do público aos rituais, cerimônias, shows e reações de 

todos às situações imprevistas. A avaliação se desdobra em indicações de novas estratégias, 

reforço das que tiveram eficácia e descarte das inadequadas para o evento seguinte. Uma 

referência importantíssima são as informações sobre outras exposições. Há uma grande 

competição entre exposições, em vista da preferência dos expositores e empresas por uma ou 

outra em cidades e regiões próximas, uma vez que é impossível expor em todas. Atrair expositores 

qualificados de origens diversas e distantes, que trazem também animais diversos e competitivos 
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nos concursos, obter patrocínio de empresas de prestígio, contratar espetáculos caros, por 

exemplo duplas de música neo-sertaneja famosas, representa situar a exposição entre as mais 

importantes do país. Significa, enfim, fazer bons negócios no ano seguinte. Essa racionalidade 

administrativa se aplica a todas as fases de realização das exposições e recebe ênfase entusiasmada 

entre seus promotores, ainda que não faltem menções aos tempos heróicos, quando os eventos 

padeciam de improviso. Em casos de exposições de grande prestígio, como as de Belo Horizonte, 

Uberaba, Montes Claros, em Minas Gerais, e as de Ribeirão Preto, Jacareí, Barretos, em São 

Paulo, as narrativas sobre as origens das exposições incluem o culto aos fundadores, vistos como 

precursores de algo excepcional, somando à tradição dos eventos as pessoas empreendedoras, de 

grande visão sobre o papel da agropecuária no desenvolvimento local e do país. Em Uberaba, na 

entrada do Parque Fernando Costa, há um recinto reservado para o Museu do Zebu, onde são 

expostos fotos, documentos, reportagens sobre personagens e fatos sociais importantes na história 

da economia rural e das exposições locais. Não faltam fotos de touros importantes no 

melhoramento genético das raças zebuínas. Ao lado desse material, estão presentes objetos que 

simbolizam a evolução das práticas do agro na região, incluindo máquinas, ferramentas e objetos 

de uso cotidiano revestidos, agora, da roupagem artesanal tipica, que serve ao contraste com o 

que se vê na feira moderna. 

Após a avaliação do ano anterior, o planejamento passa por um período de considerações 

em torno de atividades prioritárias quando há certa disputa entre os envolvidos no interior do 

grupo diretamente produtor do evento. A questão central é localizar a ênfase do evento em meio a 

outros eventos associados e paralelos e considerar outras ações cujo sentido não está explicito no 

evento em si. Neste, há uma hierarquia de atividades preferenciais, quase sempre a seguinte: 

exposição de animais, através de concursos, leilões e desfiles; exposição de insumos e produtos de 

aplicação direta na agropecuária, incluindo veículos, máquinas e implementos; divulgação de 

serviços com aplicação direta na agropecuária. Estas são atividades nucleares da exposição agro-

pecuarista, expressão de seus dispositivos geradores. Em torno disto vão gravitar as atividades 

complementares que alimentam o imaginário social: rodeios, shows, espetáculos variados, bailes, 

cerimônias cívicas, religiosas, políticas, práticas lúdicas. Ao lado, surgem outros expositores, os 

mais variados, de todas as atividades econômicas possíveis e também registra-se a presença de 

órgãos do Estado divulgando suas ações. Por fim, a exposição se completa com diversos tipos de 

comércio e serviços: bares, restaurantes, barracas de petiscos, vendedores ambulantes, parques de 
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diversões, touros mecânicos, sem contar certas figuras excepcionais como repentistas, pregadores, 

cáftens e outros intrusos que aparecerão mais adiante. 

As atividades nucleares atendem a interesses especfficos dos produtores originais dos 

eventos, principalmente pecuaristas, agenciados pelos sindicatos e associações de classe, que 

detêm de fato o poder sobre a maior parte dos parques de exposições e sobre o direito histórico de 

realização do evento, mesmo quando os recintos e as iniciativas pertencem às prefeituras e outras 

instituições públicas. Para os produtores expositores, os gastos com a participação se concentram 

no transporte de animais e estadia, havendo certo favorecimento no uso dos recintos da exposição, 

especialmente para os associados à entidade classista local. São sujeitos preferenciais, são os 

donos da festa. As demais atividades são concessões mercantis ou políticas, sobre as quais se 

cobram dividendos. 

As fontes de lucros econômicos e outros lucros de uma exposição são muitas. Começam 

pela negociação de como será a tomada do espaço dos parques, uma verdadeira luta. Mas também 

aqui há uma hierarquia de preferências e arranjos para ganhos diferenciados e relativos aos fins 

dos promotores em geral. Do ponto de vista estritamente econômico, auferem lucros maiores ora 

os produtores originais, ora os associados, dependendo obviamente de quem arca com custos 

maiores ou de quem assume as atividades de maior risco ou maior rentabilidade. Os produtores 

originais tendem a abrir mão de atividades mais rentáveis e mais arriscadas, principalmente quando 

são novidades na exposição; os shows e rodeios, por exemplo, são em muitos casos eventos de 

risco. De qualquer forma, a venda do espaço da exposição deve garantir um certo nível de renda, 

que é calculado previamente, em flinção da velha relação custo/beneficio que, no entanto, não se 

restringe ao sentido econômico para os envolvidos na produção do evento, como se verá. Mas não 

se admite entre os promotores uma exposição puramente promocional, muito embora assim ela 

seja representada na sua divulgação e na própria negociação entre produtores originais e 

associados. 

Nesta negociação, os argumentos mais constantes por parte dos diretores de parques 

apontam para duas tendências de discurso, ambas dissimuladoras. Tomarei o exemplo da venda de 

espaço do parque para empresas de rodeios, que enfrentam uma competição acirrada por 

exposições de prestígio e grande público. Na primeira tendência, ficava claro o discurso com a 

ênfase vitimista de quem comprava com pouco dinheiro, mas as falas não se limitavam a esta 

fragilidade, que poderia ser dissimuladora apenas para buscar mais concorrência na compra. 
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Repetidamente, em cidades diferentes, os diretores apelavam para o interesse público do evento e 

a identidade social fragilizada do produtor rural que já não tem muita coisa, vive devendo as 

calças. Além disso, a Prefeitura ajuda pouco, o Estado está falido e os homens lá em cima 

abandonaram o campo... veja o preço do leite pro produtor, olha o preço da ração. E não tem 

dinheiro no banco, lá só tem dívida. Quem é que vai plantar este ano? Ninguém é louco. O 

produtor passa fome pra matar a fome dos outros... Então que morra todo mundo de fome. Se a 

coisa não mudar este ano não sei se vai ter exposição ano que vem, o sindicato não segura 

sozinho, por isso vamos trazer o governador, ele tem que ir lá em cima e chiar, se não elege 

mais. Se o produtor rural parar vai parar todo mundo, eu, voce... voce vai vender show aonde? 

Aonde vai ter rodeio pro povão? Este fragmento discursivo de uma mera negociação de espaço 

espelha a síntese de que todos os objetivos e sujeitos envolvidos no evento podem ficar 

comprometidos e até mesmo o Estado e a sociedade correm riscos sem as exposições. Todos 

perdem. Na segunda tendência de discurso há uma certa inversão na forma discursiva de 

negociação do espaço que acaba desembocando na mesma síntese projetada no evento. A ênfase 

incide sobre o brilho com que os produtores o realizam. O preço do espaço foi determinado no 

planejamento e parece que não há como ceder e os demais dividendos serão auferidos por quem 

comparecer. Se o prefeito não ajuda, problema dele. Ano passado o presidente não veio, o 

governador não veio, azar deles, tava todo mundo aqui. Tinha seis bancos; carro nacional e 

estrangeiro tinha quase todos; trator e máquina tinha quase tudo; loja de tudo quanto é marca; 

três redes de televisão; o rodeio foi do Tião Procópio, a peãozada veio toda; brincando deu mais 

de 300 mil pessoas. Já pensou se não tiver exposição? Todos perdem. 

Vimos que a clientela de empresas das exposições é vasta. No caso de empresas industriais 

e comerciais de insumos para a agropecuária os espaços para estandes tanto são vendidos como 

cedidos. As cessões ocorrem em regime de reciprocidade, por exemplo, patrocínio da empresa 

sobre os custos ou ajuda de montagem da exposição em troca de estande e espaço publicitário. No 

caso de empresas de bens industriais duráveis, de empresas de serviços não diretamente aplicados 

à produção rural e de empresas de produtos de consumo corrente os espaços são vendidos, assim 

como ocorre com pequenas empresas e vendedores autônomos dos ramos de alimentação, 

bebidas, vestuário, objetos de decoração e muitos outros. A negociação por espaços gratuitos, 

favorecimentos e vantagens nas instalações é ferrenha e se arrasta até o prazo limite de 

confirmação de presença das empresas. A ausência ou conquista de empresas de prestígio é 



122 

motivo de tensão entre os promotores. Por seu lado, certas empresas lutam pelo monopólio de 

participação nos eventos, disputando patrocínios, como é o caso dos fabricantes de cervejas. 

Outras assumem o patrocínio quase total dos eventos, como ocorre com as montadoras de 

veículos, os bancos e as grandes empresas agro-industriais. 

Assim, os promotores vão transfeiindo os custos de realização do evento, ao mesmo 

tempo em que lucram com a venda dos direitos de presença. Se lembrarmos que parte dos custos 

de um grande número de exposições vai para a conta do Estado, temos os promotores/produtores 

como empresas mistas cuja apropriação de lucros é exclusivamente privada. A constatação 

importante é que os sindicatos e associações de classe podem operar como verdadeiras empresas 

sem ferir seus estatutos, que são por definição de outra natureza, ou seja, são entidades de 

representação. 

Provoca alguma surpresa a descoberta tardia dos parques como espaço mercantil ampliado 

e privilegiado, porque se o boom das exposições e seus eventos teve sua expansão nos últimos dez 

anos, a rede fisica dos recintos não é tão recente, pois quase toda cidade, de qualquer porte, 

possui espaços para eventos da agropecuária há muito mais tempo, mesmo em regiões de 

produção rural extensiva e economicamente deprimida. A origem desses recintos está quase 

sempre nos locais, improvisados ou não, do comércio de animais, algo muito comum por todo o 

Brasil rural. Aqui aparece uma outra novidade, que tem sido o aproveitamento de sua infra-

estrutura aberta e favorável para atender objetivos mais amplos que os onginais. 

Até anos recentes, os parques não eram utilizados como descrevemos acima. Com  raras 

exceções, como em Barretos, mantinham-se destinados ao fomento da economia rural ou para 

exposições integradas, agro-comerciais e industriais. Apenas eventualmente prestavam-se a outros 

propósitos. Quase não existiam, por exemplo, recintos destinados especialmente para rodeios, pois 

estes eram parte de outros rituais de arena com cavalos e outros animais, realizados nos espaços 

comuns dos leilões e desfiles. Por isso, os rodeios, junto com shows e outros eventos 

massificados, agora importantes, não cabem mais nas arenas antigas, impondo a improvisação de 

novos espaços e o aumento das arquibancadas com armações tubulares de montagem rápida. Com  

isso, os parques tornaram-se multiflincionais e seus propnetários passaram a alugá-los em outros 

momentos para shows isolados, eventos esportivos e religiosos. Em Uberlândia e em muitas outras 

cidades, vimos anúncios de seitas evangélicas e dos católicos carismáticos promovendo reuniões e 

congressos nos parques. Sobre isto, cabe ressaltar que a associação de esferas tão aparentemente 
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diversas não se esgota no aluguel do espaço, mas se desdobra em pontos de identidade social e 

política entre alguns contratantes e proprietários dos parques, o que exclui certos sujeitos fora 

dessa identidade. Diante da pergunta se o espaço seria sempre livremente vendido, alugado, por 

exemplo, para um congresso da Central Única dos Trabalhadores-CUT, os proprietários 

responderam não. O diretor de um parque ponderou: Não, porque não queremos política aqui... A 

CUT é problema, combate os produtores rurais, manda invadir terra... não dá... é inimiga. No 

caso dos evangélicos não, temos de respeitar. Muito católico aqui foi contra, mas temos muitos 

crentes também e fomos pela democracia. Também a gente precisava arrecadar, o parque é 

pouco utilizado em certas épocas do ano e... queremos modernizar. 

Percebe-se que a seletividade política no uso do parque existe, mas não inviabiliza suas 

novas funções e objetivos. Dessa maneira, uma estrutura flsica que se definia como componente 

exclusivo de frações das classes dominantes do campo se projeta sobre outros sujeitos sociais em 

um tipo novo de relação, a promoção de eventos massificados, cujos conteúdos, além de 

selecionados, reforçam conexões, nem sempre explícitas, entre grupos dominantes diferentes, 

cimentando ainda mais a legitimidade dos sistemas específicos de dominação. No caso 

exemplificado, explicita-se o princípio geral de operação prática e simbólica no espaço social de 

sujeitos e eventos constituídos e constitutivos 12  de processos hegemônicos em torno da categoria 

rural; princípio de mediação de conjuntos simbólicos diversos, com conteúdos e efeitos 

propriamente políticos. 

Combinações de interesses entre frações das classes proprietárias e dirigentes, no campo e 

nas cidades, envolvendo o Estado e as igrejas (além de outras instituições) não são novidades, 

mas, as iniciativas de relações sociais massificadas a partir de frações dominantes do campo eram 

pouco notáveis, porque nesse sentido sempre prevaleceram as ações do Estado e dos setores 

sociais urbanos em direção ao campo. Assim, com a expansão do mercado e da veiculação cultural 

nas exposições ruralistas, os agentes do ruralismo invadem as cidades por uma via inédita, na 

posição de sujeitos da produção simbólica e não apenas de objetos, como foram até pouco tempo 

atrás. 

A ampliação mercantil dos parques de exposições exigiu uma nova racionalidade em seu 

uso. Redefiniram-se funções, formas de administração, objetivos e também seus preços, que se 

estratificam de acordo com o tamanho e o prestígio publicitário dos eventos: são internacionais, 

Iw 

12 Williams, 1989: 111. 
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nacionais, regionais e locais. Interessante lembrar que eventos muito grandes deixaram os parques 

e foram instalados em outros recintos, como o Rio Centro no Rio de Janeiro, onde se realizou o 

CountiyinRio, em julho de 1991. 

Nos eventos pesquisados no campo de forma mais demorada entre 1991 e 1994 (Apêndice 

1), os preços mais altos para exposição e venda de produtos em estandes variaram de 30 a 100 

dólares o metro quadrado por dia, observados para os espaços da Festa do Peão de Barretos, da 

Feapain em Ribeirão Preto, e da Fapija em Jacareí. Os preços menores variaram de 10 a 30 

dólares, observados em eventos de cidades menores, como Araxá, MG e Guaxupé, MG. Em 

cidades pequenas como Tupaciguara, MG, Prata, MG, Igarapava, SP, o preço dos espaços é 

negociado a partir de um piso nem sempre respeitado, porque prevalece o regime de relações 

pessoais e reciprocidade diversas entre promotores e empresários, o que, aliás, ocorre também nas 

grandes exposições, ainda que nelas predominem a racionalidade orçamentária e a impessoalidade 

executiva, como é o caso do evento de Uberlândia, MG. Neste, à primeira vista, tudo parece 

muito empresarial, mas um olhar mais atento mostra que tanto se reproduz a reciprocidade de 

favores entre produtores e a massa de fruidores caipiraJcounty, quanto entre os promotores em 

geral. Na construção do prestígio do evento, como parte de sua legitimação social, a relação 

custo/beneficio perde seu foco puramente econômico e ganha outro sentido. Nas eleições às 

prefeituras e vereanças de 1992, as exposições serviram de alavanca publicitária aos candidatos 

ligados à UDR. Em uma dessas cidades, o prefeito em exercício, uderrista ardente, colocou as 

empresas de transporte coletivo levando e trazendo o povão para o parque, enquanto os 

proprietários deste abriram as catracas dos portões em certos dias em que os eventos combinaram 

shows com a presença dos políticos do grupo e farta distribuição de camisetas publicitárias da 

campanha. Reprodução conhecida do clientelismo político mais arraigado, percebe-se que a 

reposição ruralista através dos eventos da agropecuária nada tem de imobilista. Ao contrário, 

exatamente quando se expressa como o poder do atraso 13, esta reposição é resultante da ação 

permanente de certas frações sociais dominantes intensamente ativistas. Nas últimas seis cidades, 

com graus diferenciados, a mesma contradição é bastante perceptível e nem os promotores a 

escondem. Pelo contrário, cultivam uma hierarquia de preferências a partir da gente de casa e o 

pessoal de fora. Todos recebem bom tratamento, são gente nossa, do mesmo habitus, mas a 

negligência com os locais gera tensões, valendo o mesmo para os políticos locais e o público em 

1994: 15. 
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geral. Mas a presença de autoridades e politicos de fora é indispensável e se coloca como um 

problema central do planejamento da exposição, resumido numa questão simples: Quem a gente 

vai trazer este ano? Trata-se de construir a ramificação política da rede de eventos e também 

tornar a presença de figuras sociais notáveis parte do espetáculo. Sendo assim, a definição de 

preços dos espaços da exposição fica condicionada à potencialidade de prestígio que ela pode 

alcançar a cada ano. 

A estratificação dos preços é feita por tipo de empresa, tipo de instalação e sua 

localização. Empresas maiores, ligadas ou não ao campo, exigem espaços centrais e mais caros do 

parque. Instalam-se em estandes maiores com liberdade para produzir lay-outs inventivos, sendo 

sua ênfase muito mais publicitária do que de vendas. Tanto é assim que são muito mais visíveis e 

atuantes nos estandes as garotas-propaganda do que os vendedores, quando as moças não 

acumulam as duas funções. Também nos espaços privilegiados costumam ficar empresas de 

insumos e equipamentos da produção rural, bem como grandes restaurantes/churrascarias e lojas 

de grffes country, compostas com arranjos arquitetônicos e decorativos carregados de rusticidade 

country, com destaque para as portas e ventanas de saloons do Velho Oeste norte-americano. 

Nos espaços laterais, às vezes mais baratos, ficam empresas menores, como bares, 

lanchonetes e todo tipo de comércio, instalados em boxes e barracas. Vendedores ambulantes 

pagam taxas fixas por dia, mais caras quanto maior e mais famoso o evento. Daí, observarmos em 

algumas exposições um número enorme de barraqueiros e ambulantes nas áreas adjacentes, fora 

do parque, onde, em alguns casos, são reprimidos por seguranças a pedido dos promotores da 

exposição, por atrapalharem o trânsito nas ruas. Em muitas exposições constituem parte das 

atrações, enquanto em outras sofreram discriminações. Em Barretos, nos anos 60, a área que 

ocupavam era chamada de "Vietnã" ou de "Mercado Persa" e sua expansão exigiu forte repressão 

dos promotores. Mais recentemente, no novo parque da festa, tiveram seu número limitado, foram 

disciplinados pelo aluguel de boxes, uma tendência dominante em todos os eventos, ao tempo em 

que seu número aumenta cada vez mais 14. A descrição das exposições em jornais atentam sempre 

para o "mercado persa" de todas elas. São lanchoneteiros, pipoqueiros, churrasqueiros, raizeiros, 

vendedores da maçã do amor, de doces, de algodão doce, de amendoim, de sorvetes e bebidas 

levadas em caixas de isopor, de brinquedos, de artesanatos, de objetos decorativos e de adorno 

14  Sobre 6 "Vietnã" de Barretos há menções em Nogueira, 1989: 154. 
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pessoal, de objetos de uso doméstico, de ferramentas e muitos outros, como os camelôs de 

produtos eletrônicos. Acrescentam-se adivinhos, madames de consultas, pais de santos, 

pregadores evangélicos, enfim, uma variedade enorme de trabalhadores autônomos e todo o 

espectro lumpem de palhaços, marcianos, canibais, ifrios, pirados, de João Bosco e Aldir Blanc, 

que juntos aos jecas rurais e urbanos coreografam a nova cena ruralista. Entre os muitos "bicos" 

de trabalho que as exposições propiciam vale a pena mencionar a exploração dos estacionamentos 

nas áreas próximas aos parques. Nas exposições em que não foram terciarizados, forma-se uma 

verdadeira guerra entre guardadores de veículos. Em algumas cidades, onde existem terrenos 

vagos e baldios próximos aos parques, os proprietários os transformam em estacionamento. Em 

Uberlândia, o parque fica em área pouco habitada, recentemente loteada. Alguns moradores usam 

seus quintais e até lotes que não lhes pertencem para vender estacionamento. Na feira de Ribeirão 

Preto, em 1992, a recusa dos propnetários de veículos em submeter-se aos preços extorsivos dos 

guardadores degenerou em conflitos e depredações; aliás, constantes nos eventos com multidões 

no Brasil inteiro, em anos recentes. 

Contudo, o mais comum, principalmente nos eventos menores, é a presença livre dessas 

pequenas empresas e trabalhadores informais dentro dos parques, pagando taxas módicas para 

compor parte da efervescência mercantil das exposições. Na verdade, esses trabalhadores são 

indispensáveis nas exposições não só por atenderem às demandas de consumo dos grupos 

subalternos presentes, mas também por sinalizarem a unidade social construída e suposta nos 

eventos. De outro lado, representam a impossibilidade de que os promotores possam se auto-

legitimar de forma endógena com os eventos, tornando-os absolutamente exclusivos. Neste 

sentido, os trabalhadores informais e os consumidores de seus produtos "invadem" o espaço de 

distinção social dos ruralistas, rompem o seu exclusivismo, incorporando-o à sua própria 

estratégia de sobrevivência e se constituindo como adversários/aliados dos promotores. Tem-se, 

então, a experiência de uma reciprocidade desigual e tensa, na medida em que, mais ou menos 

conscientes, os sujeitos envolvidos sinalizam a todo momento quem é quem. 

Não são poucos os barraqueiros, vendedores e prestadores de serviços itinerantes, que 

acompanham as exposições em seu calendário por todo o Brasil. Hospedam-se em pensões e 

hotéis baratos ou acampam na área e nas adjacências dos parques, com barracas e com os veículos 

em que trazem as mercadorias, geralmente caminhonetes e fitrgões. Às vezes, são famílias inteiras, 

com crianças e parentes. Os mais prósperos armam seus negócios em mais de um evento ao 
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mesmo tempo. Sendo quase todos autônomos, seu número é crescente a cada ano, conforme 

observamos em todos os eventos pesquisados, principalmente nos que repetimos a pesquisa. 

Alguns depoimentos desses autônomos mostram a montagem de pequenos negócios para 

acompanhar as exposições como alternativa para desempregados das camadas médias urbanas. 

Exposições e seus eventos assemelhados e paralelos reforçam, assim, a expansão do chamado 

setor informal da economia' 5 . 

Com estrutura produtiva terciarizada e ativada em episódios regulares, as exposições 

apresentam relações e regimes de trabalho adequados a essas características, através do excedente 

de força de trabalho que agora não se restringe às grandes cidades ou regiões economicamente 

deprimidas e avança pelas cidades médias e pequenas do interior 16 . Promotores e empresas não 

15 Esta afirmação se baseia em depoimentos, observação direta e indícios numéricos. Fizemos um esforço 

para contá-los mas as direções dos parques não permitem acesso aos dados ou não têm registros organizados. Onde 

pudemos obtê-los, os itinerantes eram registrados junto com os residentes, inviabilizando comparações. Também 

não foi possível montar séries anuais desses e outros dados, referentes a público, rendas, número de empresas 

participantes, pelas mesmas razões. Na verdade em todos os parques as pessoas responsáveis pelos registros de 

dados preocupam-se em dar-lhes conotação publicitária. 

A forte presença de trabalhadores "informais" na rede de eventos ruralistas acompanha a tendência 

nacional de expansão da força de trabalho excedente, amplamente estudada nos anos 70 em vista da dimensão do 

problema. Sobre o trabalhador autônomo por conta própria, nos anos 70, consultei Prandi (1978). Essa discussão 

desdobrou-se em análises sobre o setor informal da economia brasileira. Nos anos 80, pode ser vista em Cacciamali 

(1982) e Faria (1983). Nos anos 90, a explosão do desemprego e da indigência da força de trabalho não qualificada 

carece de análises atualizadas. Contudo, os diagnósticos sobre a dramaticidade do problema aparecem até mesmo 

na grande imprensa. Por exemplo, a Folha de S. Paulo e a revista Veja, dentre outras fontes jornalísticas, fizeram 

algumas matérias especiais, com estatísticas dos últimos dez anos, que estarrecem. As estratégias do mercado 

informal de trabalho parecem não comportar mais a dimensão do trabalho excedente no Brasil, como se via no 

estudo de Prandi. A não ser que se possa confiar em estratégias como a institucionalização das "pequenas empresas 

& grandes negócios" para todos os trabalhadores excedentes. Tais estratégias, que exigem um "mínimo de capital", 

podem ser vistas nos instrumentos pedagógicos, cartilhas e folders, gerados pelos órgãos e associações que 

constituem o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) da esfera nacional às locais. 
16 Segundo Graziano da Silva (1995: 1457-8 ), com base em dados do Censo de 1991: As análises 

preliminares apontam no sentido não de uma desconcentração da população brasileira, mas de uma 

conglomeração paulatina de municípios em torno das regiões metropolitanas. Isto se expressa sobretudo no 

incremento maior dos municípios de porte médio (entre 100 mil e 500 mil habitantes), tendo as regiões 

metropolitanas e os municípios com menos de 100 mil habitantes mantido, grosso modo, a mesma participação 
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fixam novos trabalhadores em seus quadros de assalariados, a não ser nas situações decorrentes de 

sua expansão em função da importância que os eventos assumem na economia dos 

empreendedores em geral. Outra prática habitual é o deslocamento de trabalhadores estáveis para 

regimes de trabalho extraordinários, nos horários noturnos e finais de semana. 

Vimos que a montagem de uma exposição tem duas fases distintas, organização e 

execução. Esta última fase é rapidamente conectada e desconectada da primeira. Os processos de 

trabalho que exigem um número maior de trabalhadores são de curta duração. Fora o trabalho de 

concepção, organização e negociação do evento, que se arrasta de forma dispersa por quase um 

ano, restrito aos diretores e burocratas dos parques e empresas associadas, uma exposição não 

exige mais do que dois meses de trabalho intenso dos demais envolvidos, às vezes menos tempo. 

Neste período é que se concentram as tarefas executivas que vão tornando as duas fases 

simultâneas. 

Na execução, tarefas fundamentais, como o planejamento final, a coordenação geral das 

atividades e os contatos, recepção e organização dos expositores de animais, ficam a cargo da 

burocracia, dos técnicos e funcionários dos parques. Qualquer outra demanda nessas atividades 

serão cobertas com trabalhadores temporários, incluindo os especializados, como juizes de 

concursos, leiloeiros, publicitários, locutores para eventos associados e outros, nos casos em que 

estes não são contratados por empresas associadas. Convites a autoridades e políticos ficam a 

cargo de diretores sindicais e de associações de classe em conjunto com políticos locais e regionais 

e, às vezes, incluem burocratas de órgãos públicos. Nos próprios termos dos promotores, os 

convites estão entre as tarefas estratégicas, como a venda de estandes e boxes, de espaços 

publicitários e direitos de uso dos parques, a contratação de shows, espetáculos e de atividades de 

lazer, tarefas de ordem propriamente empresarial, que são divididas entre os diretores dos parques 

e os produtores associados - empresas de produção, de promoção e de publicidade - todos 

relativa que tinham em 1980 (respectivamente, 29% e 56%). Já os municípios com menos de 20 mil habitantes 

abrigavam cerca de 20% da população brasileira, ainda que tenham reduzido sua participação relativa em 

comparação ao Censo de 1981. Se considerarmos que em 1980 a população brasileira com domicíli6 rural 

representava um terço (32%) do total e em 1991 estava reduzida para apenas um quarto (25016); e que as regiões 

metropolitanas abrigam uma reduzida percentagem de pessoas que trabalham na agricultura, é de se esperar que 

essas nossas agrovilas do interior concentrem hoje mais de três quartos da população rural brasisleira e 

seguramente a maior parte da PEA agrícola brasileira com domicílio urbano. 
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operando, em princípio, com seus trabalhadores fixos. Porém, em muitos casos, dependendo da 

dimensão que o evento possa ter a cada ano, os produtores originais e associados contratam 

trabalhadores temporários especializados para essas tarefas: artistas, desenhistas, pintores, 

divulgadores, vendedores de direitos que subcontratam serviços. 

O contingente maior de trabalhadores encontra-se na execução de atividades cotidianas 

que exigem qualificação técnica variada porém de baixo custo, que vão desde a montagem e 

desmontagem das instalações até sua operação durante a exposição. Neste processo, observa-se 

maior diversidade nas formas de contratar, organizar e administrar as tarefas. Sem contar a 

importância das relações autônomas e familiares dos pequenos negociantes e trabalhadores 

ambulantes, o destaque se dá nos assalariamentos em regimes de trabalho temporário, 

principalmente através de empreiteiros que subcontratam diaristas e tarefeiros. Entre todos estão 

marceneiros, pedreiros, eletricistas, pintores, seguranças, recepcionistas, garçons, faxineiros, 

garotas-modelo, tratadores de animais e um sem número de ajudantes. A lista pode ser maior. As 

empresas lançam mão do excedente crônico de trabalhadores de pouca ou nenhuma qualificação 

facilmente disponíveis em qualquer cidade brasileira nos dias atuais. Além disso, é importante 

registrar que muitos trabalhadores com empregos fixos fazem "bicos" nas exposições. Alguns 

marcam férias nas ocasiões dos eventos, como verificamos entre os seguranças da festa de 

Barretos em 1993 e entre os guardadores de veículos da exposição de Montes Claros, MG. 

Pode-se ver que em sua organização básica as exposições exigem poucas alterações 

funcionais e numéricas nos processos de trabalho da estrutura de seus empreendedores. Quando 

isto ocorre é de forma concentrada no tempo e no espaço. A demanda restrita de trabalho 

especializado, o elevado índice de terciarização que vimos nos dados do Quadro 1 retirados do 

Apêndice III, os regimes autônomos e temporários de contratação diminuem muito os custos 

financeiros e operacionais dos produtores originais, que transferem a competição de preços, 

produtos e salários para outros agentes, assim como mantêm à distância o enfrentamento dos 

conflitos típicos e inevitáveis do universo da produção industrial. Não há grandes contingentes de 

trabalhadores permanentes. Trabalhadores temporários não constituem sujeitos de identidade 

social unificada, como ocorre nas indústrias. Conflitos entre produtores onginais e associados 

ocorrem, mas se resolvem dentro dos parâmetros intra-classë, estabelecidos sob critérios racionais 
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de sua identidade social, enquanto administram mais facilmente os eventuais problemas com os 

trabalhadores de vinculação direta 17 . 

Com essas estratégias de contratação de trabalho, constata-se que os empreendedores 

dessa nova indústria pouco treinam, pouco assalariam de forma fixa no tempo e no espaço, enfim, 

quase não formam ou expandem categorias específicas e qualificadas de trabalhadores. Somente se 

expandem as próprias categorias especializadas de intermediários culturais insendos entre os 

produtores originais e associados das exposições, nas quais se incluem, primeiro, os extensionistas 

clássicos, conectados à rede simbólica ruralista através de suas atividades historicamente dadas e 

agora projetadas na promoção das exposições e, também, através de sua presença em programas 

ruralistas da indústria cultural derivados do formato "Globo Rural". Em sendo lugar e mais 

importante, expandem-se os profissionais de relações públicas, publicitários, jornalistas (incluindo 

autônomos e prepostos nas editorias de jornais e revistas de tiragem nacional), artistas e estetas 

ruralistas, além de avaliadores e juizes de animais, leiloeiros, locutores de rodeios, categorias nem 

sempre formadas no âmbito das exposições e, muitas vezes, profissionais com outras ocupações 

sendo, alguns, proprietários de negócios diversos fora do universo rural, o que torna este apenas 

mais um conjunto simbólico particular a ser incorporado como parte das culturas hegemônicas de 

consumo. A rede conta ainda com outras categorias profissionais especializadas como os 

iropeiros, os peões e algumas outras, encontradas entre os trabalhadores dos rodeios, que serão 

abordados mais adiante. As exposições apresentam, assim, um universo de trabalho emergente 

cheio de peculiaridades: expansão de categorias especializadas de produção simbólica do habitus 

dominante do rural utilizando uma maioria absoluta de trabalhadores episódicos, pouco 

conectados às empresas e aos meios de produção dos eventos, pouco conectados entre si nos 

âmbitos profissional e pessoal, constituindo-se como sujeitos efëmeros demais para formar 

identidades social e política, como se observa nas relações e processos de trabalho industriais. E, 

no entanto, todos produzem para uma indústria. Os eventos ruralistas predispõem e compelem ao 

trabalho e aos negócios sujeitos sociais muito diversos, sendo poucos de sua própria identidade 

social, de sua sociabilidade restrita ou de sua unidade doméstica de convívio. 

17  A maioria dos parques das cidades da pesquisa direta tinha entre 10 e 30 funcionários fixos. Em 

Uberlândia-MG, Uberaba-MG, Montes Claros-MG, Ribeirão Preto-SP, Barretos-SP e Jacareí-SP os parques 

empregavam de 30 a 50 trabalhadores fixos. Em muitos casos, havia funcionários mantidos pelas prefeituras locais. 
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As exposições se realizam, portanto, com pouco investimento direto de seus produtores 

originais que operam quase sem riscos, sustentados pelos recursos do Estado e das empresas 

participantes. Em um processo de produção peculiar como esse, há duas maneiras fundamentais 

entre outras de auferir lucros. A primeira, decorre da venda antecipada dos eventos que viabiliza 

um lucro projetado no planejamento, pertencente exclusivamente aos produtores originais. A 

outra, se realiza no movimento de consumo das atividades instaladas que proporciona um lucro 

imprevisível, mas certamente sempre compensador, dividido entre produtores originais e 

associados. Os montantes de lucros dependem, então, em grande parte, da avaliação da hipótese 

de realizar taxas de rentabilidade compatíveis com a reprodução ampliada do evento a cada ano, 

da eficácia das atividades programadas e da mediação publicitária. Mas não somente isto, quando 

há, também, de se considerar a reprodução dos capitais político e simbólico cultivados nos 

eventos. 

Em nenhum dos eventos pesquisados, ouviu-se dizer que a exposição não deu lucros 

mesmo quando seu movimento fracassou, porque seus custos são pagos previamente e não há 

publicidade crítica ou negativa dos eventos pelos seus próprios sujeitos, nem por qualquer outro, 

afora a exaltação competitiva de um evento face a outros, focando qual dentre eles arrecadou mais 

financeiramente e arregimentou mais público. Mas aí, também, trata-se de publicidade. Esta é uma 

prática permanente e generalizada que as agências produtoras e mediadoras dos eventos instalam 

para se reproduzir adiante, no tempo e no espaço, com mais eventos, em ciclos cada vez mais 

curtos, conectados ao mercado ampliado, à sociedade em geral. 

Práticas da Nova Intermediação Cultural 

A produção e promoção publicitária é a segunda esfera fundamental de realização das 

exposições. Depois de confirmados os produtores rurais expositores e os apoios institucionais do 

poder público, as empresas especializadas de publicidade são as primeiras a serem chamadas para 

completar o planejamento e execução das estratégias de venda dos eventos. Em grande medida, 

são contratadas com recursos repassados aos promotores pelas prefeituras, órgãos estaduais e 

empresas estatais, incluindo a Embratur, e constituem o núcleo fundamental da mediação entre os 

produtores e os consumidores, viabilizando a adesão tensa destes como forma de legitimação dos 

eventos e de seus conteúdos. 



qw 	
19 

132 

As razões dessa inserção privilegiada dos agentes publicitários na realização dos eventos 

são duas, de caráter essencial. Primeiro, propiciam uma das principais fontes de receitas das 

exposições e, segundo, produzem parte considerável dos conteúdos simbólicos reelaborados de 

toda a configuração sertaneja, ultrapassando, portanto, o espaço das exposições. Vejamos como 

esses agentes operam esses dois processos fundamentais. 

O preço dos espaços publicitários varia conforme a localização, o tamanho e o tipo de 

anúncio. Posições privilegiadas, como a entrada do parque, os palanques, cercas, porteiras dos 

bretes nas arenas dos rodeios e áreas próximas aos palcos dos shows chegam a custar dez vezes o 

preço do metro quadrado das demais áreas do parque. Out-doors e grandes placas são os recursos 

mais caros quando colocados fora dos estandes alugados. Anúncios com faixas e cartazes dentro 

dos estandes e no serviço de som permanente do parque quase sempre têm seus custos embutidos 

no aluguel de espaço. Anúncios audio-visuais de empresas não expositoras são vendidos à parte. 

A publicidade intensa e variada soma-se aos rituais para a festa polissêmica cuja palavra-chave é 

vender e vender de tudo. A superposição e a simultaneidade de anúncios vão além da percepção 

audio-visual e invade todos os sentidos de quem está presente. A sucessão de imagens, sons, 

cheiros, paladares, toques fisicos nas mercadorias-simbolos é inescapável, alcançando os planos da 

sensualidade e do erotismo, aliás, estimulados e presentes em quase tudo, apesar de banalizados. 

Essa atmosfera envolvente de efeitos rebuscados nas várias espécies de sedução é carregada de 

intencionalidade. Os produtores dos eventos buscam exatamente esses efeitos, como recursos 

euforizantes. Sem entrar no mérito valorativo das preferências de fruição derivadas das artes, das 

sensações, dos prazeres corporais e mentais que cada sujeito social cultiva, raros são os eventos 

que produzem tamanha pressão sobre a combinação das sensorialidades de forma tão conjuntiva e 

acelerada. Nas produções da indústria cultural, sejam os espetáculos musicais, teatrais, de dança, 

os filmes, programas de televisão e rádio, outras festas, o próprio carnaval, quase todas, de certa 

forma, preparam e buscam efeitos semelhantes no envolvimento dos consumidores. Porém, têm 

limites no aspecto de simultaneidade da produção e aceleração dos sentidos das ações dentro do 

mesmo espaço e tempo. Nas exposições, essa produção de sentidos parece, antes de tudo, dirigir-

se para uma percepção corporal e mental fragmentada e, ao mesmo tempo totalizadora que, como 

em qualquer festa, não exige decodificação mental lógica e imediata das mensagens. Por isso 

mesmo, podem ser as mais díspares em termos dos simbolos empregados e dos valores exaltados. 

Sua eficácia parece decorrer das circunstâncias acríticas formadas pelo turbilhão festivo, ou ainda 
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da fruição de uma experiência de consumo múltiplo em si, consumo de um calidoscópio, em que a 

adesão dos neo-ruralistas socialmente identificados com os produtores é plena, enquanto a adesão 

efêmera dos sujeitos que não compartilham o habitus que o gera e reproduz posterga qualquer 

apreciação e ação crítica em troca da expectativa e realização dos prazeres prometidos. Entre os 

grupos alegres de agro-boys e cow-girls presentes nos bares, na embriaguez da atmosfera 

exuberante dos eventos, ouve-se com freqüência, aos urros e acompanhadas de gestos largos e 

abrutalhados ou rústicos, expressões comuns de euforia da festa caipiraJcounty: Gaba não 

mundão; (respondida rapidamente por outros gritantes) Gaba assim que é bão; Mais nóis sofre lá 

fora, mais nóis goza aqui dentro. 

O padrão dessa fruição simultânea de sentidos é o que se percebe na "trilha sonora" das 

exposições. À primeira vista, parece irracional o que ouvimos. Há um serviço central de som, com 

caixas espalhadas por todo o parque transmitindo sem cessar anúncios, músicas e avisos em alto 

volume. Simultaneamente, superpõem-se as locuções e as músicas de várias outras fontes, ativadas 

nos restaurantes, barracas e lojas, nos recintos com shows e pistas de dança, no parque de 

diversões, nos espaços de concursos e desfiles de animais, no rodeio, todas em alto volume. Os 

sons e vozes das pessoas presentes misturam-se a tudo isso, tornando incompreensíveis as falas 

baixas e pessoais. É preciso gritar para ser ouvido em tamanho inferno sonoro. Os gêneros 

musicais transmitidos formam uma verdadeira miscelânea para apelar e agradar as mais diversas 

preferências. Com  predominância do gênero neo-sertanejo e da música country norte-americana, 

também ouve-se muito os gêneros de apelos eufóricos e dançantes como o axé music, o funk 

brasileiro de Jorge Benjor e Tim Maia, os clichês neo-pagodeiros e os sucessos infantis de Xuxa. 

Neste quadro dantesco, se o leitor aceitar a força de expressão adorniana, a matriz 

geradora dos eventos, o universo simbólico rural, desaparece, unifica-se e dilui-se em outros; 

forma-se um universo novo, cujas origens simbólicas se tornam irrelevantes. Toda e qualquer 

matéria simbólica, de todo e qualquer grupo e identidade social, acaba diluída. Para ser produzido 

como componente publicitário e mercadoria simbólica ampliada, o rural transfigura-se em 

referencial múltiplo de identidades mutantes, cujas constituições são abertas; ora apontam o 

passado, ora apontam um presente em que o rural não existe mais como categoria de identificação 

singular de grupo nenhum, porque parece ser de todos. Novamente a ruralidade se expressa como 

comunidade de destino, a communitas conciliada com a sociedade. 
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A diluição publicitária de símbolos e valores na produção mercantil tem uma certa lógica 

que Adorno discutiu à exaustão' 8. Na produção dos eventós, os agentes trabalham com elementos 

simbólicos fixos e variáveis, que devem conquistar não apenas o público final, mas antes as 

empresas expositoras, os anunciantes que completam o patrocínio do Estado e vendem produtos e 

serviços nas exposições e, muito além delas, nas ruas, no comércio corrente, na mídia, enfim, onde' 

puder se configurar a ruralidade reelaborada, no mercado ampliado. 

Entre os elementos publicitários fixos, que visam mais os produtores rurais em geral, estão 

as tradições dos eventos que sempre contaram com a presença constante das marcas de certas 

empresas. Por exemplo, empresas de produtos e insumos rurais, montadoras de veículos, bancos 

são pressionados a participar, sob pena de ceder lugar aos concorrentes. A pressão é a mesma 

sobre certos ramos de alimentos e bebidas, de roupas e de brinquedos que se obrigam a expor e 

criar produtos com gr/Je country. Quando não são pressionadas, muitas empresas aderem, criam 

produtos com esta marca "aproveitando a onda". Essa competição, em certa medida "inventada", 

possibilita aos produtores das, exposições com prestígio crescente aumentar os preços de 

participação nos eventos, submetendo as empresas a práticas quase monopolistas e monopsônicas, 

não fosse o aumento anual da oferta de exposições. Essa prática essencial da mediação publicitária 

levou empresas montadoras de veículos, cervejarias e outras a adquirirem exclusividade de 

anúncios e venda dos produtos de seus ramos em algumas exposições. Outros elementos fixos da 

publicidade enfatizam a eficiência da organização, as instituições públicas envolvidas, o prestígio 

de autoridades e artistas programados, os dados nunca confláveis de público e de renda do ano 

anterior e outras vantagens. 

Os elementos publicitários variáveis, mais dingidos aos consumidores em geral, compõem-

se de excepcionalidades do momento, associados simbolicamente às atividades programadas das 

exposições. Incluem-se aí os grandes acontecimentos esportivos: as Olimpíadas em 1992; a Copa 

do Mundo em 1994; as comemorações cívicas: aniversários, jubileus, centenários das cidades, 

datas históricas locais e nacionais como a independência do Brasil, além dos eventos políticos, 

religiosos, folclóricos, cujo reclame conjugado pode ser oportuno para apropriação pelos 

publicitários. Assim, a exposição e suas atividades se configuram simultaneamente como meio de 

produção publicitária, como produção de mercadorias simbólicas e como veículos dessa 

18  Adorno, 1985. 
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produção que se completam, enfim, como indústria reelaboradora de simbolos, sentidos e valores 

sob domínio e direção de seus agentes. 

Na propaganda das exposições, de seus eventos acoplados e atividades, práticas culturais 

de outras tradições, novos mitos, fatos conjunturais, mesmo com aparência desfavorável ao seu 

caráter festivo são aproveitados. Em 1992, os índices inflacionários elevados serviram de mote 

publicitário. Em alguns parques, viam-se faixas com os dizeres: No homem do campo a salvação 

da lavoura e do pais; Inflação se combate com produção. Ou ainda: Esqueça a inflação na festa 

do peão, dizia o locutor do carro de propaganda volante nas ruas de Araguari, MG. 

A publicidade monta uma verdadeira rede emissora de anúncios. Conforme a dimensão da 

exposição, abrange desde a cidade que a realiza até a mídia nacional. Em cidades do interior as 

emissoras regionais de televisão e as rádios apresentam a programação de eventos sob o som das 

duplas neo-sertanejas de sucesso, que têm suas músicas intensamente rodadas na ocasião. 

Cartazes e faixas forram os espaços públicos de várias cidades, carros de propaganda-volante 

circulam divulgando. Em Uberlândia e Montes Claros, observou-se um recurso publicitário 

circense. Um caminhão com auto-falantes anunciava pelas ruas, levando em sua carroceria agro-

boys e cow-girls, jovens vestidos à moda count!y, que tocavam berrantes, exibiam cabeças de 

touros, enquanto outros bebiam cerveja em latinhas e dançavam ao som de country music. 

A chave da eficácia publicitária se configura, assim, pelo aspecto festivo dos eventos que 

assalta o cotidiano modorrento das cidades do interior. A publicidade é o motor do dispositivo 

ligado pelas entidades de classe dos proprietários rurais. Os sujeitos componentes desse sistema 

arrastam em seu caminho muito mais do que outros sujeitos sociais ligados ao campo por qualquer 

laço de afinidade. Acorrem ao chamado as classes médias urbanas, trabalhadores de todos os 

setores sociais, que compartilham os eventos como atores de todo o teatro social da configuração. 

Os extremos sociais se tocam, desde os donos do cenário até os personagens das falas de fundo da 

sociedade: mendigos, meninos de rua, prostitutas, biscateiros e toda espécie de lumpem urbano e 

suburbano. A cidade ferve, o campo acordou e vai dar espetáculo boniiito, esbravejou o locutor 

de rodeios no auto-falante do caminhão. 

De maneira geral, é assim que se articulam as esferas de produção e mediação das 

exposições, eventos paralelos e associados como resultante da articulação entre entidades de 

classes proprietárias do campo, órgãos do Estado e empresas. Os primeiros sujeitos sociais 

aparecem como produtores originais, os segundos como promotores associados, enquanto os 

lw 
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últimos são produtores associados, além de propriamente intermediários simbólicos, por sua 

essência empresarial. Pelo que vimos essa consideração conceitual não é irrelevante. Ao contrário, 

elaboram-se três categorias sociológicas cujas construções simbólicas, incluindo as suas próprias, 

têm justificado e legitimado a associação dos agentes públicos com a iniciativa privada para repor 

a ruralidade dominante sem excluir o discurso sobre a velha modernização rural e o novo 

desenvolvimento do país. A articulação desses promotores assumem, portanto, um discurso 

correspondente que não difere muito do que se ouvia nos anos 70, quando a modernização 

conservadora do campo estava praticamente consolidada, mas exigia reiteração diante dos 

clamores por reforma agrária, como observamos anteriormente. Repetido à exaustão em todas as 

exposições das cidades pesquisadas, com algumas tintas neo-liberais próprias do espírito da época 

atual, sua constância mostra que ainda não está esgotado como teleologia que unifica a sociedade 

brasileira e atenua suas desigualdades. Simbolicamente industrializado, continua remetendo as 

soluções para o fi.ituro, como sempre foi próprio da ruralidade clássica. 

A distinção formal entre promotores e produtores parece separar os interesses de quem 

apenas fomenta o desenvolvimento e a modernização da sociedade e de quem visa ter lucros. 

Vimos que não é assim. Ao extrapolar sua função representativa, as entidades de proprietários 

rurais cooptaram Estado e empresas para generalizar uma nova modalidade fisica e simbólica de 

mercado, um verdadeiro shopping de excepcionalidades: episódico, intenso, festivo, espetacular, 

social e geograficamente inclusivo, integrador de atividades econômicas diversas, integrador de 

práticas e simbolos sociais diferentes, polifnico, polissêmico e, por fim, de custos promocionais e 

operacionais baixos para seus produtores originais. 

Política e Mercado Simbólico nas Exposições 

Mas não é só pela euforia das aparências criadas na publicidade que se pode inferir sobre o 

lucro, o prestígio e o brilho das exposições. A receita antecipada cobre todos os custos e toda 

espécie de lucro projetado e viabilizado nos eventos enquanto promoção precípua de objetivos 

ruralistas, mas resta ainda o que será obtido nos portões dos parques, certamente um lucro 

adicional considerável, por se tratar de produção para consumo de massas. Contudo, se estelucro 

não ocorrer, os produtores originais não quebram. Voltam a sua função representativa, inteiros e 

incólumes em sua legitimidade primeira. Afinal, na hipótese pouco provável de fracasso da 

exposição, em última instância seus produtores onginais não são empresários, são "promotores" 

w 
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do desenvolvimento rural, um eufemismo cujo valor econômico, politico e simbólico foi 

demonstrado. Em qualquer hipótese de consolidação ou refluxo das exposições como fato social, 

suas posições para continuar produzindo exposições diante dos sujeitos sociais envolvidos não se 

alteram. Enquánto não acontecem prejuízos econômicos para os interesses específicos das frações 

de classe agrárias participantes, decorrentes da forma mais ou menos eficaz como os produtores 

atuam na produção dos eventos, seus associados originais garantem-lhes legitimidade institucional 

e simbólica, por um lado, e sustentação financeira, investimentos acrescidos de lucros, por outro. 

Esse sistema de legitimação econômica, social e cultural conta com mecanismos políticos de 

reforço que serão permanentes à medida que a estrutura montada e seus processos permitirem a 

inserção de outros sujeitos sociais• e outros objetivos durante as exposições. Mas há um outro 

ângulo para se observar esse reforço pela fusão das dimensões econômica, política e cultural dos 

eventos, na triangulação entre produtores dos eventos, Estado e sociedade. 

Nas exposições, obrigatoriamente pagos são os ingressos do horário noturno, quando 

ocorrem os shows e rodeios que são eventos caros. Porém, em horários oportunos os ingressos 

nos parques são gratuitos, geralmente nos períodos matutinos ou vespertinos, nos finais de 

semana, nos momentos de abertura ou fechamento dos eventos, quando se apresentam 

autoridades, políticos e lideranças das classes empresariais nas solenidades. Em alguns eventos sua 

participação assume conotações espetaculares. Discursos de agradecimentos recíprocos, elogios, 

conclamações, reivindicações, comunicações de convênios e contratos formam a matéria dos 

rituais políticos em todas as exposições, sem exceções. Mesmo exposições menores, em cidades 

do interior, não passam sem a ritualização do poder dos agentes da hegemonia local e nacional, 

como segue nos exemplos. 

Em 1992, a Expozebu de Uberaba contou com a presença do ministro da Agricultura - 

Antônio Cabrera -, do governador do Estado - Hélio Garcia - e seus escalões imediatos. 

Chegaram à cidade e ao parque causando o burburinho típico dessas ocasiões, com aviões, 

helicópteros e a correria de automóveis e batedores, engrossados pelos séquitos de autoridades, 

políticos, lideranças e apaniguados do poder regional e local. Na abertura da exposição, foram 

para a sacada do recinto do parque destinado a solenidades, postaram-se diante da arena, onde 

perfilava uma guarda de honra - Dragões da Inconfidência - à frente do público. O conteúdo dos 

discursos, além do previsível que apontamos, incluiu a comunicação eloqüente de projetos e obras 

para a região e de convênios entre órgãos públicos e a iniciativa privada. Uma dessas obras, era 
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objeto dos dizeres de uma grande faixa exibida na arena: Colior e Garcia, dupliquem a BR-050. 

Apócrifa, a faixa parecendo reivindicação popular, sugeria às autoridades a presença do povo 

manifestando suas necessidades. Em seu discurso, o governador comunicou que o pedido foi 

atendido com a assinatura de decreto autorizando estudos de viabilização e preparação do projeto. 

Parte do público aplaudiu mas parte minoritária vaiou, especialmente um grupo de militantes da 

UTE/MG - União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais - que portava faixas reiterando a 

greve instalada naquele momento nas escolas estaduais e cobrando os reajustes salariais legais, não 

cumpndos pelo governador. Ora, independente da importância da obra diante de outras demandas 

e carências regionais, a duplicação priorizou-se como antiga luta do povo da região, quando se 

sabia de antemão, pela midia, que a reivindicação partiu de lideranças políticas e classistas 

regionais, segundo interesses muito específicos: grandes empresas atacadistas e transportadoras, 

agro-indústrias da soja, frigoríficos, granjas avícolas exportadoras e outras que operam no eixo 

Brasília-São Paulo e nos seus variantes Leste-Oeste. No discurso de agradecimentos do secretário 

de Estado da Agricultura, Alyson Paulineili, ao ministro Antonio Cabrera, pelos convênios 

assinados, disse o primeiro: O ministro aqui presente, homem do campo, peão como nós... sabe 

das dificuldades do produtor rural, da sua luta, sabe que sem a agricultura não tem 

desenvolvimento. 

A exposição configurou-se, então, como espaço público para plantar popularmente a 

legitimidade das práticas políticas das classes envolvidas nos complexos agro-industriais junto ao 

Estado e à sociedade, práticas operadas a partir de uma de suas frações mais ambíguas, uma vez 

que a projeção estadual e nacional de Uberaba se dá via ABCZ - Associação Brasileira de 

Criadores de Zebu -, uma representação política que, apesar de toda a construção simbólica de sua 

identidade de sujeitos rurais modernos, historicamente se alinhou de forma emblemática aos 

grupos hegemônicos sob a marca do clientelismo político. De forma recíproca, os agentes do 

Estado fizeram da exposição de Uberaba uma vitrine de suas realizações mais notáveis. Ainda em 

1992, a presença do presidente Fernando Coilor, esperada até o último instante, foi impossível. Naquele momento, 

diante das denúncias em curso contra seu desgoverno, suas técnicas exageradas de espetacularização da política 

refluiram. Impediram que ele pudesse cantar "Pense em mim, chore por mim", o que decerto faria sem pejo, como 

nas inúmeras ocasiões em que prestigiou o gênero musical neo-sertanejo, promovendo saraus com duplas famosas 

na também famosa "Casa da Dinda", amplamente cobertos pela imprensa. A ausência de Colior em Uberaba 

em 1992 contrariou uma tradição que incluiu, entre outros, Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubistcheck e teve seu auge com os generais-presidentes. De qualquer forma, a tradição teve 
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continuidade e seguidores em outros eventos. Mário Covas discursou na Festa do Peão de 

Cajamar, SP, na campanha para o governo estadual de 1994. Neste mesmo ano, Fernando 

Henrique Cardoso fez uma descida triunfante de helicóptero na arena da Festa do Peão de 

Barretos durante a campanha presidencial. Acenou para o público, abraçou os promotores e peões 

e se retirou voando. Daí, aparentemente mais do que em outras exposições, em Uberaba e 

Barretos aparecem os estandes de empresas estatais e de órgãos públicos, que comparecem em 

todas as exposições sem exceção, como parte do espetáculo. São constantes e parecem 

preferenciais as presenças das empresas de fomento e extensão rural, de abastecimento, de 

energia, de saneamento, bem como os estandes de órgãos responsáveis pela política ambiental. Em 

muitas exposições essas instituições repetem a publicidade em torno das funções e da importância 

do setor rural para o desenvolvimento do país, incluindo campanhas conservacionistas, ecológicas, 

sugerindo o compromisso das classes produtoras rurais e do Estado contra as práticas predatórias 

na agropecuária, acusação que há anos encontram dificuldades sérias para rebater. 

Em 1992, na exposição de Guaxupé-MG, a solenidade de abertura contou apenas com 

autoridades locais, mas sua ritualização teve a conotação de uma liturgia do populismo que as 

exposições representam na ordem social vigente na sociedade brasileira de hoje. Na abertura 

oficial da exposição, próximo ao portão de entrada do parque, ainda fechado, sobre um palanque 

armado para a ocasião, colocaram-se políticos, autoridades dirigentes, entre lideranças 

empresariais, representantes de entidades públicas, profissionais da mídia munidos de câmeras, 

microfones e gravadores, além de partidários, protegidos, esposas e filhos dos presentes. Em uma 

plataforma pouco abaixo do palanque, ou palco se o leitor preferir, alinharam-se dez garotas 

vestidas de cow-girls. Com  bustiês de franjas e bermudas curtas de couro, botas e chapéus, eram 

as "Garotas Expoagro-92" embelezando o evento. Na avenida em frente aglomeravam-se os 

cidadãos comuns, com destaque para muitas pessoas vestidas a caráter, com jeans, botas e 

chapéus, permitindo a suposição provável de serem fazendeiros e seus familiares, embora esta 

vestimenta não seja exclusiva. Via-se, também, muitos casais segurando seus filhos junto a um 

número formidável, pelo tamanho do evento, de populares diversos, entre os quais circulavam 

vendedores ambulantes, meninos de rua, mendigos e toda sorte de lumpem que vemos nos 

subúrbios das cidades médias do interior do Brasil, identificáveis pela compleição fisica diferente 

dos que conhecemos nas metrópoles. Lumpem indefinido entre o rural e o suburbanizado, seus 

corpos inscreviam o desajuste social na festa pela aparência frágil: os troncos arcados, a pele 
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tostada de sol, as mãos calejadas, as rugas denunciando a velhice precoce. Os olhares 

aparvalhados e perpiexos sobre as garotas estilizadas, eram dissimulados sob os chapéus surrados 

e alguns nsos timidos; tudo tão rural e tão moderno na festa. Mais ainda, o objeto da sensualidade 

virtual projetada na revista e na televisão ali estava, ao vivo, em carne, osso e flulgor. 

Na linha de frente, no alto do palanque e mais visíveis para o público perfilaram-se 

políticos e autoridades com direito a discursos. Em um dado momento o som altíssimo da música 

neo-sertaneja vindo das caixas enormes instaladas nos dois lados do palanque foi reduzido, o 

público voltou-se atento, a expectativa cresceu. O locutor do cerimonial pigarreou e abriu-se sem 

nenhuma originalidade: Bem amigos, a partir de agora... Declarou solenemente que naquele 

instante estava aberta a Expoagro-92, anunciando em seguida o hasteamento das bandeiras do 

sindicato rural, de Minas Gerais e do Brasil pelas mãos das autoridades, sob o som do hino 

nacional brasileiro. Pediu silêncio às pessoas e que o acompanhassem no gesto de mão ao peito em 

reverência solene aos simbolos de nossa terra-mãe. Obteve resposta tímida do público, cujo 

burburinho baixou mas não acabou. A solenidade não parecia interessar muito aos jovens que 

bebiam nas barracas das calçadas, aos guardadores de veículos, aos ambulantes, meninos de rua e 

pedintes, que continuaram em franca atividade. Encerrado o ritual dos símbolos nacionais, o 

locutor anunciou o primeiro discurso, o do prefeito, sucedido por outros ao longo de uma hora 

arrastada ou mais. Sem vislumbrar o fim, o público impacientou-se, promovendo alguns assobios, 

vaias e piadas entre os aplausos convencionais. O público queria o parque e a festa. Finalmente, o 

locutor anunciou o término da solenidade e a abertura dos portões, conclamando todos para 

acompanharem as autoridades na visita oficial aos estandes. Anunciou, ainda de forma eloqüente, 

que o ingresso do público seria gratuito, em reconhecimento a sua presença, sendo eflisivamente 

aplaudido. Abertos os portões, todos entraram, exceto pedintes, meninos de rua e outros 

molambos sociais, barrados e excluídos pelos porteiros e policiais das catracas. Ficaram de fora e 

voltaram a pedir coisas aos que iam chegando e entrando na festa. Expressivo do cotidiano das 

exposições, este fragmento de ritual político se projeta pela sociedade brasileira como hierarquia 

de papéis em que alguns atores não são convidados, mas insistem em entrar na cena. 

Dentro do parque, as autoridades à frente comandavam o séquito sucedido por populares. 

Entre os portões e os pavilhões havia uma distância de uns cem metros. Neste trajeto, se a 

hierarquia dos atores do ritual pudesse ser vista de cima, o desenho dos corpos no chão do 

parque, ou do palco, seria o da pirâmide social brasileira. Descontados o esquematismo e o 
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insólito da imagem, aquela pequena caminhada traduzia a inscrição de cada ator social no drama 

da estrutura social brasileira em um momento de trégua. Dirigiram-se para um pavilhão destinado 

à indústria e ao comércio, onde os boxes se alinhavam na forma de uma letra U, ou de uma grande 

ferradura. Em um determinado estande, as autoridades pararam, congestionando o público que 

vinha atrás. No estande havia uma faixa com os dizeres "Garota Expoagro-92" e um pódio com 

três posições. Sob o degrau mais alto a inscrição "Rainha" e, nos outros dois, "la. Princesa" e 
11 2a. 

Princesa". As dez garotas concorrentes, que vimos no palanque da solenidade de abertura, 

perfilaram-se em meia-lua nos dois lados do pódio, junto às vencedoras. Puseram-se como objeto 

de exposição, entre tantos por muitos estandes 19. Após várias paradas, recuos e avanços, 

cumprimentos e conversas das autoridades, a comitiva chegou ao estande da prefeitura, onde um 

microfone esperava o prefeito para um último discurso. Dentro do estande, cercado por fotos 

ampliadas de obras de sua gestão e junto a políticos famosos, destacou suas realizações no 

município e seu amor à luta do homem do campo, que tanto faz pelo país, incluindo a grande festa 

popular da exposição. Encerrada a fala, seguiram-se aplausos, as autoridades tomaram lugares 

apertados e concorridos no estande e puseram-se em exposição, também. O público assistia. 

Essa espetacularização da autoridade política dentro das exposições reproduz-se em todas 

as cidades pesquisadas e segue os princípios de organização dos eventos com multidões. As 

posições dos atores são rígidas, por razões de segurança e outras, cada qual com seu espaço de 

participação definido, como se vê nos grandes comícios, nas competições esportivas, nos desfiles 

de carnaval, nos megashows musicais. Porém, nas exposições o distanciamento entre atores 

estelares e público não segue o princípio frio das mediações de massa à distância consolidado 

pelos veículos da indústria cultural. A exposição se mostra um raro fenômeno de massas que pode 

ser e é interativo em muitas situações. Nela, figuras sociais notáveis compartilham, com algumas 

reservas, corporalidade fisica com o público em várias situações. Em algumas, os políticos, os 

artistas, os peões de rodeio famosos, atores e apresentadores de TV, garotas-modelo das revistas 

19 Algumas moças, visivelmente constrangídas, pareciam dissimular algo, talvez a smnariedade do traje, a 

precariedade da produção visual ou a excitação dos voyeurs, que causavam certo desconforto. Entrevistadas depois, 

obtivemos a identificação social esperada: trabalhadoras do comércio, de escritórios, bancárias e estudantes. Foram 

recrutadas por patrões e por uni agente de garotas-modelo. Algumas declararam morrer de vergonha, sofreram 

censuras familiares, mas todas admitiram sonhar com a carreira de modelo, porque ganha muito, viaja.., no interior 

tem pouca chance, só na exposição. 
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e clips publicitários circulam entre o público, nas solenidades, nos shows, nos rodeios, nos desfiles 

e leilões de animais, nos restaurantes e barracas dos parques, gerando parte da fruição da festa. 

Esses cidadãos excepcionais, modelares, igualam-se, sem riscos aparentes, aos seres humanos 

comuns de cidadania duvidosa. Criam-se circunstâncias e situações em que as classes subalternas 

participantes podem se sentir também sujeitos do espetáculo como se estivessem nas festas de» 

bairros, nas comunidades de identidade social efetivamente populares. O caráter interativo tem 

outros exemplos. 

Em algumas exposições, as atividades são filmadas em vídeo e, simultaneamente, as 

imagens são projetadas em telões espalhados pelo parque. As pessoas se identificam, apontam, 

riem, fazem gestos, atuam, diante das câmeras. Este recurso é muito bem explorado no karaokê 

com cantores, promovido em restaurantes e recintos de shows e dança onde despontam e se 

destacam os covers das duplas neo-sertanejas. Outras vezes são concursos musicais ao vivo. Os 

participantes disputam prêmios, são anunciados com nomes artísticos e se apresentam para todo o 

parque através dos telões. Os vencedores têm direito ao bis, a uma pequena entrevista com o 

apresentador em que contam sua história, quase sempre espelhada na de Leandro & Leonardo, 

humildes trabalhadores do campo; agradecem citando e saudando familiares e amigos. Realizam, 

no mínimo, seus cinco minutos de sucesso, direito muito mais dfficil de alcançar em outros meios e 

veículos da indústria cultural, que não podem acolher em seus programas todos os candidatos que 

sonham em se tornar ícones caipira/counh!y. 

A interação através da construção simbólica da popularidade, familiaridade e pessoalidade 

genérica dos sujeitos sociais presentes reitera-se também nos recados, saudações e anúncios 

emitidos pelo serviço de som dos parques, às vezes dramatizados em qualquer fato e circunstância 

oportuna. Na festa de Barretos, em 1993, um garoto de uns oito anos se perdeu dos pais. Foi 

encaminhado ao palco preparado no estádio, então superlotado esperando a dupla neo-sertaneja 

Gian & Giovani, onde o diretor artístico dos promotores animava o público, pouco antes do show, 

contando piadas e "causos" de personagens caipiras/counfries conhecidos em seu próprio meio. 

Ao receber o garoto, o diretor fez sua identificação, lamentou o desespero que o episódio causaria 

em qualquer um de nós, passou e pediu aviso aos pais garantindo a segurança do menino com 

ênfase pouco habitual nesses casos, com muita comoção. O público aplaudiu, os pais apareceram 

logo em seguida, o garoto foi entregue e recebeu uma salva de palmas. 0 espetáculo seguiu. 
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Em sua principal diferença com outros eventos que envolvem multidões, o tratamento do 

público nas exposições têm artificios nominativos que fazem convergir as categorias massa, 

povão, galera e as categorias de identidade social imediata, com ênfase na pessoalidade tipificada. 

Os apresentadores dos shows, os mestres de cerimônias operam com essas categorias: nossos 

velhos companheiros de luta nas lides da roça, nossos jovens batalhadores da produção rural, 

nossos artistas do foklore, nossos porta-vozes das tradições do campo. Recriam assim a 

aparência de recuperação das proximidades fisicas e simbólicas rompidas com a decadência das 

sociabilidades rurais, rebuscam a comunidade de destino nos negócios das exposições. Fazem a 

experiência social massificada parecer familiar ao impregná-la de práticas e simbolos de aparência 

rústica e nostálgica de um tempo que não volta mais, a não ser nas exposições, um recurso 

ideológico inestimável, seja do ponto de vista mercantil, seja do político, tal como fora no 

passado. Considerando que nos primeiros rituais descntos a hierarquia dos atores estava clara e 

rígida e depois parece se dissolver, o sistema iguala num plano e hierarquiza no outro, o que - 

como resultado - promove uma tremenda complexidade classificatória, um enorme sentimento de 

compensação e complementaridade, impedindo certamente a tomada de consciência social 

horizontal 

Se não há novidade na associação entre classes dominantes, Estado e classes subalternas 

nas manifestações festivas e de lazer, como mostram vários estudos, sempre será preciso 

reconsiderar os mecanismos dessa associação quando se trata de práticas sociais espetaculares 

sustentadas por tantos veículos conjugados da indústria cultural. Este conceito, em sua formulação 

original, fica em parte subvertido na experiência interativa das exposições. O embotamento dos 

sentidos, a atomização do ser social e suas conseqüências, de fato ainda problematizam a cultura 

de massas por várias razões, mas também porque são percebidos pelos próprios agentes dessa 

indústria, que lhes oferecem respostas estratégicas renovadoras da dinâmica de produção 

simbólica mercantil. Com  certeza, um princípio fi.indamental que orienta essas respostas é 

desmontar as críticas severas à impessoalidade, ao anonimato social que caracteriza os segmentos 

de consumidores. Surgem daí as estratégias de conteúdos nostálgicos, afetivo-familiares, que 

20  Da Malta, 1981: 149. É evidente que isso indica as perpiexidades de uma estrurura social onde a 

hierarquia parece estar baseada na intimidade social Nesse sentido, as relações podem começar como marcadas 

pelo eixo econômico do frabalho, mas logo depois adquirem uma tonalidade pessoal (...), 
ainda conforme Da 

Matta (1981: 148). 

o 
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apelam à rusticidade e simplicidade dos valores da vida social rural. As exposições, suas práticas e 

símbolos reelaborados, são operações dessas estratégias como parte da expansão de acumulação 

ampliada de capital no âmbito da cultura, guardando especificidades que lhe garantem alguma 

singularidade no conjunto da indústria cultural. Sua origem social e simbólica é restrita, sua forma 

de bricolage foi inventada, seus rituais e representações processam uma diluição cultural 

generalizada entre o urbano e o rural com certa revivescência da dualidade, mas, ao mesmo 

tempo, mantêm-se com uma matriz geradora de simbolos que não se configuram mais como 

decadentes, secundários ou deteriorados, enquanto objeto dos produtores da reelaboração 

caipiralcounhy. 

Mas se as exposições e seus eventos acoplados são capazes de construir uma nova 

configuração do rural no universo das mercadorias simbólicas e das identidades sociais mais 

diversas e se ritualizam a ordem inerente deste universo, estão, também, atravessadas pela 

desordem dos dramas sociais aí presentes. Em parte, pudemos ver isto nas relações e regimes de 

trabalho e na hierarquia de posições sociais dentro dos rituais analisados anteriormente. 

Entretanto, é na própria esfera do consumo, ou melhor, na desigualdade de acesso social aos 

produtos das exposições que podemos ver seus rituais como manifestação-síntese da sociedade 

brasileira de hoje, na qual as hierarquias equilibradas de fonna tensa por compensação e 

complementaridade21  não são meramente reprodutivas. 

Pelo que foi apresentado até agora, percebe-se que a composição social dos consumidores 

das exposições é extremamente variada, abrangendo, sem exagerar, todas as classes, frações e 

segmentos sociais da sociedade brasileira. Também, como se viu, a inserção dos diversos sujeitos 

sociais nos eventos ocorre de muitas maneiras diferentes e simultâneas, envolvendo os sujeitos das 

três esferas processadas: produção, mediação e consumo. Combinados em ações e posições muito 

desiguais, em certas situações tornam sua identificação empírica dificil, como é próprio dos 

eventos de massa, abertos e relativamente acessíveis 22 . 

21  DaMatta, 1981: 148-9. 
22  O esforço inicial em uma pesquisa classificatória por amostragens, feita nos portões dos parques, não 

deu resultados satisfatórios, por algumas razões. Não passam pelas portarias todos os segmentos sociais presentes. 

Há diferenças importantes no público conforme os eventos programados, em cada dia e cada período do dia. Os 

finais de semana e o período noturno pareciam mais expressivos de todo o espectro de frequentadores, mas neles 

ocorriam muitos eventos paralelos, tomando impossível recobri-los com amostragens especificas, em vista dos 
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Portões abertos ou ingressos baratos, contudo, não escondem contradições. Nunca se 

pode esquecer que as exposições são eventos concebidos, hoje, sob os marcos da indústria 

cultural, portanto, de acesso e fruição segmentados. A posição de cada sujeito social em seus 

eventos se define por critérios localizados nas condições de classe, nos referenciais culturais e no 

enquadramento politico que os sujeitos assumem enquanto reprodutores de práticas e de 

representações revestidas também de conteúdos ideológicos. A primeira contradição, de ordem 

mais geral, na esfera do consumo das exposições, é serem definidas como festa popular, quando 

sua segmentação concreta é muito rígida, embora isto seja dissimulado. Assim, de certa forma, 

todos os seus freqüentadores são sujeitos da festa, mas suas inserções apresentam disparidades 

notáveis, como se verá um pouco mais, a seguir. 

Na identificação dos agentes primeiros da produção e mediação dos eventos há uma vasta 

integração de sujeitos sociais onundos de classes dominantes e dirigentes que, além de produtores 

e promotores dos eventos, não se excluem da esfera do consumo das exposições. Por isso, é 

comum a presença de representantes máximos dos sujeitos sociais dominantes: banqueiros, 

industriais, comerciantes e produtores rurais; empresários autônomos de serviços, políticos e 

burocratas de diversos escalões; intelectuais, artistas e outros vão às exposições. Quer dizer, os 

produtores/promotores vendem e compram ao mesmo tempo em que aproveitam para fruir dos 

rituais, das atividades e formas de sociabiidade por eles engendradas, nas quais convergem os 

interesses múltiplos que os envolvem. Além de fazer negócios, fazem politica, expandem prestígio 

social, fixam distinções sócio-simbólicas, esbanjam ou dissimulam suas posições internas e 

externas de classe no mesmo espaço social, frente a todos. Mas aí começam a se manifestar no 

mesmo espaço as diferenças enquanto desigualdades sociais. Compartilham de festas intimas 

caras, solenizam encontros em vernissages de artistas que vão do primitivismo ao abstracionismo e 

o pós-moderno, seduzem e são seduzidos por pessoas e coisas. Enfim, transferem para as 

exposições seu capital material, político e simbólico fundidos, no mesmo espaço exíguo em que 

está presente fisicamente todo o espectro da massa não proprietária, cujo capital simbólico ali é, 

unicamente, ser povo, receptor e veículo legitimador da configuração cultural processada. 

Percebe-se, então, que a inserção de sujeitos sociais dominantes nas exposições passa por 

recortes seletivos nos eventos associados das exposições. Alguns exemplos informam isto com 

custos financeiros e operacionais. A pesquisa por amostragem ficou restrita ao público de rodeios de Barretos, em 

1993, mas seu resultado também foi insatisfatório, apenas ilustrativo. 
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clareza. Sem contar as posições privilegiadas que suas presenças reservam nos rituais e 

solenidades com representantes do Estado, os grupos detentores de distinções elevadas na 

hierarquia de classe ritualizam certos eventos associados e paralelos às exposições com quase 

exclusividade. Concursos e leilões de animais de raças melhoradas são destinados a vendedores e 

compradores. Na prática imediata são rituais puramente econômicos, mas seu valor simbólico não 

é irrelevante. Neles observa-se a presença de criadores e de um grande número de mulheres, 

jovens e crianças, seus familiares, que compartilham do aspecto festivo e excitante das 

competições com animais. Ali, os criadores inscrevem sua posição social e, especialmente, 

garantem entre os mais novos, a educação sobre a fruição dos concursos e desfiles, sobre os 

negócios e sua linguagem, sobre as pequenas tramas e artificios na compra e venda de animais de 

raça melhorada, sobre os signos correspondentes aos rituais, incluindo não apenas expressões 

Iingüísticas, mas também as vestimentas, os gestos, as atitudes diante dos iguais e desiguais. Ali se 

reproduzem plenamente enquanto classe. 

Em 1992, na Fapija de Jacarei, SP, o ingresso no recinto de leilões custava 50 dólares, 

cobrados para destinar ajuda à recuperação da Santa Casa local. Inacessível ao cidadão comum, 

nem por isso o recinto estava vazio. Ao contrário, era quase impossível somar-se às quase 300 

pessoas que o entupiam em uma atmosfera de bolsa de valores, mais euforizada ainda pelo 

consumo de salgados e bebidas caras servidas no bar do recinto. Nesses eventos, o público em 

geral, sem participar diretamente, pode fruir da compleição extraordinária dos espécimes e dos 

valores fantásticos que alcançam certos animais, além de observar de perto quem são os cidadãos 

23  Novamente o crédito desta parte da análise pertence a Neves (1995: 1266). A diferenciação social entre 

pecuaristas tradicionais e os de extração urbana reconvertidos ao campo pela reapropnação fundiária, através de 

terras herdadas e de outros ativos financeiros, não impediu que as diferentes frações de classe compartilhassem em 

anos recentes, de forma tensa, um novo estilo de vida e de fundamentação econômica e técnica para produzir, 

projetado nas exposições para os pecuaristas pelos reapropriadores fundiários auto-constituídos simbolicamenté 

como empresários de outra estirpe. Objetivando modos suntuosos de comercialização de produtos de alto valor 

mercantil e, por isso mesmo ostentató ri os do prestígio social dos seus proprietários, tais empresários consagraram 

outros estilos de vida e de consumo improdutivo, expressivos do reconhecimento da imagem derivada dessa 

reconversão de capital econômico, político e cultural. Ressaltaram a si mesmos e aos animais emblemáticos, 

ambos enobrecidos pelas incorporações culturais e pela conversão em signos de notoriedade, da importância 

econômica da atividade produtiva e dos modos de usufruir a riqueza. 
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que fazem negócios ousados. Porém, a aparência democratizante começa e se esgota entre os 

pecuaristas que compram e vendem animais 24 . 

No caráter episódico dos eventos, cidadãos comuns percebem de forma precária ou não se 

interessam pela distância social em que se encontram desses rituais excepcionais e os contemplam 

como mais um espetáculo das exposições. Neste ponto, cabe fazer uma descrição de exemplos 

interessantes do que ocorre com os sujeitos sociais desiguais constituídos como público geral nos 

diferentes rituais das exposições. 

Concursos e leilões de animais visam negócios e destinam-se a criadores, prevalecendo nas 

exposições os de bovinos. Leilões com eqüinos não têm seu espaço primordial nas exposições; 

autonomizaram-se em outros espaços como vimos anteriormente. Concursos e leilões não atraem 

grande público. Desfiles com bovinos são parte dos concursos promovidos nas exposições, mas os 

desfiles de eqüinos são muito freqüentes nos eventos, com objetivos primordialmente estéticos nas 

apresentações ao público. Os negócios deles conseqüentes acontecem em conversas privadas. 

Assim, sua fruição plena fica restrita às pessoas que conhecem os critérios de avaliação das artes 

eqüestres. Até onde pudemos observar, o público era sempre menor do que nos eventos cujo 

apelo é espetacular, populista e promete euforias. 

24 A institucionalização de novos modos de percepção e de apreciação compatíveis com os mecanismos de 

reprodução amplaida do capital, travesti dos no prazer de bem- viver, exigiu a constituição de espaços sociais 

próprios a esta teatralização. (..) As exposições agropecuárías criam, ao mesmo tempo, campos de relações que 

suscitam o reconhecimento da diferenciação do saber, o aprendizado diverso conforme as vinculações 

institucionais e a divulgação de certos conhecimentos de que as instituições formais e especializadas são 

portadoras. Aí estão presentes os criadores de saber reconhecido ou criadores da novidade e dos novos padrões; 

aí estão presentes os juízes, detentores do direito de publicamente arbitrar, comparar, definir o que deve ser 

apurado ou descartado e consagrar os parâmetros de qualificação do bom e do belo. Formulando publicamente os 

critérios de julgamento, cada juiz colabora para a vulgarização dos saberes construídos por regras especificas e 

distanciadas das que orientam a prática cotidiana dos pecuaristas. Por conseguinte, o exercício de 

reconhecimento da distinção social dos expositores provoca certa democratização do saber inerentes aos 

investimentos mais nobres porque ele é obtido em meio à publicização. No ideário dos realizadores das exposições 

já estão previstos estes objetivos relativamente democratizantes: favorecer a renovação pela valorização da 

mudança e da crença no progresso, na ciência e na técnica. Anunciando a vanguarda, indiretamente elas também 

criam situações suscetíveis de estimular o confronto e a comparação entre os padrões de produção dos 

diferenciados pecuaristas; e também criam as condições para elaboração de projetos de deslocamento das 

posições sociais (Idem: 1267). 
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Em Guaxupé, MG, antes do show programado com Mauríco & Mauri, dupla musical neo-

sertaneja de algum prestígio na região, a arena do parque serviu para uma apresentação 

sofisticada, o "Bailado do Cavalo Andaluz", executado por ginetes-artistas da associação de 

criadores da capital de São Paulo. Promovido pelo Clube do Cavalo local, seus membros 

compareceram em peso com familiares vestidos a caráter, somando perto de 150 pessoas. 

Entretanto, um público muito maior foi se juntando nas arquibancadas para o show de música neo-

sertaneja, ficando impedido de ir para a arena buscar lugares próximos ao palco. À medida em que 

o desfile demorava, causou impaciência, dando vazão a assobios e gritos pela dupla de cantores, o 

que perturbou os cavalos e ginetes, prejudicando suas atuações. O locutor do desfile apelou por 

colaboração, pediu a apreciação da arte originária dos mouros e cultivada na península ibérica 

desde o Século XV. Só recebeu aplausos quando anunciou o fim do desfile. Mal saíram os 

cavaleiros, a arena foi invadida, constrangendo o Clube do Cavalo inteiro, que se retirou, apesar 

da resistência de suas crianças e jovens que também esperavam o dueto neo-sertanejo. 

Tais constrangimentos criados nas áreas de interseção dos diferentes segmentos sociais 

presentes nos parques não acontecem em eventos mais seletivos. Em Montes Claros em 1992, 

uma vernissage com artistas plásticos famosos montada no saguão do segundo pavimento do 

suntuoso prédio central do parque teve convites e recepcionistas sinalizando a quem se destinava 

o evento paralelo. 

Em 1992, a Festa do Peão de Barretos sediou uma etapa do campeonato Brasileiro de Jet-

ski em um lago localizado a uns 200 metros ao fundo do Parque do Peão, equipado com palanque 

e arquibancadas. Entre a frente do parque e o lago, situam-se áreas cercadas de camping, que 

alojam casados de um lado e solteiros de outro. Instalam-se ali os competidores do novo esporte e 

outros participantes da festa que viajam para a festa com irailers e caminhonetes carregados com 

jet-skis, motos, bikes, barracas e equipamentos. Acampam em gramados, sob árvores, apoiados 

por infra-estrutura de pias, banheiros, churrasqueiras e caramanchões, associando à festa um culto 

ecológico ameno e esportivo, de rusticidade duvidosa mas eufórica. São condições muito 

diferentes das que observamos em áreas adjacentes, do lado de fora do parque, onde acampam 

vendedores itinerantes e mendigos. A competição ocorre após os treinos, com exibições radicais 

em diversas baterias. Esporte elitista, pouco conhecido, não atrai grande público. Seu acoplamento 

à festa parece se justificar pelo esforço de espetacularização do conjunto de eventos e pela 

inclusão de atividades com marcas sociais distintivas. Assim, a locução eufórica e a dance music 
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transmitidas por uma rádio local para o resto do parque e para a cidade contrastam com 

arquibancadas quase vazias, limitando o sucesso da competição a seus próprios sujeitos e 

agregados. 

A inserção nos espaços dos parques mostra, então, que o público, mais do que 

segmentado, está também clivado por certa segregação, embora esta não seja a aparência imediata 

das exposições. A fruição de atividades mais populares garante as aparências de uma festa 

democrática, onde a dissimulação da desigualdade tem na conjugação de eventos uma estratégia 

bastante eficaz. Mas esta contradição de findo, pouco visível, e a efervescência criada por muitos 

eventos simultâneos têm outro componente dissimulador, a atmosfera provinciana, amena, 

construída em situações que parecem encontros familiares e de velhos amigos. 

Em Patos de Minas, MG, na Festa do Milho de 1992, o concurso de muares, jumentos da 

raça Pêga, teve uma locução cheia de emblemas da sociabilidade counlry brasileira. Um dos 

muitos eventos especializados, para pessoas especiais, conhecedores do ritual. O locutor 

recepcionava uma lista enorme de criadores, empresários, representantes de entidades sociais, 

saudando-os com abraços e agradecimentos pelas colaborações feitas à realização dos diversos 

eventos da festa, principalmente o concurso em foco. Notabilizava suas presenças pela vestimenta 

a caráter, demonstração da identidade ruralista e de amor ao campo, colocava ênfase em suas 

posições sociais e profissionais, lembrava participação em fatos importantes ligados à produção 

rural e outros. À medida que as pessoas citadas iam chegando com familiares, parentes e amigos 

recebiam aplausos e, pelo microfone, agradeciam, propagandeavam com certa modéstia seus 

feitos, como o fizeram um padre, benfeitor de obras sociais, um médico, curador de um hospital, 

um criador de jumentos, vencedor de concurso em outra cidade e alguns outros restauradores do 

universo lobatiano agora, finalmente, saneado pela simbologia texana. A América, como queria 

Lobato, aqui está, ao menos simbolicamente 25 . 

Mais efusivamente aplaudido no mesmo concurso foi o pecuarista que trouxe, para ser 

promovido junto ao locutor, seu filho de uns 13 anos, vestido de cow-boy, Guilherme Manito, 

ídolo local de música neo-sertaneja em processo inicial de carreira. Promovido por faixas e 

25 Entre os "causos" contados pelo locutor durante a narração da marcha dos muares ouvimos a lenda, dita 

de origem norte-americana, de que o jumento Pêga tem listras escuras porque quando Maria e José fugiram para o 

Egito, Jesus Menino fez xixi sobre o lombo do animal, deixando marcas escorridas de um lado e de outro. Como 

neste exemplo, muitas narrativas de alguns rituais são pueris, brejeiras. 
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cartazes espalhados por todo o parque e pela cidade, o cantor-cow-boy mirim teve seu show 

divulgado aos participantes do concurso de muares, passando a circular por bares, barracas e 

estandes do parque seguido por um séquito de admiradores. 

Além de fomento ao consumo e ao sonho de carreira no gênero musical neo-sertanejo, 

essa pedagogia de classe, produzida e simbolizada na sociabilidade country das exposições, tem 

outros mecanismos de inculcação em crianças. Em 1993, na cidade de Muzambinho-MG, os 

promotores da exposição convidaram as escolas particulares de lo. Grau para visitas ao parque 

com seus alunos vestidos a caráter. Pelas ruas da cidade assistiu-se ao desfile de turmas de cow-

boys, verdadeiros country-teens, guiados por suas professoras. Dentro do parque, reservou-se 

espaço exclusivo para as crianças. 

Por esses exemplos, percebemos que o acesso a certos eventos está norteado por critérios 

relativos às posições e segmentações sociais, como nível de aquisição financeira, domínio cultural 

das práticas e rituais, faixas etárias e sinais distintivos diversos. Mesmo o rodeio de Barretos está 

condicionado por tais critérios, apesar da propalada popularidade da festa. O Parque do Peão é 

um estádio dentro do parque de eventos. Para o rodeio, cobram-se ingressos controlados por 

catracas eletrônicas. Como se trata de um estádio polivalente, para rodeios, shows, concursos e 

muitas outras atividades, configura-se como um espaço de multidões. Exige medidas permanentes 

de segurança e certa disciplina dos freqüentadores. Chama a atenção a preocupação dos 

produtores com as crianças de origem social abastada. Em 1993, primeiro ano de 

internacionalização do rodeio de Barretos, SP, meninos e meninas vestidos a caráter, com grffes 

de prestígio, circulavam no estádio com crachás de identificação para o caso de imprevistos no 

meio da massa humana. Mulheres e jovens do sexo feminino têm na vestimenta country de marcas 

caras mais uma barreira contra as abordagens atrevidas de homens e rapazes que não estejam, no 

mínimo, igual e distintamente vestidos 26 . Neste mesmo ano, o festival de grffes foi notável pela 

26  A incorporação momentânea do estilo country pelos familiares dos expositores não os aproxima do 

gosto popular dos demais parti cipantes. Esta incorporação se dá pela mediação do sofisticado e da exclusividade, 

a raridade dos materiais que confeccionam as botas, os chapéus, as calças, as jaquetas etc., sendo posta em 

relevo. Uma série de butiques especializadas emergiram em áreas de mercado destinadas à oferta de produtos de 

consumo que classificam a cultura burguesa e a distinção atribuída ao corpo e ao vestuário. O modo 

fantasmagórico de se vestir no estilo country, geralmente apropriado pelos culturalmente reconvertidos 

tradicionais pecuaristas, revela não só a sua relativa exclusão diante daqueles mercados como a dependência do 

reconhecimento neste novo mundo social. Dedicados à reafirmação do capital econômico que lhes integra a este 
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variedade e grande número de adeptos do traje country a rigor. Parecia um concurso de 

criatividade na moda. Destacamos um rapaz mais entusiasta, vestido de calça, camisa, colete, 

blusa, botas, cinto e chapéu de couro fino, todos com adereços de rendas e franjas douradas, 

complementados por uma fivela de prata enorme no cinto, anéis, colar, pulseira e relógio Rolex de 

ouro. Parecia um punk invertido, todo a favor da ordem counhy. Outra figura notável era um 

agroboy com um traje country todo negro coberto por pequenas lanternas incrnstadas, que 

piscavam. Montava um alazão de raça, também negro e coberto por arreios e adereços com as 

mesmas lanteminhas. O "Cavaleiro Elétrico" circulou pelo parque como um espetáculo à parte, 

recusou entrevistas e chegou a receber aplausos. Quando ouvia deboches, arrancava em trote 

acelerado em poses de John Wayne, segurando o chapéu. 

Da mesma forma, os empresários dos bailes countiy do Caipiródromo, em Barretos, 1992, 

cobravam ingressos caros. Os jovens freqüentadores eram predominantemente universitários, bem 

vestidos, saudáveis e alegres, inscrições corporais evidentes de sua posição de classe, em nada 

assemelhados ao Jeca Tatu ou aos personagens de Mazzaropi. Mas se faziam populares. Um 

grupo deles chegou para o baile com camisetas iguais tendo nelas inscrito: Nóis é caipira, nóis é 

jóia. Tem gente que não gosta, tem gente que apóia. 

Assim, se a segmentação do público pela ocupação de certos espaços quase exclusivos não 

é suficiente, pois é necessária a interseção espacial para forçar a aparência de interseção social, 

empregam-se sinais distintivos claros, muitas vezes materialmente ostensivos. Sem exagero, alguns 

eventos das exposições são instâncias exclusivas de sociabilidade dos grupos dominantes, que 

conseguem conquistar a massa pela aparente homogeneidade simbólica entre o caipira e o country, 

aparência construída a partir da necessidade de dissimular contradições de classe não resolvidas no 

campo e na sociedade em geral. Ainda, sem exagerar, as exposições são instâncias de reprodução 

social fechada, pois quando famílias abastadas vestem caro os agro-boys e cow-giris e os colocam 

no espaço público, indicam quem deve se relacionar com quem e de que forma, em espaço tão 

aberto. Além disso, basta ver que pessoas das classes subalternas também tentam se vestir country, 

tentam resgatar a ruralidade perdida, tentam fruir seu revivescimento nos eventos, mas o resultado 

é outro, porque dentro do mesmo estilo, do mesmo gosto, da mesma configuração cultural, a 

novo espaço social e à incorporação dos atributos simbólicos que lhes excluem ou lhes subordinam, a apropriação 

espalhafatosa e caricaturada demonstra a capacidade de gastos supérfluos, a reivindicação da autenticidade (em 

revanche), sendo, portanto, um dos modos de gestão da relação de distinção social (Neves, 1995: 1277). 
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apropriação dos símbolos é desigual, os estratos se distanciam com os recortes certos, que trazem 

da posição no mundo exterior, da sociedade. Mesmo assim, a Festa do Peão de Barretos é 

proclamada por seus promotores, o maior evento folclórico da América Latina, um apelo popular 

que só inclui o povo por concessão nitidamente ideológica e imagética, para formar a galera do 

evento, sem a qual não haveria consumidores nem legitimidade para tal configuração. 
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7. Rodeios e Peões 

Os rodeios e/ou festas do peão podem ser vistos de maneira semelhante à que abordamos 

as exposições agropecuaristas, em três esferas básicas e simultâneas de realização: produção, 

mediação e consumo. Isso implica atribuir a esses eventos, antes de tudo, o caráter mercantil que, 

contudo, não exclui outras conotações. Como eventos dotados de práticas sociais especfficas, os 

rodeios atuais contribuem para caracterizar a subjetividade de grupos que estabelecem uma forma 

de sociabilidade mediada por simbolos próprios, forjados como parte do conjunto da nova 

ruralidade, cujos sujeitos operam em um âmbito social restrito mas buscam legitimidade ampla na 

sociedade. Assim, em certa medida, os rodeios simbolizam a sociedade. 

Presentes nas práticas lúdicas do mundo rural americano desde o período colonial, as 

brincadeiras, disputas e rituais com equinos e bovinos estiveram no centro da cultura pastoril 

brasileira, compondo parte fundamental das práticas sociais do universo rural de todas as regiões, 

uma vez que a pecuária ajudou a traçar os caminhos da ocupação do território nacional. Mas 

nenhuma dessas práticas lúdicas era designada pelo nome de rodeio como o conhecemos agora. 

No Brasil, especialmente na região Sul, rodeio designava o lugar de ajuntamento e apartação do 

gado para tratos e marcação, lugar de venda e troca de animais situado em fazendas, vilas e 

entrepostos de comércio, nos quais também se promoviam rituais e práticas lúdicas diversas, com 

primazia de uma ou outra, conforme variações regionais 1 . 

Apenas no Século XX, em outros contextos, rodeio passou a designar quase 

exclusivamente o lugar das competições, exibições e rituais com equinos e bovinos, sendo dificil 

estabelecer com precisão quando tais práticas tornaram-se espetáculo mercantil. Nos primeiros 

contextos, as práticas lúdicas do rodeio não tinham promotores exclusivos, eram dispersas entre 

sujeitos sociais de diferentes posições. Mas tinham conteúdo econômico, quando envolviam 

proprietários de rebanhos e trabalhadores em disputas e apostas. Constituíam um campo de 

interação social mediado pelo culto à coragem e à técnica dos cavaleiros face ao instinto defensivo 

e violento dos animais, certamente um desafio elementar entre perícia cultural e força da natureza. 

1  Luis da Câmara Cascudo informa um grande numero de obras dedicadas ao registro das práticas e 

mitologias em torno do binômio cavalo-boi desde suas origens européias até as transformações no Brasil (Cascudo, 

1979: 127-132; 208-211). 
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Montar cavalos xucros, por exemplo, era prática cotidiana na doma dos animais para trabalho. 

Mas o domínio sobre os animais representava mais que o domínio sobre a natureza. Nossa fonte 

folciorista representa de forma ambígua a perícia dos vaqueiros sobre os cavalos: Na criaçâo do 

gado, a lida unficou os homens ricos e pobres. Os donos e os escravos na mesma linha tenaz de 

coragem e de batalha. Não pode haver diferenciação especjfica nas missões de dar campo, parci 

o moço branco e o negro escravo. Mas quando trata do vaqueiro misterioso, um mito de recorte 

popular da cultura pastoril, a diferenciação é frontal: Aparece nas horas de vaquejada ou apanha 

de gado novo, ferra ou batida para campear. Vence a todos os companheiros. (..) Mal vestido, 

humilde, sofrendo remoque dos vaqueiros e campeadores, termina sendo o primeiro, o mestre 

supremo, aclamado como herói, desejado pelas mulheres, convidado para os melhores lugares 

pelo fazendeiro. Recusa todas as seduções e remergulha no mistério2. Independente do 

predomínio que assumia uma ou outra dessas representações e dos critérios que orientaram a 

própria subjetividade do foiclorista ao reproduzi-las, elevar os cavaleiros face a seus iguais e 

desiguais na comunidade de destino da sociabilidade agrária tinha, portanto, elementos simbólicos 

de imposição-dissimulação do poder desigual distribuído entre proprietários de animais e 

montadores. 

Além de montar e domar cavalos xucros e manejar o gado, no rodeio incluíam-se várias 

brincadeiras e provas, como corridas, provas com laço, touradas, derrubada de garrotes e outras 

variantes também constituintes da vaquejada, denominação mais comum das práticas de manejo, 

lúdicas e esportivas com o gado reunido, em todo o Norte e Brasil central. Mas em torno da 

vaquejada, observavam-se outros folguedos e dramatizações populares da cultura pastoril 

disseminada por todo o interior do país. Portanto, apenas em algumas circunstâncias rodeio e 

vaquejada eram vistos como a mesma coisa, pois o rodeio tinha uma conotação econômica mais 

acentuada e mais regionalizada no Sul, pelo que se depreende das representações de Cascudo 3 . 

Manifestação amplamente disseminada na sociabilidade dos grupos subalternos do campo, 

as práticas lúdicas do rodeio e da vaquejada não têm registros descritivos detalhados anteriores a 

1870. Nem poderia ser de outra forma. Duas fontes historiográficas básicas registram que somente 

em meados do Século XVlll a criação de equinos e bovinos intensificou-se para tornar-se relevante 

na sociedade agrária brasileira. A criação cresceu em função da expansão do uso de equinos nos 

2  Cascudo, 1979: 783-784. 

Idem: 678. 



155 

transportes, no manejo e na comercialização mais ampliada do gado vacum, uma vez que a 

produção de bovinos apenas abastecia de forma oscilante os estreitos mercados regionais de 

consumo da economia colonial, até por volta de 1780, enquanto esta era predominantemente 

extrativa e agrícola. Apenas quando se tornou alternativa de ocupação para a região Sul do país e 

de colonização de suas fronteiras, no final do Século X\'lll, é que a pecuária se tornaria atividade 

econômica mais regular, formando-se as estâncias do criatório, as charqueadas para a 

industrialização da carne, do couro, as oficinas de manufhtura da lã no Sul e os laticínios em Minas 

Gerais4. De qualquer forma, do Nordeste expandira-se para o Sul, passando pelo Brasil central, a 

economia extensiva do criatório, que legitimaria a ocupação de grandes extensões de terras por 

proprietários mais ou menos absenteístas, conforme o maior ou menor grau de exploração agrícola 

ou de pecuarização. 

Entre os trabalhadores da pecuária, constituiu-se uma sociabilidade de sujeitos sociais 

dispersos, nômades solitários e aventureiros. Convergiam para os rodeios quase da mesma forma 

como o faziam nas vaquejadas do Nordeste, aqui e acolá, nas pequenas vilas, nos sertões. 

Dispersos pelas regiões interiores, em posição social imprecisa, absorvidos em meio aos escravos, 

trabalhadores da pecuária não eram objeto de preocupação de nenhuma ordem dos escribas 

nativos. Os peões, as boiadas e seus rituais eram personagens e práticas distantes da sociabilidade 

rebuscada da corte de brasões portugueses instalada no Rio de Janeiro. Luís da Câmara Cascudo 5  

afirma sobre a vaquejada: Não conheço nenhum registro anterior a 1870, evidentemente 

referindo-se aos registros folclóricos que, contudo, postenormente, não foram os únicos registros 

Hoilanda (1990: 167). Assim mesmo, ainda em 1810 observa-se que nas melhores estâncias só uma 

quarta parte do gado era manso; o restante vivia solto por ali, sem cuidado e em estado ainda bravio ( ... ) O 

pessoal compõe-se do capataz e dos peões, muito raramente escravos; em regra, índios ou mestiços assalariados 

que constituem o fundo da população da campanha. Seis pessoas no todo, em média, para cada lote de 4 o 5.000 

cabeças. Não há mesmo serviço permanente para um pessoal mais numeroso; e nos momentos de aperto 

concorrem peões extrordinários que se recrutam na numerosa população volante que circula pela campanha, 

oferecendo seus serviços em todo lugar, participando do chimarrão e do churrasco aqui para ir pousar acolá, 

sempre em movimento e não se fixando nunca. Hábitos de nómades e aventureiros adquiridos em grande parte nas 

guerras. Esta gente socialmente indecisa concorre sobretudo ao "rodeio " o grande dia da estância que se repete 

duas vezes por ano, quando se procede à reunião do gado, inspecção, marcação e castração. Isto no meio de 

regogizos em que não faltam as carreiras de cavalos, o grande esporte dos pampas (Prado Jr., 1976: 98-99). 

Idem: 784. 
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sobre os rituais dos sertões, também descntos pelos viajantes europeus, pelos historiadores, além 

de multiplicados na literaturã romântica pelos sertanistas do regionalismo, nos estudos de Silvio 

Romero e, depois, nos entornos dramáticos de Eucides da Cunha. 

Algumas dessas práticas, quando extravasaram os limites das fazendas e vilas, tornaram-se 

espetáculo circense com propósito de vender entretenimento, a partir da demonstração de bravura 

e perícia dos cavaleiros e vaqueiros. Sob essa forma, quando não era evento local e esporádico, 

era promovido junto a outras festas populares, ou constituía-se como espetáculo mambembe, 

itinerante, o conhecido circo-rodeio, às vezes acoplado a circos-teatros e parques de diversões. 

Rodeios e Mercado Simbólico 

Em anos recentes, quando desconectado dos rituais e das práticas lúdicas rurais, o rodeio 

teve seu aspecto mercantil deslocado das disputas e apostas locais para as exibições massificadas e 

espetaculares. À medida que foi incorporado às exposições e feiras da agropecuária e a eventos 

assemelhados, foi envolvido pelos promotores desses eventos, adquiriu profissionais e animais 

especializados, ganhou calendário regular e intensificado, incorporou técnicas e critérios 

esportivos de competição e avaliação e, por fim, acabou vestindo outras roupagens, especialmente 

a do rodeio norte-americano, com prioridade para a prova de montar em equinos e bovinos 

submetidos ao sedém 6 . Com  isso, autonomizou-se como um novo espetáculo, com atores e apelos 

simbólicos próprios, também separados por posições e atribuições sociais especializadas e 

diferenciadas. O rodeio constitui-se, hoje, como atividade econômica autônoma, mas integrada a 

outros componentes da indústria da configuração cultural rural. Nessa trajetória, saiu do campo da 

produção cultural rústica e popular, da cultura pastoril subalterna, para o campo valorizado da 

produção animal, da indústria cultural e dos espetáculos de massas. 

6  Sedém é uma cinta feita com crina de cavalo ou de couro que se amarra na virilha do animal para 

provocar cócegas, incomodar e fazê-lo levantar a anca, pular. Junto com as esporas é o recurso para evitar que o 

animal "embuche", no pule. Foi introduzida no rodeio brasileiro a partir do rodeio norte-americano e da 

necessidade de que o animal pule sempre, pois há uma tendência, mesmo nos animais xucros, de disparar ou 

simplesmente parar e no pular. O emprego do sedém tem sido motivo de protestos de entidades conservacionistas e 

protetoras dos animais, conforme reportagem da Folha de São Paulo. "Country: a temporada de rodeios e 

vaquejadas deste ano terá forte oposição dos ecologistas. Folha de S. Paulo, Agrofolha, 10 de março de 1992. 
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Neste ponto é relevante traç& um paralelo do rodeio com a produção de outros 

espetáculos e rituais com animais. As provas de montaria desenvolveram-se a partir das técnicas 

de domação do cavalo. Montar em bovinos com técnicas e critérios esportivos é prova recente no 

Brasil e não se incluía nas práticas do binômio cavalo-boi aqui cultivadas 7. As exibições com 

equinos em arenas nasceram das artes do adestramento equestre de origem árabe. Levadas para a' 

Península Ibérica no período de dominação dos mouros e, depois, trazidas para a América pelos 

espanhóis, essas artes mantiveram certos rituais como tradições nobres que, contudo, sofreram 

incontáveàs variações populares, disseminadas no universo colonial graças à vasta diversidade de 

emprego do cavalo em práticas econômicas e culturais. Dessa forma, na América, quase todas as 

sociedades incluíram o cavalo em suas culturas, dotando os simbolos equestres de sentidos 

universais que expressavam a distinção entre rituais nobres e populares. Assim, nas tradições 

equestres são considerados nobres os rituais bélicos e de caça, as marchas, bailados e desfiles de 

exibição e também as provas hipicas, como as corridas e saltos com e sem obstáculos, 

consolidadas nos esportes, principalmente nos olimpicos 8. De outro lado, são denominadas 

populares todas as manifestações tomadas como folclóricas oriundas do "ciclo do gado" que, 

apesar da denominação, têm como animal favorito o cavalo 9 . 

Segundo Milton Barbosa Santiago, o Djangão, primeiro peão profissional de rodeio da América do Sul a 

obter carteira da PRCA (Professional Rodeo Co~ Association) nos EUA, os torneios oficiais com touros 

tiveram início graças a seu conhecimento da modalidade e de seu empenho para inclui-la na Festa de Barretos em 

1980. Entrevista à revista Rodeo Life, edição especial da revista Hippus. São Paulo, Editora Três, agosto-1993. 

Segundo depoimento pessoal do tropeiro Pilinha, proprietário da Cia. de Rodeios Rancho's Badger, de 

Uberaba-MG, antes de 1980, montar em touros era pura diversão ou prática para apostas isoladas, sem o caráter de 

competição com regras fixas e generalizadas. Contudo, ele não aceita a primazia de Barretos na organização de 

rodeios com touros. 
8 Nos moldes americanos, são nobres as provas de Trabalho (6 balizas, 5 e 3 tambores, maneabilidade e 

velocidade, laço de bezerro, laço de bezerro técnico, laço em dupla - Bulldogging ou Steer wrestling nos EUA -, 

prova de rédeas, western pleasure, apartação; as provas de Conformação (machos e femeas, classes aberta e dc 

amador); provas de turfe; hipismo rural, enduros; cavalgadas; pólo; jogo do pato (espécie de basquete a àavalo). 

Poucas dessas provas se popularizaram no Brasil e, quando isso ocorreu, houve simplificação nos critérios de 

avaliação, como nas provas como laço, das poucas praticadas em rodeios, além da monta. Revista Hippus, número 

154, junho/1992, p. 30. São Paulo, Editora Três. 

Cascudo, 1979: 208. 
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No Século XX, o aperfeiçoamento das técnicas de melhoria genética e de manejo reforçou 

o cultivo de raças puras e novos cruzamentos. Isso aumentou a especialização dos criadores e dos 

rebanhos segundo finalidades especificas ou, na linguagem dos criadores, segundo as "funções" 

dos animais: esporte, trabalho e lazer. A produção, a criação e o adestramento de equinos 

alcançaram o status de uma arte milenar cientificizada que permite aos criadores e aficcionados 

falarem em equinocultura ou, ainda, em uma "indústria do cavalo", na qual a especialização dos 

produtores cresce à medida que, para cada modalidade funcional, são criados novos tipos de 

animais, através do melhoramento genético. 

No Brasil de hoje, essa indústria é composta por produtores-criadores representados por 

muitas entidades que se espalham por todo os estados, formando desde clubes do cavalo locais a 

associações nacionais. Muito bem organizadas, essas associações promovem inúmeros eventos por 

todo o país, acoplados ou independentes das exposições e feiras rurais, pois possuem mecanismos 

próprios de divulgação e legitimação que incluem publicações especializadas. Nesses eventos, é 

preciso destacar não só a compra e venda de animais, mas também os patrocínios que cobrem, 

além de sua realização, prêmios milionários distribuídos nas competições. Recentemente, destaca-

se o empenho das entidades para popularizar algumas de suas competições, conforme interesses 

semelhantes aos que dominam a promoção de rodeios. Trata-se de aproveitar a expansão social da 

nova configuração rural para também, expandir, em alguns de seus eventos, os negócios da 

equinocultura industrial. Iso significa concentrar o espaço social das compras e vendas outrora 

atomizadas, uma vez que os animais apresentados em exposições e eventos especializados ganham 

valores maiores sob critérios de distinção social dos criadores e critérios científicos de avaliação 

dos animais 10 . 

Mas apesar disso tudo, é preciso ressaltar que, entre essas entidades, até o início dos anos 

80, não se incluíam criadores especializados em animais para as provas de montaria com sedém, 

10 NO 111 Salta São Paulo, evento hípico importante realizado em maio de 1992 no Parque da Água Branca, 

na capital de São Paulo, os organizadores enfttizaram O que queremos é proporcionar um show para o grande 

público, educá-lo para entender o que é o esporte, que só assim vai poder crescer, se popularizar e, certãmente, 

beneficiar diretamente quem já o pratica através de novos e'ventos, novos patrocínios, etc. ... Faltou, apenas, uma 

maior explicação do desenrolar das provas, as penalizações etc, informações alheias ao público presente. Só com 

estas informações de base é que vai ser possível conquistar um público cativo do esporte, seja ele realizado em 

clubes fechados ou em recintos abertos. ReViSta Hippus, loc. cit., p. 24. 
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próprias dos rodeios. Considerava-se que tal demanda estava atomizada e que animais para esse 

fim não eram comparativamente lucrativos. Mais precisamente, os criadores destinavam para essas 

provas animais inadequados para funções mais nobres. Destinavam, então, animais xucros, não 

treinados, pois deles exigi-se apenas que pulassem, movimento que o sedém se encarregava de 

provocar com o desconforto das cócegas, como ocorrea atualmente. Deixavam a oferta desses 

animais de baixo custo e qualificação para criadores não especializados' 1 . Por isso, pode-se 

afirmar que a divisão interna dos produtores de animais em relação às finalidades dos rebanhos 

reflete a separação existente nos rituais com equinos em nobres e populares, enfatizando as 

diferentes posições sociais e diferentes sociabilidades dos grupos proprietários e não proprietános 

de rebanhos. Produtores altamente especializados em equinos, destinados a certas modalidades 

esportivas nobres, chegam a desprezar o binômio cavalo-boi dos rodeios, atribuindo estatuto 

artístico e esportivo unicamente aos rituais do cavalo. Praticamente, o mesmo se pode dizer de 

empresários especializados da bovinocultura, que difidilmente deixam de criar touros produtores 

de sêmem melhorado para criar touros de rodèios' 2 . 

Assim, a origem e a consolidação do rodeio como indústria de entretenimento popular têm 

pouco a ver com a expansão da indústria do cavalo de modalidades funcionais nobres. A demanda 

por animais de rodeio representa uma parte ínflma do mercado de produção animal, uma vez que 

depois de certa idade, precoce em termos de vida útil, quando param de pular, os animais são 

Animais considerados de pior procedência pelos criadores são os mais valorizados no rodeio. (..) A 

Companhia Marca Estrela forneceu 20 cavalos para o rodeio em Americana. 'Á raça do cavalo não importa, mas 

eles têm de ser selvagens' afirma o proprietário Jorge dos Santos, 52. A equipe de rodeio Dominguinhos Fartura 

prefere cavalos crioulos, mestiços ingleses e quarto de milha. Seus touros são de raças européias e nelore. Os 

melhores são o Sete Quedas e o Macaco. 'Animal para rodeio tem que ter instinto ruim, ser mau. São treinados 

para judi ar de quem monta' diz Sebastião Secco, 18, treinador do Clube do Cavalo do Jaguariúna-SP. 'A maioria 

dos animais de rodeio é refugo de animais de raça, mas o que importa é que saibam pular muito' Folha de S. 

Paulo -Ágrofolha, 25 de junho de 1991, p. 6. 
12 Em Uberaba, MG, Pilinha do Rancho's Badger, um dos mais antigos fornecedores de animais para 

rodeios, tem esta atividade há cerca de 30 anos. Em 1992, o mesmo mencionou outros fornecedores com mais 

tempo no ramo, mas reconhecia poucos especializados. Como ele, os demais têm outras atividades na pioduçâo 

rural. 

Em agosto de 1993, quando da consolidação da Associação dos Tropeiros do Brasil, com sede em São Jose 

do Rio Preto-SP, registraram-se como filiadas 125 companhias de rodeios em touros e 83 em cavalos. Revista 

Rodeo Life. Op. cit, p.32. 
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destinados a outros fins. No Brasil, os tropeiros, que são hoje os fornecedores especializados em 

animais de rodeio, apareceram há cerca de 40 anos, não como criadores que operam com 

melhoramento genético e adestramento. São muito mais selecionadores e compradores de animais 

que, por um certo período de tempo, pularão na arena' 3 . Apenas recentemente, nos anos 90, 

surgiram criadores preocupados em cruzar raças para melhorar a especialização de animais para 

rodeios. De qualquer forma, não é somente através da venda e/ou aluguel de animais que os 

tropeiros montam suas atividades lucrativas nos rodeios e sim pela inserção direta de cada 

produtor no espetáculo como um todo, através de atividades conjugadas. Por isso, muitos 

tropeiros são, também, empresários de companhias de rodeios, vendem o espetáculo inteiro ou 

parte dele: a equipe de arena, a promoção publicitária, a sonoplastia, a locução de arena, o 

transporte de animais, equipamentos de instalação da arena e outros produtos e serviços que 

completam o espetáculo. Desta forma, existem tropeiros que montam, são também peões e 

concorrem aos prêmios dos rodeios. 

Este perfil multifacetado dos empresários de rodeios os diferencia dos promotores situados 

em entidades de classes e instituições públicas que contratam e promovem eventos. O perfil de 

empresários, stricto sensu, dos tropeiros estabelece a clivagem básica da associação de interesses 

entre produtores origmais, promotores associados e produtores associados. Para estes últimos, 

prevalece no empreendimento o interesse econômico e reclamam para si o privilégio maior de 

auferir lucros. Porém, a atenuação e a quase dissimulação do interesse econômico permanecem até 

mesmo entre os empresários. Parece ser a solução conciliatória de interesses especfficos que vão 

emergindo e confrontando-se à medida que o rodeio cresce como atividade mercantil lucrativa. 

13  Armindo Almeida Filho, diretor, editor e redator da revista Rodeio News, video-produtor e fotógrafo de 

rodeios, escreve artigos empenhados em divulgar e organizar a produção dos espetáculos. Em entrevista com um 

tropeiro, registra: Segundo Alemão, o tropeiro hoje não está tendo muito lucro com o aluguel de seus animais para 

rodeios. Existem vários fatores que influenciam esses preços baixos. Muitos promotores de festas não se 

preocupam em fazer um bom rodeio, mas sim com o bom dinheiro que entrará em seus bolsos. Visando lucro, 

contrata tropas mais baratas prejudicando o nível do próprio rodeio. Outro fator que influencia também é o 

aparecimento de muitos tropeiros pequenos ou que se dizem tropeiros, pois alguns que têm um cavalo pulador»  já 

dizem que têm tropa ou Cia. de Rodeio. Isso faz com que o nível do rodeio caia ainda mais e o interesse do público 

fique muito aquém do que deveria ser. Antigamente, diz ele, a festa do peão era mais original, realizada por 

fazendeiros amantes do rodeio, que se sentiam satisfeitos simplesmente por realizar. Revista Rodeio News, Ano 1, 

número 6, setembro-1992. São José do Rio Preto, SP, Editora Enigma. 
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A conciliação sob tensão fica evidente em um manifesto da Associação de Tropeiros do 

Brasil, publicado em abril de 1993. O documento demonstra o ecletismo que reveste os 

produtores de rodeios, ao congregar diferentes profissionais que, muitas vezes, formam um só, 

mas, quando não é o caso, atrela profissionais diversos às regras e ao controle da associação. 

Também elucidam-se os conteúdos contraditórios de sua autoconcepção de empresários. Ao 

mesmo tempo em que definem os objetivos da associação sem fins lucrativos.., tendo como 

finalidade manter e preservar as tradições populares, trabalhando pelo aprimoramento do 

Rodeio no Brasil como esporte de massa, oferecem um campeonato para cidades que queiram 

participar ... apenas com a contratação de boiadas e tropas filiadas à Associação 14  A 

Associação força uma prática monopolista sob a justificativa de que promotores inescrupulosos e 

pequenos tropeiros, sem animais qualificados, comprometem a qualidade dos eventos. O que está 

em jogo, portanto, não é apenas a disputa pelo mercado de espetáculos, mas também a orientação 

da disputa por critérios de distinção e hierarquia social dos empresários. 

Foi o potencial do mercado de rodeios que levou os tropeiros da associação a promoverem 

o mencionado circuito entre seus filiados que, sem muita surpresa, além de premiar peões, visava 

classificar 100 animais, 50 touros e 50 cavalos, para disputarem a Final Nacional de Rodeio. Os 

proprietários dos animais vencedores seriam premiados com passagens para Las Vegas, para 

assistir à Final Mundial de Rodeios, ao lado dos peões campeões do ano. A associação busca, 

portanto, em anos recentes, desenhar uma face especializada para os criadores de animais de 

rodeios, definindo interesses próprios e, também, hierarquizando produtores e animais por 

critérios racionais de qualidade definidos sob sua primazia' 5 . 

Para completar o quadro de produtores diretos dos rodeios, resta identificar seus 

trabalhadores, os atores que, paradoxalmente, ocupam as cenas principais e as mais subaltemas. 

Das práticas derivadas e combinadas da equinocultura clássica, algumas surgiram com inovações 

no adestramento para funções de trabalho, como transporte, tração de veículos, de implementos e 

lida com o gado. Mas o maior número de inovações nas técnicas de domação deu-se no 

ãdestramento de animais para esportes e lazer. Enquanto cada vez mais o emprego de animais em 

funções produtivas tem sido substituído por máquinas, a demanda por animais de sela tem 

14 Manifesto da Associação de Tropeiros do Brasil. Revista Rodeio News, Ano II, número 8, abril-1993. 

São José do Rio Preto, SP, Editora Enigma. 

' 5 Revista Rodeo Life, op. cit., p. 32. 
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expandido o mercado de sua criação e comercialização. Com  isso, trabalhadores rurais que 

formaram tipos sociais históricos como os peões de fazenda, cavaleiros e vaqueiros condutores e 

manejadores de rebanhos não desapareceram, mas passaram a um plano social secundário na 

economia do criatório. A cena principal da cultura equestre passa a ser ocupada por domadores 

especializados, os hipistas, ginetes, jóqueis e amazonas, antecedidos por criadores, agora 

industriais, de matrizes e rebanhos geneticamente melhorados, tal como se deu em todo criatório 

economicamente importante. No caso do rodeio atual, as inovações dão prioridade para as provas 

de montaria em cavalos e touros submetidos ao sedém e para o aparecimento do trabalhadoi 

especializado correspondente, o peão de rodeio ou peão de boiadeiro. 

Formam-se assim os atores centrais do rodeio: entidades de classe, promotores associados, 

empresas associadas, novos empresários e produtores mediadores, estes últimos conectados 

diretamente a peões e a locutores de rodeios, ainda complementados por coadjuvantes de grand 

importância, como os palhaços salva-vidas, auxiliares dos bretes e outros, cujas práticas, veremo 

a seguir. 

Vimos que, enquanto práticas lúdicas dispersas, fazendo parte dos espetáculos circenses 

ou, ainda, da produção restrita dos fruidores da equinocultura clássica, as competições e rituai 

com animais não se caracterizavam, a rigor, como indústria cultural. A descoberta do rodeio comc 

filão do mercado simbólico se deu através de sua inserção no mercado promocional das feiras 

exposições agropecuaristas. Antes de acoplar os rodeios, os promotores das exposiçõe 

mantinham-nas como espaço de finalidades precipuamente econômicas e políticas das frações di 

classes dominantes no agro, complementadas de forma secundária com rituais festivos e lúdicos 

Estes eram limitados. Portanto, ainda eram eventos socialmente restritos. A presença di 

espetáculos e outros rituais massificados de entretenimento nas exposições era secundária 

complementar até apenas dez anos atrás. Tornou-se indispensável quando da expansão socia 

desses eventos quando expandiu-se toda a rede simbólica. Elevado à categoria de alavanc 

publicitária das exposições, o rodeio transformou-se e autonomizou-se. Em casos importantes 

especialmente nos eventos denominados festas do peão, o rodeio é a atividade central, ficando 

exposição em plano paralelo ou secundário, como acontece em Barretos. Em outros casos, i 

rodeio é o evento gerador e singular da configuração e jamais teve qualquer ligação com a 

exposições, como em Cajamar, onde se construiu estádio especializado para rodeios. Em funçã 

de sua proximidade com a área metropolitana de São Paulo, com o ABCD e a região d 
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Campinas, Cajaniar tem um mercado consumidor de espetáculos concentrado e, 

incomparavelmente, mais promissor e vantajoso, sob muitos aspectos, que o mercado das cidades 

do interior. A construção do estádio teve forte conotação politica, além de fazer parte de um 

projeto dos promotores locais de alcançar e até suplantar Barretos como capital dos rodeios no 

Brasil' 6 . 

O potencial desse mercado concentrado também orientou o Clube dos Cavaleiros de 

Americana na forma de produzir rodeios, acoplando-os à produção de espetáculos musicais. 

Diminuem-se os vínculos com a promoção de exposições rurais. Restam para elas, nesses rodeios, 

os apelos publicitários de produtos ruralistas inovados e os que convidam o público para todos os 

eventos assémelhados do Brasil, da equinocultura às festas de peão mais longínquas, publicidade 

cuja reiteração anual mantém viva e com aparência de cada vez maior a dimensão da rede como 

um todo. Em pavilhões cobertos e em barracas, para diminuir o desconforto comum aos eventos 

de massas, apresentam-se as duplas neo-sertanejas de maior prestigio e todos os demais artistas da 

música pop que atraem grandes públicos. Instala-se o ambiente musical de uma Nashville eclética, 

de forma que segmentos de consumidores com diferentes preferências musicais compareçam e 

passem a fruir, também, dos rodeios e de toda sua produção simbólica 17 . 

Entretanto, os empresários de rodeios não dispensaram as estratégias e beneficios 

conhecidos e conquistados na promoção de exposições. Como são, quase sempre, oriundos de 

16 Em Cajamar, SP: Para a construção do Centro de eventos e Promoções turísticas Prof Walter Ribas de 

Ándrade, que ocupa uma área total de 66 mil metros quadrados, o Prefeito Toninho Ribas e se vice Messias 

Cândido da Silva contaram com a assessoria de pessoas com experiência internacional em rodeio. O Boiódromo, 

construído em forma de ferradura para garantir a boa visualiza ção de qualquer lugar da platéia dispõe de 

arquibancadas em concreto armado, com capacidade para acomodar 20 mil pessoas sentadas confortavalmente, 

de uma arena para rodeios e de um palco coberto com 400 metros quadrados de área, abrangendo camarins. 

Revista Rodeio News, Ano 1, número 3, maio-1992. São José do Rio Preto, Editora Enigma. 
17  Em Americana, SP: Mais uma vez a comissão surpreende na capacidade organizacional, preocupando-

se apenas em trazer o que há de melhor no rodeio e os melhores shows da atualidade. Á cada ano, são aumentados 

o número de camarotes e os lugares nas arqui bancadas, mas parece ser sempre insuficiente devido à repercussão 

nacional e até internacional. Á infra-estrutura de 3 pavilhões cobertos com capacidade para abrigar 25 mil 

pessoas, estandes, barracas com música ao vivo, etc, são sempre uma opção a mais para contentar Gregos e 

Troi anos. No ano passado eram 106 camarotes, neste ano foram colocados 142 camarotes em dois níveis. O que já 

era garantia de sucesso tornou-se ainda maior. Revista Rodeio News, Ano II, número 10, junho/julho-1993. São 

José do Rio Preto, Editora Enigma. 
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frações das classes proprietárias do campo envolvidas nas exposições, sabem o que deve ser 

buscado de apoio junto ao Estado e à mídia e sabem o que deve ser oferecido como apelo 

simbólico ao público. Como vimos pela análise dos dados do Apêndice ifi no capítulo anterior, 

que mostra a associação de interesses na promoção dos eventos, a autonomia dos rodeios é 

relativa ao interesse mútuo em preservar a estrutura das exposições como mercado simbólico, sem 

que isso impeça a extravasão dos rodeios para um mercado mais amplo. 

Em muitas cidades realizam-se até cinco rodeios por ano e algumas entraram em novos 

circuitos de rodeio, incluindo o "Rodeio Universitário" e o circuito "Rodeio nos Bairros". Esta 

saturação parece corresponder a uma resposta mínima de público e de renda, como declaram 

efusivos alguns empresários envolvidos. Lugares cuja recepção de público é maior do que 

comportam as instalações disponíveis, obrigam os promotores a improvisar e a construir recintos a 

cada temporada, administrando vantagens e riscos' 8 . 

Os rodeios entram, assim, no mercado de espetáculos lúdico-esportivos de massas, de 

forma francamente expansiva em seu conjunto no Brasil, bastando ver que o caráter improvisado e 

apressado das instalações dos espetáculos itinerantes, ou não, reflete a saturação generalizada dos 

recintos desses espetáculos no país. Acidentes em recintos precários e o esgotamento da estrutura 

de recintos antigos são a prova de que nunca se vendeu tanto no mercado de espetáculos de 

massas. Entre 1990 e 1994, vários estádios, incluindo o do Pacaembu e o do Morumbi em São 

Paulo e o do Maracanã no Rio de Janeiro, sofreram interdições em razão dos riscos que 

ofereciam. Certamente a pressão dos inúmeros jogos, shows, congressos evangélicos e de outros 

eventos não permitiam sua recuperação. O desabamento do sambódromo de Manaus, em 1994 

denunciou a pressa em construir recintos, um ramo da construção civil que cresce visivelmente e 

torna-se disputado por grandes construtoras' 9. Nas capitais e cidades médias do interior, 

18 Entre outras cidades que realizaram rodeio universitário, as seguintes já o fizeram por três anos 

consecutivos: Barretos-SP, São José do Rio Preto-SP, Jaboticabal-SP, Presidente Prudente-SP, Uberaba-MG, 

Uberlândia-MG, Goiânia-GO, Brasília-DF. Das cidades com rodeios nos bairros obtivemos registro no ABCD 

paulista, Ribeirão Preto-SP, Campinas-SP, Uberlândia-MG, Maringá-PR, Brasília-DF. Essa modalidade parece ser 

uma reelaboração atualizada do antigo circo-rodeio, que busca um público de baixo poder aquisitivo. 

19 Sambódromo de Manaus desaba e fere 25. No momento do acidente, 520 alunos de 2o. Grau assistiam 

aulas debaixo da cobertura metálica que cedeu. (..) O sambódromo foi inaugurado há dois anos como a principal 

obra do governador Gilberto Mestrinho (PMDB) (..) 
Mesfrmnho afirmou que só o resultado do laudo técnico 

indicará se houve negligência da Mendes Jr. Industrial Ltda., subcontratada da Comagi, de Manaus, para fazer a 
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constroem-se sambódromos, estádios multifuncionais modelados no Maracananzinho no Rio de 

Janeiro e no Mineirinho de Belo Horizonte. Além dese modelo, constroem-se centros de eventos 

sofisticados, como o de São José de Rio Preto, cuja concepção arquitetônica pretende suplantar o 

Anhembi de São Paulo. Em Cajamar, construiu-se o Boiódromo, também apelidado de 

Maracananzinho do rodeio, que rapidamente pode ter seu modelo copiado. Sendo assim, a 

indústria simbólica torna-se outra alavanca da indústria da construção civil. 

Como espetáculo itinerante e de massas, nas cidades do interior, o rodeio suplanta, às 

vezes, os circos clássicos e os grandes eventos musicais. Em muitos lugares, tornou-se parte 

obrigatória das comemorações cívicas, principalmente dos aniversários municipais. Tudo indica 

que se trata de um mercado em expansão. No registro da revista Rodeio News, para o período de 

1992 a 1994, os rodeios que lhe foram comunicados para divulgação abrangiam os estados de SP, 

MG, PR, GO,MS, MT, RJ. Em 1992, foram 382 rodeios; em 1993, foram 481 e, em 1994, 

registraram-se 215 rodeios até o mês de julho. Ressalva-se que os registros não cobrem todos os 

eventos em todas as cidades que os realizaram. Além disso, em todos os anos, mais de 90% dos 

cobertura. (..) O presidente do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), Agamenon Nogueira 

Nobre, 50, disse que o desabamento foi provocado por 'erro de cálculo estrutural' (..) O Conselho, segundo ele, 

tem o compromisso de proteger á sociedade. 'Já imaginou se essa cobertura tivesse caído hoje (ontem), quando 

mais de 30 mil evangélicos estivessem lá reunidos?' Ele não descartou a hipótese de o acidente ter ocorrido por 

imperícia, negligência e incompetência. Folha de S. Paulo - Cotidiano - Quinta-feira, 21 de abril de 1994. 

Na cidade de Campinas um acidente grave ocorrido em um rodeio de bairro denuncia a defasagem entre 

número crescente de eventos e instalações disponíveis. Cinquenta pessoas ficaram feridas na queda de uma 

arquibancada construída para receber o público da 2a. Festa do Peão de Boiadeiro, no Bairro Jardim Florence, 

em Campinas. O acidente ocorreu no último sábado ... Na hora da queda havia cerca de 1.200 pessoas na 

arquibancada, o dobro do que ela poderia suportar. Folha de S. Paulo - Cotidiano - Terça-feira, 13 de junho de 

1993. 

Em Americana-SP, Em algumas rádios e um jornal, foi noticiada a previsão de que as arquibancadas 

iriam cair na hora do show de Daniela Mercury e também que não adiantava ir ao rodeio pois não haviam mais 

ingressos. Esse boicote pode ter sido obra de inveja e preocupação de que Americana cresça demais e se torne 

insuperável, como já é em muitos pontos. As arqui bancadas jamais iriam cair pois a sua montagem é sempre frita 

com superdimensionamento de cálculos. Revista Rodeio News, Ano II, número 10, junho/julho-1993. 
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eventos se concentram nos estados de SP e MG, que compõem a maior fatia do mercado, de 

acordo com declarações de empresários que operam em todos os estados 20 . 

Vimos que a expansão dos espetáculos de massas, no caso dos rodeios e em certa medida 

das exposições, forma uma área de interseção entre empresários consolidados da indústria 

cultural, empresários rurais/agroindustriais incrustados em entidades de classe e sujeitos politicos 

situados nas instâncias deliberativas e executivas do Estado. Dessa triangulação, em que todos os 

sujeitos atuam nas dimensões econômica, politica e ideológica, nasceu uma verdadeira integração 

vertical da indústria cultural com características oligopólicas e, em certas situações, monopólicas. 

Algo que, estruturalmente, ora se assemelha, ora se diferencia do que é observado em outras 

práticas culturais industrializadas, como o carnaval, o futebol, os shows musicais, as festas 

regionais típicas. Nessas, produção e promoção estão muito mais dispersas no espectro dos 

sujeitos sociais envolvidos, especialmente pelas iniciativas e formas de inserção das classes 

subalternas, muito mais ativas e variadas. Tenham ou não empresas e intermediários culturais 

especializados que as transformem em grandes eventos homogeneizados, práticas são 

consolidadas pela diversidade de formas com que se popularizaram. Apenas algumas estão 

controladas, hoje, pela produção oligopólica ou monopólica, como os desfiles e determinados 

eventos do carnaval do Rio de Janeiro, de Salvador e de Olinda ou, ainda, os campeonatos 

regionais e nacionais de futebol. Exposições e rodeios são produções oligopólicas assemelhadas a 

essas outras no aspecto da forma de produzir, mas diferem em um aspecto importante: a forma de 

apropriação simbólica. No caso das exposições e rodeios, pelo menos uma tendência de 

monopólio se pode detectar. Ela se dá na construção simbólica ou na reelaboração das 

representações do mundo rural para o âmbito da indústria cultural. Neste âmbito, foram excluídas 

inúmeras formas da sociabilidade e da cultura rural, principalmente aquelas que fogem às 

potencialidades mercantis. Como vimos anteriormente, as tensões das classes subalternas do 

20 No primeiro levantamento de exposições e eventos associados e assemelhados para esta pesquisa, feito 

em 1991, o número de eventos confrontado com o número de municípios indicavam SP e MG como os estados mai 

expressivos e, por isso, foram adotados para estudo. Entretanto, em outros estados importantes, que apontamos, o 

número de eventos tem sido crescente, conforme declarações de tropeiros. Infelizmente, não há fontes confiáveis 

sobre os dados nesses estados. A Folha de S. Paulo em 1991 registrou que os estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, onde se realizam os melhores rodeios do país, promovem 

anualmente cerca de 850 festas do peão. Folha de S. Paulo - Agrofolha, Indifolha - Terça-feira, 25 de junho de 

1991. 
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campo, representadas nos sertanejos de Eucides, de Rosa, de Graciliano, das Ligas Camponesas, 

desaparecem, assim como os sem-terras de hoje têm suas representações mantidas no limbo da 

sociedade e da cultura brasileira. Com  a representação triunfante do "milagre econômico" e da 

modernização rural conservadora, os dramas sociais das classes subalternas do campo foram 

colocados como problema militar, policial e depois submetidos a paliativos de reformas lentas e 

sistematicamente bloqueadas junto ao Estado pelas forças políticas dominantes vinculadas à 

propriedade capitalista no campo. Nos rodeios, suas representações simbólicas não recebem 

tratamento diferente. Enquanto representações dramáticas, sofrem rejeições nas falas oficiais e na 

imprensa, são estigmatizadas com imagens policiais extraídas das invasões desesperadas de terras. 

Por outro lado, projeta-se, via rede simbólica neo-ruralista, uma nova ruralidade, cujas práticas e 

representações têm meios de produção e veículos privilegiados não para projetar dramas, mas para 

produzir competições. 

A integração vertical da indústria cultural em torno dessa nova ruralidade ocorre a partir 

de uma característica essencial do capitalismo monopolista, a formação de holdings. Roberto 

Marinho (Organizações Globo), João Saad (Sistema Bandeirantes), Adolfo Bloch (Grupo 

Manchete), Victor Civita (Grupo Abril), Simon Abranavel (Grupo Silvio Santos), para falar nos 

grupos mais conhecidos, abrem ramificações produtivas que não se limitam às áreas e produtos em 

que sempre atuaram: publicações, programas de televisão, de rádio e discos. Desde os anos 80, 

participam da produção direta de shows musicais, de eventos esportivos e outros através de 

empresas especializadas e associadas. Assim, as empresas detentoras dos meios de produção e 

veiculação passam a produzir os próprios sujeitos geradores de simbolos, estabelecendo 

hierarquias sociais de acordo com os interesses dos promotores articulados na base dos eventos, 

mas de acordo, também, com seus próprios interesses. 

Em 1991, a .Globo (Circuito Espora de Ouro) e a Manchete (Circuito Fivela de Prata), 

começaram a produzir rodeios. Isso significou que a expansão social da configuração caipira-

country estava consolidada, ao alcançar a instância máxima de veiculação da indústria de 

entretenimento no Brasil. Como não poderia deixar de ser, a Festa do Peão de Barretos e a rede 

de eventos de outros lugares em que seus promotores estavam envolvidos apresentavam as 

condições de produção em padrão global. Depois que a Rede Manchete, em 1990, com a novela 

Pantanal, roubara audiência da Globo nos produtos e publicidade de temática ruralista, outros 

grupos da indústria cultural passaram a ocupar os espaços vazios oferecidos pelo filão, sem contar 
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a instalação de concorrência entre os programas difüsionistas de economia e tecnologia rural do 

formato "Globo Rural". O SBT instalou um programa musical de TV conduzido por Gugu 

Liberato, discípulo dileto do big boss Silvio Santos, que recebeu apoio de uma revista com o 

mesmo nome, Sabadão Sertanejo. A troupe do programa viajou por todo o Brasil acoplando-se a 

inúmeros eventos da configuração neo-sertaneja, incluindo rodeios, exposições, festivais de 

música e bailões. O potencial do mercado cultural caipira-coun#y não se restringia, portanto, a 

poucos produtos. Tomaram-se viáveis o incremento e o aperfeiçomento da produção de 

programas de TV e de rádio, para ampliar a oferta de publicações, discos, vídeos, bem como 

tornou-se necessário criar e apoiar outros produtos de forma direta ou não. 

A Globo não poderia ficar de fora. Em 1991, parecia retardatária enquanto se mantinha 

com as novelas, o Globo Rural e eventuais programas musicais. Mas, a partir daí, e de suas 

emissoras filiadas do interior, que tinham descoberto o filão publicitário, passou a explorá-lo 

amplamente, com todo tipo de produção: além das revistas e jornais especializados e dos 

programas de extensão e fomento rural, apropriou-se de rodeios, de festivais de música, de shows 

e passou a dar uma ampla cobertura aos eventos ruralistas. Assim, sua resposta não tardou mais. 

No mesmo ano, a Globo comprou o direito de transmissão da Festa do Peão de Barretos e 

começou a projetá-la como um megaevento ruralista. Os promotores de Barretos procuraram 

corresponder ao prestígio adquirido e inserirain no evento elementos de distinção simbólica não 

encontrados em outros. Na ponta do apelo para as culturas populares, chamou Joãozinho Trinta, o 

carnavalesco da Escola de Samba Beija-Flor, para coreografar a abertura e, na ponta do apelo 

sofisticado à "Kultur" e à "Zivilisation", a ser conquistada, contratou a artista plástica Tomie 

Otake para criar o cartaz-símbolo da festa daquele ano. A Folha de S.Paulo abriu ao evento a 

primeira página de seu caderno Ágrofolha e mais uma página quase completa no seu interior, 

descrevendo-o como festa tropicalizada na meca do rodeio nacional. A representação 

antropofágica era sugestiva da salada cultural anunciada na programação 21 . 

21 Barretos faz dez dias de festa country. A abertura da próxima festa do peão de Barretos (SP), de 16 a 

25 de agosto, vai mostrar a folia de Joãozinho Trinta no meio da arena, com sambistas da Beija-Flor, mulatas e 

batuqueiros cariocas. Folha de S. Paulo - Agrofolha - Terça-feira, p. 1, 25 de junho de 1991. 

Meca do Rodeio Nacional. A 36a. Festa do Peão dc Barretos, dc 16 a 25 de agosto, prepara a farra do 

caboclo doido. Vai misturar mulatas da Beija-Flor, o carnavalesco Joãozinho Trinta, modas de viola, cavalos 

chucros e de raça, além de touros ftrozes. Tudo dentro da arena cercada pelas arquibancadas do estádio em 



169 

Com o beneficio da concorrência entre as redes, que projetariam os rodeios para o âmbito 

nacional, tratava-se de "profissionalizar" a festa, terciarizando quase todas as suas atividades. 

Claro que, entre as empresas contratadas seriam privilegiadas as pertencentes aos membros do 

clube "Os Independêntes", promotores originais da festa de Barretos. Afinal, tinham feito todo um 

esforço de captação de recursos para investir no parque monumental de eventos e não iriam, 

portanto, dispor do retorno volumoso que se concretizava para um mercado de concorrência 

perfeita, sob pena de renunciar a um componente fundamental do habitus ruralista dominante, ou 

seja, a competição com privilégios. 

Muito embora a Rede Manchete tenha redescoberto e, de certa forma, reinventado o filão 

simbólico ruralista na televisão com a novela Pantanal, que lhe permitiu vender produtos 

desdobrados em publicidade, publicações, discos, vídeos e outros, o exemplo de inserção dos 

grandes grupos da indústria cultural na configuração neo-sertaneja mais bem sucedido e 

abrangente foi o da Globo. Associada à empresa "Escriptório Central de Comunicação e 

Marketing", produziu o Circuito Espora de Ouro de Rodeios, um campeonato promovido em 

forma de ferradura, com capacidade para 35 mil pessoas. O projeto de Oscar Niemeyer será o palco da festa 

tropicalizada na meca do rodeio nacional. Folha de S. Paulo, idem, p.6. 
22 O clube 'Os Independentes' pelo 36o. ano consecutivo, comanda a festa e orienta esse carnaval, que 

também terá apresentações de duplas sertanejas. Para Emílio Carlos dos Santos, 35, o Cacá, presidente do clube, 

a abertura será a síntese do evento, com rodeios, provas de cavalos de raça e shows folclóricos. As modas de 

Leandro e Leonardo fecham o primeiro dia da apoteose do peão brasileiro. Cacá destaca a profissionalização da 

maior festa count?y do Brasil. A Guazelli Feiras e Produções (pertencente a Eduardo Guazelli dos Independentes), 

passa a coordenar a realização da exposição agroindustrial e a Multipark cuida do estacionamento, com 7 mil 

vagas para carros. Antes, era um 'verdadeiro V:etnã, aquela guerra' de acordo com os organizadores. A festa 

passou de quatro para dez dias. Pelo primeira vez, patrocinadores de peso, como Brahma, Bradesco, Credicard e 

Philip Morris ajudam a pagar o custo do evento: 2,5 milhões de dólares, segundo o clube Os Independentes - o 

dono da festa, do parque do peão de Barretos (com área de 1 milhão dc metros quadrados) e do estádio, 

inaugurado em 1989. Os organizadores esperam receber 500 mil visitantes nos dez dias da festa e prometem um 

total de 900 montarias, quase o triplo do último ano. Os direitos da transmissão do rodeio pertencem à Rede 

Globo, que organizou o circuito Espora de Prata, com cinco eliminatórias, e a grande final, a Espora de Ouro, em 

Barretos. A Manchete também criou um campeonato nacional de rodeio: o Pvela de Ouro. As Tvs brigam pelos 

tombos dos peões. A entrada em cena das Tvs dá impulso à profissionalização do rodeio e dos peões. O rodeio já 

disputa apreferência do público, com ofutebol e a Fórmula 1, no interior de São Paulo, onde se realizam mais de 

300 grandes festas por ano, diz Cacá. Folha de 5. Paulo - Agrofolha - Terça-feira, p. 1, 25 de junho de 1991. 
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etapas, abrangendo cidades com diferentes potenciais de exploração mercantil. O Circuito durou 

três anos, de 1991 a 1993, e depois acabou diluído no circuito nacional de rodeios. Sua montagem 

integrou empresas do sistema Globo a empresas de membros dos clubes "Os Independentes" de 

Barretos, SP e "Os Inconfidentes" de Araguari, MG e Prata, MG. O objetivo geral era, através da 

venda do circuito, integrar e ampliar a venda simultânea de publicações, programas de televisão e 

rádio, discos, vídeos, enfim, produtos das próprias empresas do sistema Globo e, além disso, 

vender publicidade de empresas de todos os setores da economia, sem exceção. 

A presença prestigiosa da Globo nos rodeios do circuito significou uma interiorização 

crescente das empresas publicitárias de produtos de consumo corrente e durável e, de outro lado, 

atraiu para os rodeios e também para as exposições quando acopladas, um sem número de 

empresas locais e regionais, tomando os eventos um espaço publicitário e de vendas privilegiado e 

quase obrigatório. Assim, pequenos empresários urbanos do interior, até mesmo lojistas e 

artesãos, puderam figurar em eventos projetados para o Brasil todo. Da mesma forma, fazendeiros 

prósperos das pequenas cidades do Brasil central tiveram acesso a insumos e técnicas produtivas 

inovadas, ao mesmo tempo em que podiam adquirir carros e outros produtos importados, 

projetando não só seu capital material para outro patamar, mas também seu capital simbólico e 

político elevado diante dos trabalhadores e peões presentes nos mesmos eventos. Nessas situações 

parece imperar o suposto de que quanto maior a distância social mais dificil é contestá-la. A 

perplexidade dos frequentadores oriundos das classes subalternas face aos simbolos da ruralidade 

inovada talvez advenha, em parte, da própria surpresa de term sido incluídos nos eventos. 

Um outro objetivo do circuito referia-se à presença dos "Independentes" em sua produção. 

Em 1989, foi inaugurado o Estádio Uebe Rezek, o Barretão, dentro do Parque do Peão, com 

capacidade para 35 mil pessoas. Sua utilização ainda não era plena ou, pelo menos, ainda permitia 

expansão. Em 1991, o circuito de rodeios teve cinco e, em 1992, teve seis etapas eliminatórias em 

outras cidades, e a final se deu em Barretos. Em 1992, a avaliação dos resultados do ano anterior, 

mesmo com a recessão econômica experimentada no governo Coilor, levou os promotores 

integrados a ampliar o horizonte mercantil do circuito. O planejamento dos eventos foi 

concentrado no "Escriptório Central" e o projeto de cada área de atuação, ou seja, a venda de 

cada produto previa metas detalhadas, distribuídas entre empresas especializadas em cada 

atividade componente de cada espetáculo. A racionalidade global tomava-se imperativa. As regras 

de pontuação dos peões em cada etapa e outros sinais, como o incentivo a novos talentos em 
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montarias, assemelha o circuito ao modelo da Fórmula 1, circo internacional de maior prestígio no 

Brasil depois dos sucessivos fracassos da seleção brasileira de futebol em copas do mundo desde 

1982. Até mesmo os artificios perversos para fazer os animais pularem, única fonte de protestos 

contra o novo esporte, foram enquadrados em regras que calassem os ambientalistas. Os tropeiros 

passaram a falar em animais selecionados para os rodeios, como verdadeiros industriais 

especializados e competentes da produção animal. O objetivo geral era a internacionalização do 

rodeio brasileiro, de maneira que o Brasil pudesse candidatar-se à sede do campeonato mundial de 

rodeios, outro paralelo com a Fórmula 1 e o futebol, sob o comando da Globo que, certamente, o 

exportaria como qualquer de seus programas, mas não apenas com o direito de transmissão, pois, 

no caso, participava diretamente da produção. 

23 	de 80 peões, considerados os melhores do Brasil nas modalidades montarias em touros e cavalos, 

se preparam para o 2o. Circuito Espora de Ouro de Rodeios. Um evento que, segundo os seus organizadores, 

promete ser o maior já realizado no país. Serão cinco meses de disputas com sete etapas marcadas de março a 

agosto, em diferentes cidades. Para isso, o Escriptório Central, empresa criadora do projeto, investirá US$ 2 

milhões de dólares. 'O objetivo desse empreendimento é transformar o Espora de Ouro, nos próximos anos, cm 

urna competição internacional, fazendo intercâmbio com profissionais de rodeio norte-americano e canadense' 

explica Marcelo Murta (membro dos Independentes), da empresa Captação, responsável pela produção do evento. 

Na realização do Espora de Ouro 92 estão associadas ao Escriptório Central, a TV Globo, Som Livre, Globo 

Vídeo e revista Globo Rural. Segundo Murta, a participação dessas empresas garantirá uma intensa divulgação. 

'O departamento de mídia da TV Globo prevê que cada brasileiro tomará conhecimento do evento pelo menos três 

vezes durante o circuito. Uma estratégia de marketing que pretende atrair um público de 700 mil pessoas no total 

das sete etapas' Para reforçar a divulgação, a rádio de maior audiência das cidades incluidas no circuito será 

transformada na Rádio Rodeio. A programação será voltada para músicas típicas e gincanas. As regras do Espora 

de Ouro 92 serão semelhantes às de um circuito de Fórmula 1. 'A cada etapa dos peões receberão pontos do 

primeiro ao décimo lugar. No final do circuito aqueles que tiverem as maiores pontuações serão os campeões. Os 

vencedores de cada etapa, nas diferentes modalidades, serão premiados com automóveis zero 1w:', diz Murta. 

Como forma de incentivo a novos talentos, os organizadores darão oportunidade a cinco peões das regiões em que 

serão realizadas as competições. Dependendo de suas performances eles poderão participar das demais etapas. A 

primeira delas será em Maringá (PR), entre os próximos dias 26 e 29. O circuito terá continuidade nas cidades de 

Cuiabá (MT), de 8 a 12 de abril; Araguari Íi'fG), de 7 a 10 de maio; Dourados 'MS), de 28 a 31 de maio; 

.4meri cana (SP), de 11 a 14 de junho e Cajamar (SP), de 16 a 19 de julho. Afinal está marcada para agosto, de 21 

a 30, na tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP). Asa Branca e Barra Mansa serão os locutores 

das sete etapas. A direção esportiva será conduzida por Marcos Abud, diretor de rodeio do clube Os 

Independentes de Barretos. 0 maior promotor de rodeios dos EUA, Don Gay, de Mesquità (Texas), será um dos 
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A médio prazo, a estratégia do circuito visava disseminar os rodeios como grandes eventos 

pelo interior e, também, transformar Barretos em uma espécie de meca brasileira, à semelhança do 

que se vê em cidades dos EUA, como Pecos e Dailas (Texas), Oklahoma City (Oklahoma), Los 

Angeles (Califórnia) e Las Vegas (Nevada), além de outras, que fonnam um circuito ininterrupto, 

cuja exploração pode-se dar quase o ano todo, de acordo com condições climáticas diferenciadas 

e favoráveis ora numa, ora noutra região. A semelhança foi tanta que, assim como Oklahoma City 

perdeu a final nacional de rodeios para Las Vegas em 1983, a concorrência entre cidades que 

disputaram a entrada no Espora de Ouro acabou excluindo Barretos do circuito em 1993, com a 

final indo para Cajamar. A narrativa de um dos articulistas da Revista Rodeo News compara o que 

ocorreu em Oklahoma City e o ocorrido em Barretos em tom de prenúncio do tipo de competição 

que passaria vigorar no negócio de rodeios 24 . 

convidados especiais para assistir ao evento e divulgá-lo em sua cidade. 'Essa é a grande oportunidade de 

quebrarmos a tradição de o campeonato mudial de rodeios ser disputado apenas nos EUA, (Pecos)' diz Esnar 

Ribeiro, 28, peão de rodeio em touro, um dos competidores do Espora de Ouro 92. O regulamento criado pelos 

organizadores do circuito exige que os animais selecionados sejam específicos para competições e que apresentem 

excelente condição fisica. Tião Procópio, 32, tropeiro e peão de rodeio em touro, explica que os animais usados 

em rodeios são naturalmente ariscos e não aceitam doma. Outro item em destaque no regulamento é a proibição 

do uso de artificio, equipamento ou acessório que possa causar dano à saúde do animal. 'Esses cuidados foram 

frisados para que não haja comparação entre os rodeios profissionais e os mambembes. Infelizmente, nos rodeios 

amadores os animais são praticamente domésticos e sempre tem um louco que coloca até arame farpado no sedém 

para provocar o animal' diz Procópio. Folha de S. Paulo - Ágrofolha - Terça-feira, 10 de março de 1992. 
24  Las Vegas retomou às suas origens de maneira grandiosa durante a primeira semana de todo 

dezembro passado quando a cidade sediou as Finas Nacionais e Rodeio (NFR). A arrecadação alcançou a quantia 

de US$ 2,6 milhões de dólares e as mais de 171.000 entradas que foram anunciadas desde março fizeram do 

evento um sucesso de bilheteria. (..) A NER é para montaria em touros e a prova do laço o mesmo que o Super 

Bowi é para o futebol americano, o que a World Series é para o Basebail e, o que o Garth Brooks deve ser para os 

fas de música country. Sim... examine esse campeonato sob o prisma correto e ele assumirá a forma e a substância 

de uma experiência espiritual. Como todos os acontecimentos especiais, eles não os tomam miores, e isso diz 

muito nesta cidade onde estrategistas de olhos fai scantes têm transformado a promoção de eventos em uma forma 

de arte vistosa, sem costura que atrai mais de 20 milhões de visitantes por ano a Nevada do Sul. O sucésso dos 

recursos dos negócios de Las Vegas duante os últimos dez anos tem sido devido, em grande parte, à criação de 

produções com um estrelato suficientemente chamativo para convencer. Este é o tipo de mágica que Las Vegas 

queria para despertar há quase dez anos atrás, quando eles procuravam um evento para ajudar a insuflar um 

pouco de vida num período mais parado que o intervalo entre o Dia de Ação de Graças e o Natal. Benny Binion 
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No Brasil, a concorrência entre as redes abriu a concorrência entre as cidades que viam 

nos rodeios o potencial turístico dos eventos espetaculares. As cidades que não tinham rodeios 

passaram a tê-los ou, quando tinham, queriam sua expansão. Os promotores originais em cada 

cidade passaram a sofrer a intervenção dos produtores da mídia nacional e de outros sujeitos 

econômicos. Como no formato de Las Vegas, não se tratava mais apenas de reproduzir tradições 

ou inventá-las, mas de ocupar com reinvenções os vazios do calendário de eventos, onde existiam, 

acoplá-las a outras atrações da indústria de entretenimento e, principalmente, mantê-las sob o 

estímulo da acumulação crescente e ampliada de capital, sob o domínio das empresas industriais 

de produção simbólica envolvidas. Do lado do Estado, as possibilidades de aumentar a 

arrecadação fiscal pelo incremento da circulação de mercadorias e os dividendos políticos da 

promoção passaram a exigir dos prefeitos um engajamento quase inevitável na montagem de infra-

estrntura e na intermediação junto a empresas e à própria sociedade como um todo. Fechou-se 

uma rede ampliada de compromissos econômicos, políticos e simbólicos para a promoção de 

rodeios. 
Barretos, com todo o apoio econômico e politico angariado em quase 40 anos de tradição, 

teve que ceder lugar a seus filhotes crescidos, alimentados a partir do circuito Espora de Ouro 

pela Globo e outros poderosos concorrentes, antes associados. A solução dos "Independêntes", 

para Barretos não perder o rótulo de capital brasileira de rodeios, foi internacionalizar seu evento 

no mesmo ano e mudar de rede televisiva, associando-se à Rede Bandeirantes. Barretos manteria o 

capital simbólico da tradição inventada, mas a produção dos signos e dos rodeios em circuitos, 

que seus promotores supunham deter, não seria mais monopólio seu. A concorrência pelo 

monopólio da produção simbólica no âmbito nacional há muito tempo demarcara quem detinha os 

espaços sociais privilegiados, bem como as práticas produtivas dominantes e deixou suas primeiras 

disse que ele tinha em mente exatamente o que tiraria Las Vegas do desânimo de dezembro. O patriarca do 

cassino Horseshoe, um cowboy autodenomínado de Jogador de Dailas, convenceu os poderosos de que seria uma 

medida 'toda americana' se Las Vegas tentasse tirar as Finais Nacionais de Rodeio de Oklahoma City, onde elas 

tinham estado pelos últimos vinte anos. Binion, durante toda sua vida, teve muito contato com cowboys, desde o 

tipo fim de semana' que não sabe de que lado da vaca vem o leite, até os tipos altamente profissionais. Binion 

argumentava que os individuos associados com rodeios eram o tipo de pessoa que os donos de cassinos de Las 

Vegas gostavam de ter em seus estabelecimentos. Então, Binion, que morreu em 1989, desempenhou o papel 

principal na politicagem que trouxe o campeonato a Las Vegas, um incidente que os de Oklahoma comparam a um 

caso de assalto a mão armada. Revista Rodeio News, Ano 2, número 8, p. 7, abril-1993. 
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marcas e lições também nos neo-caipiras barretenses. O homem-chave do "Escriptório Central", 

Horácio Berlinck, o executivo eventual de uma ordem econômica de muitos rodeios através da 

história, teve uma atuação que apresentou Das Capital, em sua plenitude contemporânea na esfera 

simbólica, aos peões fantasmáticos de Barretos. A incorporação dos rodeios ao padrão Globo 

indicou, com clareza, que esse filão era muito maior do que aparentava. Somente a indústria 

simbólica de grande escala podia avaliar, através de pesquisas especializadas, a real dimensão que 

o mercado de rodeios assumira. Ora, intermediários culturais especializados em pesquisas no 

mercado simbólico era algo desconhecido ou, então, não detido, pelos promotores de Barretos no 

início da invenção. Suas estratégias e improvisações nos negócios simbólicos, cultivados no 

habitus ruralista reelaborado, os colocavam no máximo como teóricos espontâneos de sua 

práticd6, mas não detinham o primado da razão prática da indústria cultural contemporânea, na 

25  Esnar Ribeiro, peão de rodeios em touros e colaborador da Revista Rodeio News, traça um perifi do 

homem-chave do Escriptório Central, braço da Globo no mercado de rodeios. Em um niisto de deslumbramento e 

temor, percebe que no campo da produção simbólica industrial prevalece a racionalidade que busca lucros sem que 

haja necessariamente a ambiguidade arte-mercadoria projetada na recepção. Horácio Berlink. Quem é este homem. 

Frio, calculista, para ele, primeiro os negócios depois vamos estudar se dá pra chorar ou rir ou dar brindes para a 

platéia. Este é o homem. Há anos atrás ele começou entre muitos eventos que promove, com uma competi çãozinha 

de atletismo com índices baixíssimos de paginação, quer dizer, ninguém deu a mínima. Hoje esta competi çãozinha 

chama-se Meeting de Atletismo, que traz super astros do atletismo mundial para testar a capacidade dos nossos 

Robson Caetano, Zequinha Barbosa entre outros, lá em São Paulo no Ibirapuera. Apesar das diversas línguas 

faladas pelas pessoas envolvidas, tudo corre macio e não perde nada em termos de organização. Sorte nossa! Por 

quê? Este é o doido que apostou no rodeio ejá gastou dinheiro que dava para botar o Ben Jonhson montado num 

girico e fazendo a locução de si mesmo enquanto o bicho pula. Se ele está levando prejuízo, não sabemos. O que 

se sabe é que ele não atingiu a posição social que tem, cometendo erros ou rezando para a Santa Creuza. O 2o. 

Circuito Espora de Ouro já deu de lavada no primeiro e o terceiro já está saindo do forno, nós rezamos para que 

saia logo, senão queima. Nunca o rodeio esteve tão em evidência e movimentando tanto dinheiro. Ainda não 

acostumado à bagunça que é o rodeio, Horácio, em momentos de nervosismo disse: 'Ainda faço desta m..., um 

esporte sério' Horácio, estamos torcendo para que o seu dinamismo e competência mude a mentalidade dos 

burros que sairam das arenas e foram parar na organização de rodeios e pensam que sabem. Aposte na inovação e 

evolução, compactando e distribuindo melhor os poderes do Espora, que sabemos que logo sairá do Ouro para a 

Platina. A Comunidade do rodeio assiste um tanto quanto atenta o estouro da boiada que vem fazendo. Fé no taco 

que de garrafa quebrada só sobra caco. Revista Rodeio News, p. 16, Ano 1, numero 5, junho-1 192. São José do Rio 

Preto, Editora Enigma. 

26 BOUIieU, 1992: 35. 
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qual a racionalidade cibernética mobiliza o conhecimento em função dos imperativos não só da 

produção, mas do consumo. Terra incógnita, o consumidor torna-se efetivamente objeto e sujeito 

de pesquisa. Á ação-conhecimento mobilizada a seu respeito procura tanto decompor seus 

movimentos de consumidor como sondar suas necessidades e desejos, O saber sobre esses 

movimentos, necessidades e desejos informará e alimentará a pesquisa do cículo programação-

produção-consumo, cfrculo sempre instável, mas orientado para a integração funcional e afetiva 

do consumidor27 . 

Mas tamanha expansão mercantil dos rodeios não pode ser atribuída somente às 

disposições sociais do habitus da ruralidade dominante e à capacidade de inculcação dos 

empresários da indústria cultural sobre diferentes segmentos sociais do mercado de consumo de 

espetáculos. É preciso acrescentar, ao menos para sondagem, os componentes valorativos 

cultivados nas novas fonnas de sociabilidade da sociedade brasileira como um todo. 

Individualismo, competição, exibição, sob o ângulo do indivíduo, e distinção, segregação e 

hierarquização rígida das posições intra e extra classe do ponto de vista das frações e grupos 

dominantes, formam, paradoxalmente, identidades maleáveis, calcadas em valores transitivos e 

transitórios, que exigem um esforço permanente para não perder a contemporaneidade e não se 

afastar da voluptosa oferta de prazeres criada pela produção acelerada de sentidos. Produzir de 

tudo no mercado simbólico parece implicar fruição obrigatória de tudo, mesmo daqueles simbolos 

deslocados dos referenciais primeiros de identidade de cada indivíduo ou grupo singular. Em 

Barretos, a exemplo de outros lugares, a produção e a fruição acelerada de sentidos se realizam de 

forma exponencial. 

Barretos e o limite do chão 

O siogan mais conhecido da Festa do Peão de Barretos diz: Aqui em Barretos, o chão é o 

limite. Trata-se de uma inversão de sentido do título de uma gincana da antiga Rádio e TV 

Excelsior, O céu é o limite, apresentada por J. Silvestre, em que os concorrentes respondiam a 

questões cada vez mais dificeis sobre temas específicos, para ganhar prêmios infinitos, como o 

céu. De forma sugestiva, pode-se dizer que o slogan significa para os peões "Se cair, do chão não 

passa", o que é duvidoso, pois o limite do chão, em se tratando de metáforas, pode ser mais 

21  Matellart, 1989: 170-171. 
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profundo. Mas o siogan pegou e tem apologistas vibrantes, que lhe conferem muitos sentidos, até 

mesmo o sentido oposto ao que o evento mostra ser, uma festa dos corações solitários28 . 

Outro siogan famoso, do poeta local Bezerra de Menezes, diz Á festa não termina, um 

segredo ela tem... Mas o presidente do clube "Os Independentes" revelou o segredo em 1993: A 

Festa de Barretos é uma vitrina. Durante o período do evento acontecem várias festas, para o 

prazer e deleite de todos os participantes: aniversário da cidade, grandes bailes, boates, festas 

nos campings, festas na feira, no Berrantão e no coreto do parque. Porém, o acontecimento 

maior é o show do rodeio, que não existe similar em lugar algum. Como diz Joâozinho Trinta, 

'com uma energia fortíssima misturada com a magia, a Festa acontece de uma forma bem maior 

que o próprio carnaval' Aguardamos a todos os amantes da arte de rodeio, na maior festa do 

gênero do mundo29 . 

À parte a hipérbole publicitária, foi a possibilidade de lançar o rodeio para um mercado 

ampliado que o tomou um produto da indústria cultural. Sem tal "descoberta" ou, sem sua 

invenção simbólica, ele teria permanecido como manifestação circense, dispersa e de pouco valor 

mercantil. Como há dúvidas se a dimensão que o negócio de rodeios tomou foi percebida desde o 

início pelos membros do clube "Os Independentes", que reclamam para si o privilégio da 

descoberta, a análise do rodeio de Barretos pode ser limitada sob vários ângulos, principalmente 

sob o ângulo metodológico para qualquer pesquisa que tome esse evento como modelo. De 

qualquer forma, os principais componentes simbólicos e os sentidos explorados nos rodeios 

podem ser percebidos a partir do habitus dominante da ruralidade na forma como se apresenta na 

28 Crônica de Matinas Suzuki Jr. Bem-vindo à festa dos corações solitários. Seu moço, bem-vindo ao chão 

preto da fertilidade, à festa perdida no sertão dos corações solitários. Aqui se conta muita história, principalmente 

as de partir e de voltar. Não é que aqui seja o ninguém é de ninguém, mas o peão (que tem gente que chama de 

vaqueiro, que tem gente de longe que chama de cowboy) é solitário como o sol que vive longe da lua. (..) No 

começo voce estranhará, mas logo vai se acostumar com o fato de que aqui tudo - mesmo as coisas mais normais - 

é escândalo. E nada - mesmo as coisas mais anormais, que eu vi cada uma que parece mil - é escândalo também. 

Seu moço, eu posso falar mal desse lugar porque conheço na carne todas as suas dores, mas voce não põde não. 

Esta é a lei daqui. Eu gostaria de dar o céu para o meu bem, mas aqui, na minha terra, é no chão que se conhece 

o limite. E só quem sabe o que é elegância é que poderá vir para Barretos, para a Festa do Peão. Revista Rodeo 

Life, loc. cit., p. 05. 
29 Revista Rodeo Life, loc. cit., p. 03. 
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Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, cujo modelo de produção, independente da medida, foi 

extrapolado para outros eventos. 

Como dissemos antes, tomar qualquer desses eventos como paradigma apresenta outras 

restrições, tendo em vista as adaptações locais decorrentes das características variantes do 

potencial de produção simbólica mercantil da cultura rural regional. Não se pode esquecer que' 

outros conjuntos simbólicos do campo não oferecem condições de mercantilização ampliada e 

que, afinal, a configuração que abordamos aqui expandiu- se mais exatamente - nas regiões de 

maior concentração e expansão capitalista, de maiores mercados de consumo material e simbólico. 

Nessas regiões, principalmente nos estados de SP, MG, PR, GO, MS, MT, RS, RJ, em ordem de 

importância indicativa e provisória para a configuração, há lugares em que o modelo de Barretos 

foi efetivamente copiado, pela participação direta dos "Independentes", através de assessoria e 

venda de serviços. Dessa forma, as práticas instituÍdas em Barretos são exemplares e merecem um 

estudo particular, sem deixar de recorrer aos eventos de outros lugares 30 . 

Segundo os representantes oficiais da história da festa de Barretos, a iniciativa brotou, em 

1955, de um grupo de amigos, cerca de quinze rapazes, depois aumentado até formar o clube 

denominado "Os Independentes" 31 . A estratégia inicial de legitimação do evento foi seu caráter 

beneficiente, filantrópico, desprendido de interesses particulares e mercantis, apelo comum e 

° "Os Independentes" reconhecem, com modéstia, 15 grandes festas de rodeio em que participam como 

visitantes, com o objetivo de conhecer cada vez mais os diversos segmentos e as novidades criadas pelos 

promotores e comissões organizadoras. Revista Rodeo Life, op. cit., p. 38. 

Não por coincidência são exatamente as festas com modelos mais próximos do que se vê em Barretos, 

incluindo a contratação de empresas que operam a partir desta Cidade e de São José do Rio Preto. As festas são as 

de Jales-SP, Bragança Paulista-SP, Presidente Prudente-SP, lndaiatuba-SP, Femandópolis-SP, Taquaritinga-SP, 

Jaguariúna-SP, Americana-SP, Araguari-MG, Patos de Minas-MG, Divinópolis-MG, Colorado-PR, Goiânia-GO, 

Dourados-MS, Cuiabá-MT. 

31  A reunião que consolidou a existência do Clube com estatutos, diretoria e iniciou as formalidades legais 

realizou-se no dia 1/9/1955 na Associação Rural do Vale do Rio Grande, com o objetivo expresso de manter em 

Barretos uma entidade civil, cuja finalidade tenha por princípio congregar socialmente os jovens solteiros, 

maiores de 22 anos, moradores da cidade de Barretos, num elo de amizade e proteção mútua, dentro dos 

princípios da lealdade e sociabilidade. Promoveram várias festas, gincanas, etc, sempre com finalidade 

fi lantrópica (..) Á primeira promoção do clube constituia uma gincana cuja renda foi revertida para o asilo de 

velhos da chamada 'Vila dos Pobres' da cidade. Também foram realizados jogos (especialmente futebol), festas e 

outros eventos, até, em 1956, decidirem promover a Festa do Peão de Boiadeiro (Nogueira, 1989: 42). 
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tradicional em promoções festivas das classes dominantes e muito presente, também, nas 

exposições agro-pecuanstas. Em Araraquara, SP (Facira), a ênfase extremada na filantropia faz os 

organizadores do evento destinarem cerca de ¼ do espaço de boxes do pavilhão para instituições 

assistenciais. Diferente também nesse aspecto de algumas feiras comerciais e industriais 

promovidas atualmente, nos eventos neo-ruralistas o apelo ao interesse comunitário raramente se 

descarta, mesmo quando sua autonomia econômica está consolidada. Mas a filantropia não seria o 

único beneficio comunitário gerado nos eventos desse tipo em todo lugar e na festa de Barretos 

não é diferente 32. Sua representação primeira e genérica é a de festa local, provinciana, de remotas 

origens ruralistas, popular. Benemérita da comunidade de destino local, seu sucesso alcançou a 

benemerência do destino nacional. 

Aparentemente banal, a estratégia beneficiente e ifiantrópica constituiu-se como recurso 

indispensável dos produtores para a expansão social das exposições e rodeios, diante das 

alternativas de entretenimento ofertadas no mercado cultural. Seus produtores e mediadores 

projetam para o público uma experiência em que os sentimentos humanitários cristãos, a 

solidariedade com os desvalidos sociais podem ser combinados com as práticas das festas 

profanas. Tanto é assim que nenhuma exposição ou festa do peão dispensa rituais religiosos, 

incluindo celebrações católicas, missas, orações, ao lado de discursos evangélicos compungidos de 

graças ao Senhor, em meio à euforia dos prazeres mundanos. No âmbito da recepção, ou do ponto 

de vista dos consumidores, participar de eventos beneficientes também significa um gesto de 

utilidade social. Assim, os eventos ultrapassam barreiras sociais e simbólicas do sagrado e do 

profano, generalizando-se na categoria comunidade. Abrem possibilidades para segmentos sociais 

- 32 A representação que dela faz o Secretário de Turismo de Barretos, também Diretor de Planejamento de 

"Os Independentes em 1993, enaltece outras virtudes públicas do evento: Criado como clube dc benemerência, 

"Os Independentes" destinavam todo o resultado líquido das primeiras festas às instituições de caridade de 

Barretos. São incontáveis os beneficios recebidos por todas as entidades assistenciais da cidade ao longo destes 

anos. Não só com o aumento da arrecadação de impostos, mas na própria exploração da feira defronte ao recinto 

da frsta, a própria Prefeitura era beneficiada com o movimento gerado pelo evento (..) Como todo manzfestaçãp 

popular autêntica, a idéia dos primeiros realizadores barretenses se espalhou por todo o país. Atualmente, no 

Brasil, são realizadas mais de 600 festas do gênero, movimentando um considerável montante de recursos e 

grando empregos diretos e indiretos para milhões de pessoas. Mais que isso, o seu crescimento e aceitação por 

parte das populações dos grandes centros urbanos fizeram con que o brasileiro adotasse um estilo de vida 

baseado nas suas mais remotas origens. Revista Rodeo Life. loc. cit. p. 16. 
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urbanos de vários matizes compartilharem o universo simbólico rural como experiência exótica 

justificada. Através da exploração de imagens estereotipadas, bancar o caipira permite certos 

excessos reprimidos na ordem social cotidiana: vestir-se a caráter ou fantasiar-se, falar alto e 

errado, embriagar-se com muita cachaça, cantar em duetos estridentes, dançar gêneros fora da 

moda, assumir gestos grosseiros e atitudes machistas, enfim, camavalizar a identidade de um 

"outro" socialmente subalterno e simbolicamente impreciso, sem ameaçar a ordem 33 . 

De qualquer forma, o interesse mercantil-privado dominante reveste-se de interesse 

público e alcança eficácia suficiente para dissipar algumas dúvidas sobre a importância social dos 

eventos. Mas deixa outras, obrigando os promotores a administrarem a ambiguidade desse tipo de 

evento quando ele cresce muito, dissemina-se por todo o país e a apropriação de seus resultados 

se concentra entre grupos restritos. A representação dos eventos assume, então, outras 

justificativas. Para projetá-los e mantê-los além do caráter filantrópico e beneficiente, torna-se 

necessário empresariá-los sem restrições. Sendo assim, a ênfase é convertida para o mito da 

empresa empreendedora e os promotores de Barretos dão o exemplo, apelando para sua 

grandiosidade e responsabilidade 34 . 

Nesse caso, os rituais fazem não uma inversão da ordem dominante como argumenta Da Matta (1981) 

para as festas profanas, mas sua afirmação como observa Queiroz (1995). 

34  Diz o Diretor de Planejamento do clube em 1993 na Revista Rodeo Life, loc. cit., p. 16: Considerada a 

grande final do rodeio brasileiro, a Festa do Peão de Barretos acontece em 1993 na sua 38a. versão, plenamente 

consciente de sua i,nportância tomo espelho e normatizadora de um esporte e um espetáculo que vão ganhando 

reconhecimentos legais. Ás regras di.'adas pelo rodeio de Barretos são tidas como normas a serem seguidas pelos 

demais. E, este ano, marca a internacionalização do rodeio brasileiro. Chegar até a realização do primeiro 

Barretos International Rodeo foi um longo caminho. Para atingir este nível de crescimento e conseguir manter-se 

sempre como a número 1, a Festa do Peão e o clube "Os Independentes" precisaram romper várias barreiras ao 

longo de 38 anos de história. Quebrar tradições e criar outras, adaptando-se às exigências de um mercado cada 

vez mais competitivo, com a rapidez e a agilidade de quem tem que manter o título de líder: este pode ser apenas 

um dos segredos deste clube e desta festa, considerada a maior do mundo no gênero. 

Segundo Nogueira (1989: 46): Com o incremento do evento, não era mais possível preparar a frsta 

seguinte sem um fundo de reservas, o que obrigou o clube a não mais doar os lucros auferidos. O que eles têm 

frito é facilitar às entidades a montagem de estandes para vender lembrancinhas (grifo da autora) da festa dentro 

do recinto da mesma, e auxílio em geral a qualquer promoção que as instituições venham a realizar em outras 

épocas do ano. 
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Apelos simbólicos genéricos e totalizadores, extraídos de outras identidades sociais, a 

serem conquistadas, viabilizam a eficácia das estratégias de imposição-dissimulação do próprio 

habitus dos produtores. De origem social abastada, muitos com raízes sociais plantadas nas 

propriedades e na produção rural, os membros do clube puderam operar com ampla liberdade de 

apropriação simbólica, sustentada por acesso a recursos promocionais do Estado e da sociedade 

civil35 . A rigor, nenhum dos membros do clube foi efetivamente peão e, no máximo, desfrutavam 

do convívio com trabalhadores das fazendas, participavam de seus rituais lúdicos como parte do 

culto à equitação e ao manejo de gado bovino enquanto proprietários rurais. Mas vimos não ser 

incomum proprietários rurais se auto-representarem como peões, homens simples, da terra, 

ligados ao campo, em uma generalização desprendida, especialmente quando se sentem vitimados 

nas relações de trocas com outros setores econômicos ou quando pleiteiam favores do Estado. 

A escolha do peão de boiada como símbolo central da festa não é gratuita, sendo 

desnecessário reiterar que nas regiões de pecuária extensiva seus tipos sociais variantes 

representaram uma das mais importantes expressões da cultura pastoril, em torno da qual se 

construiu toda a mitologia e o imaginário sertanejos, disseminados com o folclore, explorados no 

romantismo literário e, depois, revistos no modernismo de Ciraciliano Ramos, Guimarães Rosa, 

A justificativa dos "Independentes" é mais amena, conforme seu Diretor de Planejamento em 1993: O 

resultado líquido da festa já não podia ser repassado integralmente à entidades assistenciais, mas reinvestido na 

festa seguinte. No entanto, as entidades passaram a ser parceiras do clube na promoção do evento, se 

responsabilizando por setores importantes e gerenciando a arrecadação de seus beneficios. Revista Rodeo Life, 

loc. cit., p. 16. 

Novamente Nogueira (1989: 48) é muito clara e objeti'a: Por ter sempre contado com pessoas influentes 

(influência essa em todos os níveis: municipal, estadual e até nacional) no seu quadro social, a força política do 

clube é muito grande. Várias conquistas foram empreendidas no sentido de oficializar a festa, promover o clube, 

receber doações municipais, estaduais e até federais, etc. 

"Os Independentes" demonstram sua familiaridade com as esferas do poder estatal vigente desde o ano, 

muito significativo, em que o clube foi amplamente reconhecido no âmbito do Estado até os dias de hoje. No 

registro do Diretor de Planejamento de 1993 consta: Declarado de utilidade pública em 1964, e tendo a Festa 

oficializada por Lei Estadual em 65, "Os Independentes" receberam em 1972 a visita do primeiro presidente da 

República na abertura de um evento que já atingia âmbito nacional. Depois de Emilio Garrastazu Médici, também 

João Baptista Figueiredo e José Sarney marcaram presenças importantes na festa, que sempre contou com a 

participação dos governadores paulistas, além de secretários de estado e deputados. Revista Rodeo Life, loc. cit., 

p16. 

w 
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Mário Palmério e outros. Mas é preciso enfatizar a dimensão expansiva do estoque simbólico e 

imagético produzido em torno da figura do peão e do mundo sertanejo, para avaliar razoavelmente 

até onde suas representações podem ser reelaboradas com eficácia em uma combinação como a do 

sertanejolcounhiy. 

Tomarei algumas representações sobre a criação literária de (iuimarães Rosa, em torno da 

qual há um certo consenso quanto ao seu elevado poder de expressar o sertanejo local-regional e, 

mais importante, seu elevado poder de projeção universal de um tipo social especifico das culturas 

rurais e rústicas do Brasil. No discurso de recepção a Guimarães Rosa na Academia Brasileira de 

Letras, em 1967, Afonso Arinos de Meio Franco resume alguns traços fimdamentais das obras-

primas de Rosa: Homem, cavalo e boi naquela vastidão unida e no entanto diversa; conjunta 

pelas semelhanças e contrastes. (..) Á rude bota de couro dánta do bandeirante e do minerador, 

o passo tardo do boi e do cavalo do vaqueiro entraram e se espalharam junto às aguas, pelos 

tempos (..). Escritor ligado à terra, às limitações temporais e espaciais de uma certa terra 

brasileira, não sois, no entanto um escritor regional, ou antes, o vosso regionalismo é uma outra 

forma de expressão do esp frito universal que anima vossa obra, e, daí, sua repercussão mundial. 

(..) Na vossa obra ... perpassa uma espécie de frêmito coletivo e trágico da vida heróica; não 

são homens isolados, são bandos, multidões, não são destinos, mas acontecimentos que, sem ser 

sobre-humanos, estão acima dos homens. O tqo se transforma em símbolo, o episódio vira gesta 

e a narrativa assume os contornos da epopéia. (..) Mas esse regional-social, que se universaliza 

pela expressão simbólica, não é talvez a parte mais reveladora da vossa obra. Ela se esconde no 

fundo das almas, nos choques dos anjos e demônios que nos habitam e cujas lutas, dentro dos 

vossos personagens, explodem como os raios, rugem como os ventos e se despenham como as 

enchentes da natureza. (..) O simbólico oferece o irreal como um aviso, um ensinamento, uma 

síntese anunciadord6 . 

Depois de Rosa e outros, o estoque simbólico extraído do mundo sertanejo fixou-se no 

imaginário social brasileiro como uma das expressões máximas do ser nacional-universal em uma 

dimensão de complexidade que jamais poderia ser apreendida em certas reproduções 

homogeneizadoras e genéricas. Mas, neste caso, evidentemente, não se trata de Rosa e sim do que 

foi extraído do conjunto das representações de sua obra, bem com de outros escritores. Trata-se, 

36 Meilo Franco, 1993: 17. 
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também, dos elementos escolhidos das práticas sociais dos sujeitos dramatizados nessas obras e 

que ganharam certa legitimidade simbólica para serem alçados à categoria de mitos passíveis de 

parcialização e mercantilização homogeneizada e massificada. 

Como adiantamos, não foi outro o processo com as representações do caipira, usurpadas e 

expropriadas pelo vitimismo ruralista dominante. Para falar apenas na tradição pecuarista do Brasil 

central, do ângulo das representações, o peão de boiada teve imagens fortemente fixadas na 

memória social sobre o mundo rural brasileiro também através da música em discos. Depois que 

Cornélio Pires, a partir dos anos 30, seguido pelo Capitão Furtado e outros disc-jockeys nos anos 

seguintes levaram as representações caipira-sertanejas para o rádio, elas tomaram-se, em certa 

medida, dominantes face a outras representações rústicas regionais e consolidaram-se como 

fenômeno nacional na televisão desde os seus primórdios nos anos 50. Através do disco e do rádio 

operou-se um outro tratamento para essas representações, que passaram a significar uma tradição 

inventada a partir dos diversos registros literários e de outras fontes, incluindo as fontes orais, que 

são próprias da transmissão e reprodução das culturas rurais. Muita gente ainda morre de rir dos 

"sotaques" das falas caipiras em programas de rádio e de televisão. Mesmo no cotidiano, falar 

como caipira pode ter uma profusão enorme de sigrnflcantes e significados, para o bem e para o 

mal. Portanto, os signos caipira-sertanejos ainda constituem fortemente o nosso imaginário social, 

simbolizam subjetividades individuais e coletivas. Do ponto de vista da indústria cultural, 

continuam vendáveis. 

Dessa forma, no caso do peão de boiada, mesmo constituindo representação e imagem 

parciais, porque seu tipo social não recobria todas as formas de sociabilidade do universo das 

fazendas em todas as regiões brasileiras, a produção de seu imaginario constituiu-se no elo entre 

as práticas sociais e simbólicas subalternas dos trabalhadores do campo e as que eram próprias dos 

sujeitos rurais dominantes. Enquanto expressão polissêmica do mundo rural, as práticas e 

representações subalternas foram intersecionadas e tomadas interdependentes às dos fazendeiros e 

às sociabilidades urbanas cada vez mais dominantes no conjunto da sociedade brasileira, desde os 

anos 50. 

O peão de boiada era produtor e condutor da riqueza das vastas regiões pecuaristas 

brasileiras, era o operário sertanejo que detinha o maior prestígio junto aos proprietários, ao 

mesmo tempo em que era um herói, um vencedor entre os sujeitos socialmente dominados. 

Detinha uma arte indispensável tanto aos proprietários de terras, rebanhos e frigoríficos, quanto à 
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reprodução social e sobrevivência dos próprios trabalhadores do campo. Tinha, portanto, uma 

imagem adequada para ser apropriada e uma arte para ser espetacularizada pelos dominantes. 

No caso de Barretos, é claro que, nos primeiros momentos, na fundação do clube e na 

primeira festa, em 1956, a apropriação das representações do peão não podia dar-se como hoje, 

pois a indústria cultural e suas formas de atuação eram incipientes, limitadas a poucas 

manifestações e destinadas a públicos que ainda não se definiam como segmentos ampliados de 

consumidores. Com  exceção do rádio, do livro, das publicações jornalísticas e dos periódicos de 

variedades, era difldil falar em indústria cultural no Brasil 37. Por essa razão, a festa do peão no seu 

início em Barretos foi uma apropriação de apenas alguns rituais festivos dos trabalhadores do 

campo tomados como exóticos, pitorescos, típicos e que divertiam os jovens abastados da 

sociedade local. Serviam àqueles propósitos "comunitários" que apontamos, com todas as 

implicações políticas que o comumtarismo resulta, especialmente o cientelismo como prática 

mediadora das relações Sociedade-Estado, cujos desdobramentos, hoje reelaborados, não se 

concentram mais somente na formação de currais eleitorais e sim na agravada apropriação privada 

do poder público, historicamente fixada no ruralismo dominante. 

Se inexistiam "maiores pretensões" em 1956, de qualquer forma o processo de apropriação 

implicava reelaborar práticas com outra origem social, pois, afinal, proprietário não é peão coisa 

nenhuma, a não ser que não existam mais classes sociais na sociedade capitalista enquanto agentes 

de sua própria reprodução social e simbólica, reprodução que se dá face a outros agentes sociais 

que lhe são antagônicos. Reelaboração significava a construção de uma imagem unificadora, que 

faria coincidir as práticas rudes dos rituais e da sociabilidade rural do peão com o variado e 

impreciso gosto burguês dos produtores e com o gosto mais variado ainda de múltiplos segmentos 

sociais de consumidores que, por sua vez, expandiriam a festa e a legitimação social e política de 

seus promotores38 . 

Confonne Ortiz (1991). 
31  Sobre os primórdios da festa, Nogueira (1989: 41) registra: A Festa do Peão de Boiadeiro surgiu em 

1956, sem maiores pretensões, objetivando apenas divertir a população local nas proximidades do seu aniversário 

de fundação, dia 25 de agosto. Competições semelhantes já faziam parte da tradição local antes do primeiro 

evento naquele ano. Fazendeiros organizavam disputas e sessões de apostas entre si. Queriam ver quem tinha o 

melhor peão domador de cavalos que se sustentasse em cima do cavalo do outro. 

Sobre os motivos de criação da festa, Nogueira (1989: 44-45) apresenta vers&s de alguns membros 

originais do clube. Provocou-nos curiosidade esclarecer os motivos pelos quais esse grupo de jovens resolveu sair 
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Os peões quando estavam nas cidades eram "baderneiros, divertiam-se nos jogos de azar, 

nos prostíbulos, embriagavam-se e chegavam a matar ou morrer no "faroeste paulista'. Era 

preciso criar uma competição entre os peões que desviasse sua atenção para outro hábito menos 

violento. Mas, escolher, apropriar-se e adaptar as práticas das culturas populares para discipliná-

las, tal como se tenta fazer com os congos, moçambiques, catupés, folias, afoxés, vaquejadas, 

cavalhadas e tantas outras de origem social subalterna, exige a superação de muitas dificuldades, a 

começar pela presença e adesão efetiva e afetiva dos sujeitos originais dessas práticas. A própria 

diversidade de origem social, a formação simbólica e a dinâmica histórica interna desses sujeitos 

colocam-nos na sociedade com uma profusão de identidades muito grande. Qualquer fio condutor 

de sua reelaboração externa, sem mediações eficazes, corre o risco de tornar-se inverossímel. 

Assim, aparentemente, nenhum cimento simbólico, fosse religioso, linguístico, musical, 

coreográfico, culinário ou qualquer outro dessa ordem ligaria a rudeza da sociabilidade do peão ao 

tédio da sociabilidade dos jovens abastados. Mas, do ponto de vista dos inventores da tradição, 

de sua rotina e promover a ftsta, ou seja, em que condições eles decidiram organizar o(s) primeiro(s) evento(s). 

Em todo o materi ai jornalístico colhido e até em entrevista com Joaquim Luiz Goulart, a razão encontrada foi que 

eles pretendiam homenagear o herói anônimo do sertão - o peão, operário da pecuária - setor econômico que 

representa hoje, e muito mais no passado, a principal atividade barretense. No entanto, essa razão não nos parece 

satisfatória, pois soa muito romântica (..) Mais tarde, en entrevistas realizadas separadamente com Mussa Calil 

Neto e Armando Garcia - ambos Independentes - alguns dados foram acrescidos (..) Mussa esclarece que foi uma 

tentativa dos rapazes de amenizar a fama de baderneiros dos peões na cidade e região. Barretos nessa época era 

conhecida como o faroeste paulista. Os boiadeiros (normalmente os solteiros) chegavam à cidade depois de uma 

cansativa jornada, e após entregare?n devi damente a boiada nofrigorfico, de ,não de seu pagamento, dirigiam-se 

à cidade, mais especificamente ao Bico do Pavão (cassino e prostíbulo famoso na cidade naquela época), onde 

gastavam todo seu dinheiro.Nesse local, em especial, ocorriam muitas brigas e com umente mortes, pois a demanda 

de mulheres era muita e a oferta pouca na época (sic). Nesse sentido, o grupo procurou criar uma competição 

entre os peões que desviasse sua atenção para um outro hábito menos violento. Para Armando Garcia, a festa do 

Peão de Boiadeiro surgiu no auge da economia barretense. A cidade era muito rica. Os rapazes da sociedade, 

ansiosos por movimentação (já que Barretos até hoje não é uma cidade demuitos acontecimentos a não ser a 

exposição de gado, por volta de abril/maio, e a própria festa), sentiram necessidade de um evento popular voltado 

à cultura típica do local, abrangendo o maior público possível. Diante da tradição e riqueza pecuária, foram 

buscar suas raízes no peão de boiadeiro, pois era um personagem mais típico e popular da cidade. Esse elemento 

era també,n o indivíduo de contato direto com outras cidades e regiões e levava o nome de Barretos e o 

reconhecimento por pertencer a tão promissor local. O peão de Barretos tinha status junto a outros. Assim, uma 

festa típica de boiadeiro teria que apresentar rodeio, e quem monta os animais são os peões. 

w 
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havia o cimento econômico. Sem o peão não haveria pecuária. Como herói da produção, sua 

rudeza merecia consideração, merecia ser conquistada e, por isso, ganharia uma profunda 

reelaboração simbólica. De outro lado, do ponto de vista dos peões, enquanto sujeitos sociais 

subalternos, pode-se supor que a oferta de uma reelaboração externa também significava 

possibilidades de reelaborar suas próprias estratégias de reprodução social, ainda que, no interior 

do processo hegemônico, sua posição social não seja alterada. O fato é que os peões jogam o jogo 

da sociedade posta, senão desapareceriam. E, ainda que pareça inverossimel, mais do que peão de 

boiada, poderia ser também cowboy. Da mesma forma que não podia escolher entre as antagônicas 

representações foicloristas e as de Rosa para sua própria reconstrução social e identitária, nas 

escolhas da reelaboração neo-sertaneja foi apenas objeto, mas poderia ser sujeito, um novo sujeito 

quando estivesse no palco dos rodeios. Será que poderia? Os próprios produtores de Barretos 

reconhecem tacitamente essa troca simbólica desigual, dificil, e fizeram a escolha do peão de 

boiada entre outras alternativas possíveis dentro de um feixe enorme de manifestações folclóricas. 

Somente depois de confirmada a eficácia da escolha do peão é que ela apareceu como óbvia, 

natural, regional, enfim aparece como identidade singular 39 . 

39 Ainda sobre os motivos de criação da festa, é elucidativa a representação dos Independentes em 1993, 

Revista Rodeo Life, loc. cit., pp. 14-16: A Festa de Barretos, portanto, não nasceu do simples capricho dc um 

grupo de rapazes interessados em promover um evento qualquer. Ela nasceu como justa homenagem a um 

importante personagem da história econômica e cultural desta região, que é o Peão dc Boiadeiro. E é graças à 

realização da festa - que tem no rodeio a sua principal e mais autêntica atração - que todo o folclore e cultura 

desse personagem ficou perpetuada na memória de seus descendentes. 

Ainda na década de 40, o Recinto Paulo de Lima Correa - antigo palco da Festa do Peão - já havia 

assistido à realização de alguns rodeios e também Cavalhadas, outra manifestação folclórica, de origem 

portuguesa. Apesar de plasticamente mais bonitas e mais produzidas como espetáculo, as Cavalhadas - que 

simbolizavam a luta dos cristãos contra os mouros - não tiveram repercussão junto 'população em geral. Os 

rodeios, ao contrário, provocam emoções em todas as camadas sociais, do boiadeiro ao peão. Isso, porque as 

pessoas assistiam a alguma coisa que dizia muito à maneira de ser e de viver, identificando-se plenamente com a 

bela luta entre o homem e o animal, fato cultural que acontecia no dia a dia das fazendas da região. 

Consequentemente o rodeio só poderia mesmo crescer no gosto popular. 

Paralelamente ao rodeio, desde a primeira festa "Os Independentes" se preocuparam em mostrar outro 

aspecto do estilo de vida daquele homem rude, que trabalhava de sol a sol pelas estradas poeirentas do interiorzão 

brasileiro. Assim é que as populações urbanas começaram a manter contato com a música, a dança, a comida e o 

modo de vestir do peão de boiadeiro. 

w 
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Em Barretos, o movimento essencial que os membros do clube "Os Independentes" 

fizeram, ao criar a festa do peão, foi deslocar-se da produção material do agro para a produção 

simbólica, sem desvincular-se da primeira, o que implicou estabelecer relações com o campo da 

produção publicitária, oferecendo as marcas inexploradas em todo seu potencial presente na 

memória cultural brasileira: as marcas do rural-popular. Porém, certas marcas, ligadas ao caipira 

brasileiro eram dotadas de representações ambíguas, ora positivas, ora negativas, desqualificando 

sua suposta autenticidade enquanto apelo simbólico eficaz. Era preciso, então, apropriar-se das 

representações favoráveis e transformar as desfavoráveis, reelaborando-as em uma nova síntese 

representativa. Certas imagens, como por exemplo a do Jeca Tatu, se não comportassem 

reelaborações, estariam descartadas. Basta ver que os caipiras de Lobato e de Mazzaropi só foram 

redimidos do estigma de perdedores quando curados pela ciência e quando pareciam matreiros 

para suplantar os inimigos da cidade. Para o peão de boiada, a matreirice significaria manter-se 

sobre os animais que pulam nos rodeios, conquistar os prêmios milionários e a fama. Os 

componentes básicos da síntese estavam disponíveis: o heróico peão de boiada do Brasil central e 

o heróico cowboy norte-americano. Restava projetá-los na cena cultural brasileira como um novo 

produto do campo, da ruralidade caipira/sertanejo/cauntiy, configuração geradora de outros 

produtos e formadora de um estilo de vida baseado nas suas mais remotas origens. A imprecisão 

no detalhamento sobre as origens (origens de quem?) toma realce exatamente como qualidade 

positiva, como digestão antropofágica, como "improviso criativo" como abertura das tradições 

locais e externas. Os mediadores do novo produto encarregaram-se de revesti-lo de plausibilidade, 

como veremos mais adiante, na prática dos locutores de rodeios. O importante nesta construção 

da nova tradição é a imagem do caipira/sertanejo vencedor, socialmente resgatado de sua 

indigência face aos novos tempos modernos, uma imagem do caipira não mais retirado do campo 

Por muitos anos e com todas aquelas dificuldades para a realização das primeiras festas, todo esse 

acervo cultura/foi sendo preservado e revivido a cada ano pelos "Independentes" através de sua Festas do Peão. 

A cada ano, no entanto, a Festa crescia, não só no interesse dos turistas e visitantes, mas também na sua estrutura 

e conteúdo. 

Funcionando como uma imensa vitrina do foclore nacional, a Festa de Barretos passou a apresentar 

grupos folclóri cos de várias regiões, desde os Centros de Tradição Gaúcha, do Rio Grande do Sul, até o Nordeste, 

tão rico em tradições. Por aqui passaram, também, grandes conjuntos folclóricos internacionais: argentinos, 

uruguai os, paraguai os, bolivianos, peruanos e chilenos. Um exemplo marcante é o antigo conjunto El Chucarro e 

Norma Viola, da Argentina, que se apresentou em Barretos em 73, e abriu a Copa do Mundo de 74, na Alemanha. 
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para a máquina fabril, mas do campo para a máquina simbólica. Este processo é descrito por um 

apologista da festa como resultado da articulação de alguns segredos: organização, negócio, 

locutor, rodeio40 . 

40  Segredo 1 - Organização. O que leva um punhado de homens a desativar por semanas, meses ou até o 

ano inteiro, a obrigações prioritárias de suas vidas pessoais para uma preocupação única; fazer um grande 

rodeio. Dinheiro? Talvez sim, talvez não, pois muitos dos membros dos Independentes em situação de sinuca, se é 

que se pode dizer assim, não sabem ao certo o que fazr por se tratar de um assunto totalmente fora do seu dia a 

dia de sua vida particular. Talvez seja este o segredo de onde surgem pessoas do grupo, especializadas em setores 

que aprenderam na prática de 8 ou 10 anos de Festa ou de erros, obtendo um aproveitamento hoje digno de 

qualquer formado com canudo e tudo. Se essas pessoas estão ganhando dinheiro, assim bem o merecem. Prova 

disso foi a homenagem a todos os ex-presidentes na pista, entregando um troféu que não sabemos o que dizia, mas 

com certeza sigmfica obrigado por dar a Barretos e a nós a chance de elevar o nome da nossa cidade e por que 

não, nossas contas bancárias. 

Segredo 2 - Negócio. Globo, Mercedez Benz, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Harley-Davidson, 

Caipiródromo, Skol, Brahma, GM, barra quinha, pipoqueiro, Jet Sici, Rodeio, etc, um banquete para qualquer 

agência de publicidade em um país travado e sem perspectivas no qual vivemos hoje. Estas marcas e muitas outras 

estão acordando e percebendo que o rodeio é um filão publicitário duca... Prova disso foi a guerra travada entre 

as cervejas pelo privilégio nas vendas e nas ressacas dos, há poucos anos atrás, rotulados de caipiras. Explicando 

melhor essa guerra: se voce ainda se recorda do romantismo dos trajes caipiras, goiacas, botas sanfonadas, 

lenços, chapéus, fivelas, etc, guarde bem essas memórias, pois o caipira virou garoto propagànda. Camisetas, 

viseiras e horríveis chapéus de papelão tiram de linha o vestuário tradicional. Trios elétricos com milhares de 

watts levam todos no parque a um desentendimento total. Balões gigantescos no ar disputam a atenção dos pobres 

caipiras que, por várias vezes, trombam uns nos outros lá embaixo por andar olhando para cima. Nos EUA esta 

metamorfose demorou poucos anos para acontecer e aqui no Brasiljá são quase 40 anos e os espertos diretores de 

marketing só agora estão descobrindo o dinheiro do caipira. 

Segredo 3. Locutor. Dentro de pouco, mas muito pouco tempo mesmo, se as coisas não mudarem teremos 

que mudar o nome da Festa do Peão de Boiadeiro para Festa do Locutor de Boiadeiro, que ao nosso ver, estão 

totalmente certos pois perceberam que o peão não tem valor, por que não ser o dono da festa? Todos sabem que o 

rodeio não tem ídolo, não tem para quem torcer pois não é interesse de todas as comissões de rodeio deixar o 

peão famoso, porque se isso acontece, eles vão ter obrigações legais com o dito cujo e isto significa menos 

dinheiro para gastar com show e locutor. Preste atenção como os locutores de hoje são mestres em se auto 

promoverem, os versos por exemplo começam todos na la. pessoa do singular: eu viajei, eu bebi, eu fiz, eu gosto, 

eu beijo, etc, em outras palavras, todas as atenções do público estão voltadas para uma pessoa, tirando assim, 

toda a expectativa que Zé do Prato, Zé Ribeiro e o pioneiro Orestes Á vila costumavam dar antes de abrir a 

porteira. É como os locutores dizem: Quem não tem canoa, pula na água. Que isto sirva de exemplo para os 

w 



188 

As reações de perplexidade dos eventuais caipiras, supostamente originais, diante dos 

segredos da festa do peão são as de quem não se reconhece e ignora de onde vem tainanha 

importância dada ali a sua figura, mais do que nunca imprecisa. Mas, mesmo com toda imprecisão, 

que dá margem a considerações sobre ser ou não ser caipira, está claro que os sujeitos sociais ali 

presentes, produtores e fruidores, não têm qualquer suposta identidade social caipira. Afinal, de 

um ponto de vista óbvio para todos, incluindo caipiras "originais", não são os produtos destes que 

ali são expostos, ritualizados e vendidos. Qualquer que seja a representação que façamos de 

caipiras, digamos, a de Monteiro Lobato, a de Amacio Mazzaropi ou a de Antonio Candido, é 

difidil que os reconheçamos nos personagens envolvidos na produção de qualquer festa do peão. 

No máximo, suas expressões cada vez mais fantasmáticas participam como componente pitoresco, 

típico, quase exótico, de exposições e rodeios, montando barracas de "artesanatos rurais" ou 

fazendo apresentações "folclóricas" em paralelo, esmaecidos. Nas maiores festas de peões do país, 

os grandes ausentes são, exatamente, os caipiras. Mesmo as vestimentas, as comidas e bebidas, as 

diversões, as músicas e outras manifestações exteriores derivadas dos estereótipos ou das práticas 

e simbolos concretos de seu modo de ser, quase tudo, enfim, está transfigurado. Há uma profusão 

enorme de outros elementos simbólicos a configurá-los, a maioria dos quais deles desconhecidos. 

Alguns, jamais compartilharam, muitos jamais compartilharão, pois, ignoram-nos como atributos 

caipiras, nem sequer sabem como alguns passaram a ser caipiras, ainda mais revestidos de tanto 

valor. Das duas uma: ou a identidade dos caipiras mudou, ou eles não a têm mais, porque não são 

os próprios que a manifestam em festas do peão. O que não parece claro para qualquer sujeito que 

se auto-represente como caipira, sertanejo, roceiro, caboclo, da roça é que compartilhar de 

tradições e identidades não depénde mais de dominar códigos e símbolos para relacionar-se com 

os iguais e os "outros", para comunicar-se no interior de grupos e práticas singulares, como 

ocorre, por exemplo, nas vaquejadas, que poderiam estar simbolicamente próximas de uma festa 

do peão mas não está. Não parece claro, enfim, que o ethos e a visão de mundo de um grupo 

possa se reproduzir somente através de reelaborações venais, fórmulas mercantis, que pouco têm a 

peões, pois sem associação, sindicato ou qualquer outra coisa, em menos de 5 anos os locutores se valorizaram e 

estão ganhando dinheiro aos montes e Barretos pode ser para muitos deles, o último degrau neste monte. 

Segredo 4 - Rodeio. Quase 200 mil dólares em prêmios com a junção Barretos/Espora de Ouro. Para se 

ter uma idéia, Calgary no Canadá tem o título de maior show aberto do mundo e distribui 350 mil dólares em 9 

dias de rodeio. Revista Rodeio News, Ano 1, numero 6, setembro-1992. Sâo José do Rio Preto, Editora Enigma. 
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ver com a sociabilidade que o gestou e deu origem às representações de sua existência concreta. 

Paira, então, uma dúvida sobre a concretude permanente das representações neo-caipiras enquanto 

expressão de um ethos social e uma visão de mundo. Podemos ter, no caso, uma construção 

simbólica da ordem da ideologia, em seu sentido clássico de produção de aparências e, também, 

em seu sentido mais contemporâneo de produção de virtualidades. Grande parte dos agentes são 

simulacros sem historicidade, uma vez que não são, realmente, nunca foram nem serão o que 

mostram em suas manifestações sensíveis imediatas. Por apresentarem uma construção simbólica 

manifesta, não significa que possuem uma subjetividade social definida, capaz de fundamentar uma 

sociabilidade sólida em todos os grupos envolvidos. Em outras palavras, não é certeza que os 

agentes da nova ruralidade constituam um habitus para todos os envolvidos. A rigor, poucos 

sujeitos, entre os envolvidos na produção da configuração caipira-counby, efetivamente, podem 

ser e sentir-se por ela definido além da mera representação de um simulacro. A configuração só 

existe como identidade cambiável, ao lado de outras mais enraizadas e com as quais se liga quando 

se trata de vender produtos simbólicos. Sendo assim, a imprecisão das identidades e o seu caráter 

mercantil e cambiável exigem que a configuração caipira/sertanejo/couny seja rapidamente 

reelaborada em ato contínuo, o que pode significar que os seus componentes atuais estão 

desaparecendo no mesmo processo em que são reelaborados, ato simultâneo. 

Diante da questão e da dúvida levantadas, é interessante ver como os promotores da festa 

do peão de Barretos selecionaram os componentes centrais da configuração vigente agora, a partir 

do peão de boiada e do cowboy norte-americano, em meio a outras possibilidades mitológicas e 

folclóricas que tiveram como opções desde 1956. Em seguida, veremos quem se autorepresenta e 

projeta representações neo-caipiras como algo mais do que invenção mercantil, como 

subjetividade social. 

Antes de ser instituída a Festa do Peão de Boiadeiro em 1956, desde a década de 40, 

promoviam-se em Barretos eventos ruralistas, como se fazia pelo Brasil todo. Não havia, então, 

algo excepcional em suas feiras e festas rurais. A cidade tinha uma marca distintiva porque fora 

conhecida, por algum tempo, como "capital da pecuária brasileira". Teve construído, em 1913, o 

primeiro frigorífico da América Latina, em razão de ser entreposto do comércio de boiadas 

onundas de Mato Grosso, Goiás e Triângulo Mineiro e destinadas aos mercados citadinos 
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próximos ao litora141 . Mas, nem por isso, Barretos constituiu-se em centro de excelência da 

bovinocultura como ocorreu em Uberaba desde o final do século passado, segundo os 

historiadores locais. A tradição econômica de Barretos era a da pecuária extensiva e, por isso, as 

atividades comerciais e o beneflciamento das matérias primas bovinas eram mais importantes que o 

cnatório, ou seja, a riqueza concentrada na cidade era muito maior que a do campo. Somente dos 

anos 60 em diante, quando se generalizou a modernização conservadora do campo brasileiro, 

acentuou-se o uso de inovações técnicas em sua economia rural. Mas daí em diante, sofreria a 

concorrência de outros entrepostos comerciais de gado da região, primeiro São José do Rio Preto, 

depois Araçatuba, e sua economia começou a se diversificar. 

Por volta dos anos 40, Barretos era um pequeno burgo onde, nas ocasiões de maior 

movimento, quando chegavam as boiadas e os peões, instalava-se um clima festivo, rompia-se a 

monotonia provinciana. A cidade tomava-se, então, palco dos cururus, catiras e de outros 

folguedos e dramatizações do mundo rural subalterno, trazidos e encenados pelos peões de 

boiada. A cidade assistia às representações da sociabilidade dos grupos subalternos rurais que a 

cercavam e daqueles em trânsito contínuo e disperso, que se imiscuíam em sua sociabilidade 

urbana incipiente mas dominante face ao conjunto de mudanças que se impunha à sociedade 

agrária desde os anos 30. Assim, entre cidade e campo havia um cimento econômico que se 

traduzia, também, em forte vínculo cultural, preservadas as diferenças sociais óbvias entre 

comerciantes, beneficiadores de bovinos, proprietários de fazendas, grupos urbanos dirigentes, 

operários e funcionários burocratizados da cidade de um lado e, de outro lado, peões em trânsito, 

agregados de fazendas, colonato, posseiros e outros peões e caipiras que povoavam o interior da 

região. Tal diferenciação e diversidade não impediam a conjunção social nas festas, uma 

circularidade entre manifestações de grupos sociais dominantes e dominados, como se vê em 

outras festas populares amplamente estudadas no Brasil 42. Ao contrário, a conjunção representava 

uma troca de legitimação social em meio à tensão conhecida entre sujeitos socialmente desiguais. 

41  Revista Rodeo Life, loc. cit., p. 14. 
42 Alguns estudos de história e sociologia têm-se beneficiado dos autores da "nova história cultural", entre 

os quais destaco aqui Burke (1989), Hunt (1992), Chartier (1990) e Zemon Davis (1990) que foram objeto de 

consulta. Não houve como aproveitá-los com detalhes neste estudo, mas neles pode ser vista a argumentação da 

"circularidade" na conjunção social entre culturas dominantes e dominadas, aliás, argumentação retirada de 

Bakhtin (1987. A obra é de 1946. A primeira edição em francês é de 1965). 



191 

Claro que os interesses, os papéis e as formas de fruir dos rituais festivós eram diferentes segundo 

a posição social de cada sujeito. É muito dificil admitir que todas as pessoas, de todos os grupos, 

ritualizassem o cururu, uma dramatização religiosa musical caipira, com a mesma identidade, a 

mesma fruição de sentimentos. De qualquer forma, se os peões e outros caipiras podiam encenar 

na cidade seu modo de ser e sentir, os grupos urbanos e dominantes podiam apropriar-se de certos 

rituais, redefini-los na forma de produzir, juntando-os, por exemplo, em gincanas, forma de 

apresentação em que se dramatza esportivamente a competição, valor fundamental da 

sociabilidade dos grupos dominantes, especialmente quando se pode competir com privilégios 

dados pela posição social e, também, dados pela representação de que somos do mesmo lugar; 

sou de lá também, por isso, sou peão também. 

Na memória social sobre as festas de Barretos, destaca-se uma gincana com fins 

beneficientes, promovida pela Prefeitura em 1947, que incluia a apresentação de manifestações 

folclóricas: cavalhada, rituais musicais de origem rural, brincadeiras como a pega do porco 

ensebado e o pau-de-sebo, bailes e um rodeio. Ao evento denominou-se "Festa do Peão", que 

certamente inspirou "Os Independentes", em 1956. Seu caráter de promoção política se 

evidenciou no aliciamento de peões para as campanhas eleitorais do prefeito que a promoveu na 

época43 . 

Um levantamento feito por Néia Nogueira (Apêndice IV) das atrações/ano inseridas na 

Festa do Peão de Barretos, de 1956 a 1988, mostra que em 33 anos, um total de 33 atrações 

diferentes foram experimentadas na festa. No primeiro ano, foram 16 atrações. Nos anos 

seguintes, há uma variação próxima deste número e, somente em 1961, as atrações caem para 8. A 

partir de 1983, sobem para mais de 20 e chegam a 25 em 1987. Percebe-se que a festa foi 

concebida como algo que teria de tudo que fosse viável entre as práticas simbólicas disponíveis, 

bastando observar com atenção a listagem de atrações ao longo dos anos. Havia uma mistura de 

manifestações "caipiras" (concurso, desafio e apresentações de violeiros, pau-de-sebo, pega leitoa 

engraxada, apresentação e concurso de catira, folia de reis, touradas, grupos folclóricos) com 

provas derivadas das práticas profissionais dos peões (pega do garrote, provas com o laço, provas 

de montaria e de perícia com animais, concurso de berrantes), mais os rituais lúdico-competitivos 

(prova de agilidade, queima do alho, eleição da rainha, apoteose, bailes) e celebrações (alvorada, 

41  Segundo Nogueira, 1989: 46. 
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missas, desfile típico). A mistura aumentava ainda mais com a variedade enorme de grupos 

folclóricos de várias regiões do Brasil, especialmente do Sul e do Nordeste. O Centro de 

Tradições Gaúchas, por exemplo, teve lugar cativo na festa desde 1961. Grupos folclóricos de 

diversos países, trazidos de colônias aqui radicadas ou mesmo dos países de origem, 

representavam a face supranacional da festa, fazendo de Barretos um centro do interior aberto 

para a convergência da diversidade cultural da própria colonização brasileira. Mas sua promoção 

visava, também, acentuar o exotismo da festa. Praticamente, nenhum continente esteve ausente do 

início até 1988. 
No conjunto de atrações havia uma nítida predominância das atrações de arena, sendo 18, 

do total de 33, diretamente conectadas ao rodeio, porém deixando uma grande margem de 

promoção para as atrações paralelas. Das 33 atrações experimentadas, apenas 4 se repetiram nos 

33 anos: a alvorada, o rodeio de montarias em cavalos, o desfile típico pela cidade e apresentação 

de grupos de catira. Outras 4 atrações ocorreram por 31 anos: a eleição da rainha da festa, a 

apresentação de violeiros, o pau-de-sebo e a queima do alho (concurso entre os cozinheiros das 

comitivas de peões). Por mais de 20 anos repetiram-se outras 4 atrações: concurso de violeiros, 

concurso de berrantes, grupos folclóricos gaúchos e outros grupos folclóricos. Por mais de 10 

anos, promoveram-se outras 5 atrações: baile "Peão e Sambão", serestão, prova do laço, concurso 

de catira, folia de reis. Finalmente, com menos de 10 anos na festa estiveram as 16 atrações 

restantes, algumas apresentadas nos anos iniciais ou de forma esporádica, como as provas de 

agilidade, e, outras, como a missa sertaneja, em anos recentes. Portanto, as iniciativas de 

experimentação das atrações centrais e paralelas sempre foram muitas. 

Uma observação cuidadosa do quadro permite perceber outros dados interessantes. Com  

exceção das provas de arena, das 8 atrações "caipiras", 4 delas se repetiram por cerca de 30 anos 

(concurso de violeiros, apresentação de violeiros e de grupos de catira, pau-de-sebo). As outras 4 

ficaram por menos de 10 anos e desapareceram da festa (desafio de violeiros, pega leitoa 

engraxada, concurso de catira e folia de reis). Em 1987, desapareceu o pau-de-sebo que ficara por 

31 anos. Também dos rituais de arena, desapareceram as touradas e a montaria em crina, que 

deram lugar a rituais nobres da equinocultura e às provas norte-americanas (seis balizas, três 

tambores, bulldogging e team roping). A festa do peãozinho, inaugurada em 1966, esteve 

44  Os estudos de Oliven (1984, 1992) sobre a "flibricação" ou invenção do gaúcho, no interior de um 

movimento tradicionalista, aproximam certos aspectos presentes na invenção do peão de boaideiro. 
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suspensa até 1987, quando retornou e não mais saiu. A montaria em touros tem registros em 

1956, 1957 e 1979, mas só se consolidou a partir de 1983. Nos rituais de arena, observa-se, 

portanto, uma tendência nítida de passagem do caipira ao country. 

Bastante nítido também é o crescimento do número de atrações em meados da década de 

80, precisamente quando a configuração neo-sertaneja começou a contar com reforços 

importantes. Políticos da região alcançaram cargos de primeiro e segundo escalão nos governos de 

João Baptista Figueiredo e José Sarney (Roberto "é dando que se recebe" Cardoso Alves) sem 

contar o apoio decisivo do deputado Uebe Rezek, que foi homenageado nomeando o novo parque 

do peão. A União Democrática Ruralista (UDR) agitava o interior de São Paulo com reuniões, 

leilões e shows que visavam arrecadar fundos para financiar a reação à prometida reforma agrária 

de Tancredo Neves. As entidades representativas dos proprietários do campo estavam presentes e 

ligadas em todas as exposições rurais e festas do peão, que se transformaram, como nunca, em 

focos de irradiação das preocupações politicas dos propnetários de terras. Tornou-se comum, 

encontrar nas exposições e festas, escritórios volantes de arregimentação de novos filiados da 

UDR. Em Araxá, MG, no ano de 1992, encontramos e entrevistamos os agro-boys de um desses 

escritórios volantes. Não eram tão "agros" nem tão boys. Todos tinham acima de 24 anos. Filhos 

de proprietários rurais com negócios também nas cidades, entre os doze entrevistados, 4 deles 

estudavam zootecnia, 2 faziam cursos de administração, 2 estavam no curso de direito, 2 em 

medicina e 2 eram estudantes de agronomia. Alguns estavam presentes nas exposições e festas 

desde 1988, dando uma força para o Caiado, líder em sua luta contra o comunismo. Quando 

interrogamos quais dos eventos da rede neo-sertaneja eram mais receptivos às suas pregações, 

apontaram "todos", mas em seguida destacaram os eventos de Uberaba, Governador Valadares, 

Montes Claros, em Minas Gerais; Olimpia, Araçatuba, São José do Rio Preto e Barretos, em São 

Paulo e os eventos de Goiânia, resposta que pareceu mais apontar como destaques os eventos em 

que estiveram presentes. 

Em 1985, a festa de Barretos foi transferida do antigo recinto de exposições que existia 

dentro da cidade para o Parque do Peão, projeto de Oscar Niemeyer, instalado em 40 alqueires 

(um milhão de metros quadrados), a 7 km de Barretos. A partir de então, a festa tornou-se um 

megaevento, a grande celebração caipiralsertanejo/counby, projetada do Brasil central como 

narciso e espelho da nova subjetividade dos grupos dominantes do campo, como foco de 

irradiação dos novos modos de agir, ser e sentir dos sujeitos sociais mais renitentes da estrutura 
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social agrária, como espaço privilegiado da sociabilidade e do habitus ruralista redivivo. Em 1993, 

as atrações da festa tinham outros nomes, outras práticas e a festa alcançou um tamanho que 

permitiu aos seus promotores autonomizar-se em relação a sua própria origem "caipira", que 

permaneceu suposta, - mas cada vez mais seccionada da memória cultural da festa. Para esta 

evidência basta consultar o Apêndice V, com as atrações do programa da festa em 1993. 

Preservadas as atrações cativas, que dão tipicidade à festa, a partir de 1989, a 

experimentação de novas atrações tinha-se tomado prática fundamental, uma estratégia de 

crescimento do evento. O quebar tradições e o criar outras romperam a barreira da regularidade 

das atrações. As mudanças tomaram-se a própria regularidade da festa. O "elemento-surpresa", na 

linguagem dos promotores, passou a vigorar como alavanca publicitária. Então, no curto prazo de 

1989 a 1993, observando as programações destes dois anos, parece não se tratar da mesma festa. 

Na programação de 1993, constam 26 atrações diferentes que, contando a repetição de algumas 

em certos dias, somam 71 eventos ao longo de 10 dias, com horários disciplinados e locais 

especializados e hierarquizados. O estádio, por seu tamanho, funcionalidade (incluindo um enorme 

"mijódromo", assim nomeado em letras garrafais) e suntuosidade, concentra a maior parte dos 

eventos. Mas não há sequer uma única atração "caipira" redigida no programa, das que eram 

consideradas mais "originais". Em um total aproximado de 140 horas e 10 dias de festa, as que 

restaram foram diluídas, junto com outras, em 4 horas destinadas a "shows folclóricos", divididas 

em dois dias de menor frequência do público, segunda e terça-feira. A justificativa, no depoimento 

pessoal de um "Independente", foi que as atrações "menores" passaram a ser simultâneas, 

apresentadas nos mesmos horários das grandes atrações, como opção para quem não gostasse 

destas. Por isso, foram deslocadas do parque para recintos da cidade ou colocadas no coreto do 

parque, um pequeno recinto tragado pela balbúrdia das barracas e estandes. Enfim, receberam a 

mesma concessão que, a rigor, sempre tiveram enquanto se prestavam apenas aos sentidos 

próprios e exclusivos dos sujeitos sociais que as originaram. Em 1993, pode-se dizer que o tripé 

formado pelas designações caipira/sertanejo/countiy perdeu, em Barretos, seu primeiro termo, 

esvaído nos outros. Ocorre que também o segundo parece esvair-se. Se a combinação dos dois 

termos nativos com o terceiro era, desde o início, criação de simulacros, agora basta somente um 

para ser, finalmente, uma espécie de representação e realidade dominante, denominada country. 

No mesmo ano de 1993, das 71 atrações ou eventos, nos 10 dias de festa, os rituais de 

arena com animais somaram 27 eventos, cerca de 38% do total, assim distribuídos; 8 eventos 
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hípicos da equinocultura 19 rodeios, sendo 9 de âmbito nacional, 4 internacionalizados e 6 

rodeios mirins. Com  exceção do primeiro dia, em que o parque é ocupado apenas no período 

noturno, com solenidade de abertura, show e baile-show, por 4 dias os eventos começam às 9 h. 

da manhã e por 5 dias começam por volta do meio-dia. Os rituais de arena ocorrem por 9 dias no 

que se considera o horário nobre da festa, com início variando do meio da tarde até 21 ou 22 

horas, quando começam, sempre atrasados, os shows, incluídos em 5 dias da festa. No final da 

noite, os bailes-shows fecham a programação de todos os dias, excetuando o último, quando um 

show pirotécnico encerra a festa. Os rituais de arena permanecem, portanto, como eventos 

centrais e merece destaque a ênfase em duas estratégias de longo prazo para expansão social dos 

rodeios como atração permanente: a internacionalização e a renovação dos peões através de sua 

inculcação, via práticas de arena, sobre crianças e jovens. 
Como vimos anteriormente, a montaria em touros só se consolidou a partir de 1983, ou 

sej a, à medida que a configuração neo-sertaneja como um todo foi privilegiando sua face country 

norte-americana. Aliás, de forma recíproca, a expansão dos rodeios foi fundamental para essa 

definição. Então, a partir de 1989, a montaria em touros passou a dividir com a de cavalos a 

posição de atração primordial do rodeio brasileiro. Mas não foi só iso. Em 1993, o reforço à 

tendência de norte-americanização do rodeio brasileiro foi necessário para que os eventos aqui 

promovidos pudessem ser uniformizados com o padrão do mercado internacional, adotado 

também no Canadá, Austrália, México e outros países do circuito mundial. As principais 

modalidades de provas de rodeio, montaria e outras, praticadas nos EUA, tinham diferenças 

técnicas importantes com as conhecidas e praticadas no Brasil. Era preciso, então, fazer 

adaptações, começando pela experiência de apresentação de provas e de peões de fora, até que se 

compreendessem os detalhes, especialmente os referentes à avaliação. Por isso, o rodeio de 

Barretos, em 1993, foi uma miscelânea que apresentou as seguintes provas: 

1. Montaria em cavalos no estilo brasileiro. No cavalo com sedém, o peão monta sobre 

sela com estribo, segura as rédeas com uma das mãos e mantém a outra levantada, enquanto 

esporeia do pescoço às paletas do animal por 10 segundos. O julgamento da prova é feito por 2 ou 

3 juizes sob os critérios da resistência aos pulos e da "elegância" da montaria. Vários detalhes 

colaboram para o sucesso ou fracasso do peão. O cavalo não deve disparar, parar (embuchar) ou 

pular para um lado só, o peão não deve baixar a mão levantada ou buscar apoio com ela, nem 

deve escorregar para os lados (dando luz) ou flexionar demais o corpo para a frente, enfim, não 
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pode sentir muito os pulos como mala de louco. Se cair antes dos 10 segundos sua pontuação 

baixa o desclassifica. Para sair do animal depois do tempo regular, o peão recebe apoio de 

"padrinhos", cavaleiros que o ajudam a desmontar e desarmam o sedém, libertando peão e animal. 

Nesta prova o rodeio brasileiro apresenta as principais diferenças com o norte-americano, que usa 

as modalidades Bareback (o animal com sedém, o peão sem estribo segura em alça de couro cru 

presa à sela e esporeia o pescoço) e Saddle Bronc (o animal com sedém, o peão com sela 

americana e estribo segura no cabresto, esporeando nas paletas - antebraços - e nas nádegas do 

animal). 

Montaria em touros, BullRiding ou Buil Ride. No touro com sedém, o peão monta sem 

arreios segurando, com luvas grossas, em uma corda amarrada por baixo e detrás das pernas 

dianteiras e sobre o dorso do animal. Deve esporear por 8 segundos. Para sair, o peão salta e 

recebe apoio de palhaços que desviam a atenção do touro. 

Provas de bezerro, modalidades Calf Roping e Team Roping. A primeira tem uma 

versão brasileira chamada prova do laço no bezerro, praticamente igual. Consiste em o cavaleiro 

perseguir e laçar um bezerro pelo pescoço, desmontar, amarrar três de suas pernas e erguer os 

braços sinalizando para o juiz o fim. Vence o cavaleiro mais rápido na prova. Na segunda, também 

contra o cronômetro, dois cavaleiros perseguem um garrote, um laça os chifres e o outro as 

pernas traseiras; rapidamente, correm para lados opostos, esticando e imobilizando o animal. 

Prova do tambor. Cavaleiro ou amazona contornam três tambores que formam um 

triãngulo. A partida e a chegada estão a 18m30cm do meio da base do triângulo. Prova contra o 

cronômetro, exige perícia para evitar toques e derrubadas dos tambores. Regulamentada pelas 

associações de equinocultura, é uma prova clássica com frequente participação de mulheres. 

Steer Wrestling, Bulldogging ou Bulldog. Dois cavaleiros partem em perseguição a um 

boi. O primeiro emparelha com o boi para alinhar sua corrida, o outro cavaleiro salta, agarra-o 

pelos chifres, torce seu pescoço até derrubá-lo, em prova contra o cronômetro. Exige força e 

técnica do cowboy para evitar que o boi o arraste aos pulos, em vexame 45 . 

Como se pode ver, pouco restou que se aproxime das provas e rituais praticados no 

mundo "caipira", na vaquejada, touradas e outros folguedos dos peões de boiada, vaqueiros 

gaúchos, nordestinos, do Pantanal ou de qualquer outra região brasileira. Passaram a prevalecer as 

45 A descrição que faço das várias provas obtive nas entrevistas diretas, conferindo detalhes nas fontes das 

revistas especializadas que tenho citado. Conferi as mudanças em relação às festas anteriores em Nogueira (1989). 
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referências técnicas da racionalidade dos esportes dominantes na sociedade capitalista, nos quais a 

láurea do vencedor se mede pelo valor dos prêmios alcançados a cada ciclo do ritual. Nada mais a 

ver com os ciclos da natureza, do calendário místico e festivo das sociabilidades rurais das classes 

subalternas. Tanto é assim que.. o ranking norte-americano tem sempre duas faces: vitórias 

alcançadas em eventos importantes e total acumulado de prêmios. No Brasil havia, até 1994, 

apenas um ranking técnico, baseado em vitórias, enquanto os prêmios eram oferecidos em carros 

novos, obtidos dos patrocinadores. Nesse ano, a adoção do padrão norte-americano de premiação 

passou a disciplinar, também, os prêmios de consolação para peões que alcançam certa pontuação 

considerável. Os que não alcançam índices técnicos satisfatórios em provas eliminatórias nada 

recebem, além de um pagamento quase simbólico, que formaliza a prestação de serviços para 

efeitos na lei trabalhista. Contudo, como nem todos os rodeios brasileiros adotam, ainda, o mesmo 

padrão de provas, de avaliação e premiação, o trabalho dos peões está sujeito a injunções 

variadas, por parte dos promotores e tropeiros, como se verá mais adiante. Neste sentido, 

Barretos ainda não é modelo para o Brasil todo. 

Um formato mais regular e uniforme de competição esportiva aplicado aos rodeios busca 

obter uma recepção que ultrapasse as fronteiras sociais e geográficas, como se vê no futebol e nos 

esportes mais generalizados pelo mundo. Não será surpresa se um dia os promotores de rodeios 

reivindicarem sua inclusão nas Olimpíadas. Acontece que o foco dos promotores de rodeios 

talvez nunca tenha sido, de fato, a identidade social e cultural dos diferentes grupos singulares 

envolvidos nesses eventos. Dizer que o rodeio de Barretos não é brasileiro "autêntico" parece tão 

óbvio que seria um simplismo até mesmo para quem não conhece rodeios e nem se interessa por 

eles. Isto está claro sob qualquer critério que se queira tomar, desde o mais reles nacionalismo à 

justificativa mais bem fundada de propriedade social das práticas e identidade simbólica dos 

grupos que as cultivam no Brasil enquanto expressão singular de sua existência. Contudo, dizer 

por que ele se tomou brasileiro na forma como se apresenta em Barretos, e em centenas de outras 

cidades e, ainda, entender como esta forma se inseriu entre os conjuntos simbólicos importantes 

da sociedade brasileira não é tão simples. Deve-se lembrar que a discussão do conceito de 

nacional-popular na cultura brasileira deixou de ser um núcleo duro, tendo em vista a enorme 

bricolage, a grande geléia geral formada pela cultura de massas agora vigente. Os sentidos do 

nacional estão, além da identidade, situados em outros pólos, em que se articulam sujeitos da 

produção, da mediação e da recepção cultural orientados por objetivos os mais diversos. Sujeitos 
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e objetivos não são apenas diferentes, mas desiguais, gerando luta e dominação simbólica. Neste 

processo, a concepção do que é nacional se esvazia de certas conotações para assumir outras. O 

mesmo acontece com outras noções associadas ao nacional-popular entendido como tradicional, 

folclórico, típico: 

Depois da crítica às concepções dos intelectuais dos anos 60, principalmente aos engajados 

nos movimentos culturais populares, pode-se pensar a expansão dos rodeios no contexto da 

internacionalização da economia e da indústria cultural brasileira, retomando considerações feitas 

nos últimos dez anos sobre a expansão dos simbolos internacionais-populares e o estilhaçamento 

das identidades nacionais-popu1ares. Em grande medida, a história da Festa do Peão de Barretos 

foi construída com potençial para essa internacionalização, de forma mais ou menos consciente em 

diferentes momentos de sua expansão. Com  evidência, tornou-se mais consciente depois que o 

padrão Globo deixou suas lições aos produtores de Barretos. O apelo cultural em torno de uma 

face nacional-popular da festa foi sempre importante, mas nunca impeditivo de uma extravasão 

para outras concepções culturais, pois o evento sempre teve abertura internacionalista. Assim, o 

conteúdo nacionalista da festa apresentava um limite, o de constituir apenas uma de suas múltiplas 

faces, aquela que não precisa mais ser efetivamente primordial. 

Dentre os primeiros apelos simbólicos mais gerais, que deram origem e mantiveram o 

evento de Barretos, está o da tradição, definida pelos representantes locais como folclore. Mas 

este nem sempre teve a conotação comum de costumes arraigados e cristalizados como herança 

do passado a ser preservado, ou ainda a conotação de costumes populares desprezíveis. Pois, tais 

concepções seriam um contra-senso dos promotores que, afinal, em toda a trajetória histórica da 

festa, tiveram o folclore nas mãos para inventar algo novo, o country brasileiro. Como decorrência 

dos rótulos de tradicional e folclórica, a festa de Barretos pode contar, também, com o rótulo de 

popular e, por fim, atropelando qualquer contradição prática e conceitual, apela para o rótulo de 

moderna, sem dispensar o contéudo da evolução natural das coisas, de progresso. Como desde a 

modernização rural intensificada nos anos 60, supostamente via-se na sociedade agrária o trajeto 

do tradicional ao moderno, no plano simbólico fazia-se o caminho do caipira ao country e, na festa 

do peão, o caminho do peão de boiada ao cow-boy. 

46  Sobre identidades globalizadas ver Ortiz (1994) e Hall (1996). 
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Neste ponto convém esclarecer as definições mais presentes dos conceitos-chave que os 

promotores de Barretos empregam para a festa. Como vimos, "quebrar tradições e criar outras" 

implica, em primeiro lugar, reconhecer práticas instituidas, do contrário os produtores não 

apelariam para aquelas consolidadas em outras regiões e países. Contudo, nem todas tiveram 

repercussão junto à população em geral. Quebrar tradições significou excluir algumas práticas e 

criar outras, significou escolher as mais rentáveis, adaptando-se às exigências de um mercado 

cada vez mais competitivo, não importando sua origem. Portanto, a noção de tradição em 

Barretos se elucida pelo que Williams47  chama de reprodução em ação, em que há uma re-seleção 

operacional da tradição, a qual é necessária para mantê-la relevante e vigorosa em condições de 

mudança e há, também, aqueles tipos de reexame e representação que não podem ser 

subordinados às simples demandas da reprodução cultural, mas se liga à reprodução social mais 

geral, que se dá pela continuidade da prática, mas também pelo exercício direto e geral do poder 

econômico e político. Em outros termos, diz Wilhiams: A tradição é na prática a expressão mais 

evidente das pressões e limites dominantes e hegemônicos. É sempre mais do que um segmento 

inerte historicizado; na verdade, é o meio prático de incorporação (de resoluções políticas e 

realidades econômicas) mais poderoso. O que temos de ver não é apenas "uma tradição ", mas 

uma tradição seletiva: uma versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e um 

presente pré-modelado, que se torna poderosamente operativo no processo de definição e 

ident4ficação cultural. (..) ela é um aspecto da organização social e cultural contemporânea, no 

interesse do domínio de uma classe especifica. É uma versão do passado que se deve ligar ao 

presente e ratficá-lo. O que ela oferece na prática é um senso de continuidade predisposta. 

Quanto à noção de popular, enquanto a festa era apenas mais uma "festa do interior" 

permaneceu nos marcos do nacional-popular-típico 49, cujos limites eram dados pela maior ou 

menor eficácia do Estado enquanto mediador da identidade nacional e popular. Ao ser operada em 

outra categoria do popular, o popular-massivo, sob a hegemonia da indústria cultural, a festa 

adentrou em uma configuração de tensões ampliadas envolvendo os próprios sujeitos dominantes 

e estes com os dominados. No processo hegemônico prevaleceram as disposições produtivas dos 

sujeitos com a posição hegemômca privilegiada pela detenção dos meios e estratégias de produção 

41  Williams, 1992: 184-187. 

48 Wihiams, 1979: 118-119. 
49  Cancini, 1983; Ortiz, 1984; Chauí, 1986. 
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mais eficazes. Os produtores de Barretos renderam-se a esses meios e estratégias. Enfim, a noção 

de popular em Barretos passou a coincidir com o conceitõ de massa, também popularizado no 

Brasil por termos como povão, galera, que define absolutamente tudo e define o nada. A festa 

passou, então, a ser popular porque em 1991, ano considerado seu ápice, trouxe a Barretos mais 

de 300 mil pessoas, contou com a participação de centenas de empresas, movimentou, no geral, 

recursos que atingiram a soma de US 10 milhões de dólares, dados que impõem aos produtores 

uma contradição inerente à própria lógica da produção simbólica industrial: a obrigação de 

incrementos anuais de público e de faturamento, sob pena de não se manter mais a "tradição" da 

sociedade de consumo massificado. A produção de um evento de tal porte e abrangência pareceria 

megalomania não fossem as, re-seleçôes operacionais que o tomaram viável ao longo desses 

últimos anos. 

Com sua matriz de conceitos totalizantes mas seletivos nos conteúdos, os promotores 

derivaram outros atributos, fundindo-os em tomo das atividades que compõem o evento: 

natureza, rusticidade, nostalgia, força, coragem, romantismo, fidelidade, mutualismo, 

comunitarismo, religiosidade, ao lado de novidade, competição, exibição, sucesso, brilho, 

elegância, crescimento, riqueza, triunfo, modernidade, contemporaneidade. Prepararam um 

verdadeiro coquetel que, aparentemente, seria servido para todos. A festa assume uma forma 

inclusiva, aberta a quem vier, a quem quiser. Cada um desses conceitos e seu agrupamento serão 

localizados nos sujeitos portadores das práticas do Brasil que o Brasil não conhecia, produtores 

e fruidores da Maior Festa Folclórica da América Latina, conforme apregoavam, em 1993, os 

siogans publicitários da festa. Como não poderia deixar de ser, o emprego desses conceitos recai 

primeiramente sobre o personagem símbolo do espetáculo: o peão de boiadeiro, o cowboy do 

asfalto, versão urbana e reelaborada do antigo peão de boiada. Mas ele não é a única chave que 

abre o teatro e o palco de apresentação do espetáculo enquanto parte ritualística fundamental da 

configuração neo-sertaneja. 

Rodeio: teatro de muitos tombos 

Vimos que, no âmbito da produção, os promotores de rodeios os inserem em categorias 

sócio-culturais totalizantes, compositoras de identidades coletivas. Mas tais nomeações e suas 

vestimentas genéricas, são componentes exteriores da configuração neo-sertaneja. No turbilhão de 

produtos e imagens, os sujeitos especfficos de sua produção e fruição parecem imprecisos. 
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Enquanto práticas, produtos e representações meramente publicitárias, contariam apenas com a 

compulsão ao consumo de tudo que é ofertado nas sociedades de massas. Neste caso, a 

configuração neo-sertaneja poderia não ter chances em face de outras configurações concorrentes 

da indústria cultural. Assim, para constituir subjetividades coletivas que mteriorizem a 

configuração neo-sertaneja como habitus, seus agentes necessitam alimentar subjetividades 

individuais, formadas a partir de categorias genéricas e de outras, que sejam singularizadoras, 

capazes de retroalimentar sua produção ampliada. Como se trata da construção de uma 

configuração cultural superposta a outras configurações, processa a construção de valores. Assim, 

deve expressar, também, sua dimensão individual, na qual alguém personalizado, concreto, 

expressivo de uma relação imediata, fala com alguém que não se quer perdido no meio da massa 

genérica do popular-massivo. Enfim, alguém tem que oferecer sinais de identidade mais profunda. 

E isto, obviamente, não poderá ser feito somente pelos empresários dos rodeios, mas por seus 

artistas, na ponta final da recepção subjetiva e do consumo. Nessa dimensão individual, 

encontram-se os personagens-chaves, imagens-mitos construídos pela publicidade, mas 

concretizados e reiterados na ritualização dos rodeios. Dessa forma, é na execução do rodeio, nos 

detalhes de seus rituais que se tem o ápice das fruições da configuração neo-sertaneja. Nos rituais 

do rodeio, localizam-se as emoções que possibilitam a interiorização individual do habitus neo-

ruralista, seja como prática própria da identidade de classe que o gestou, seja como pura 

representação inculcada ideologicamente sobre as pessoas das classes subaltemas que cultivam os 

valores aí embutidos de maneira fantástica. Afinal, se são os valores instituídos nos planos da 

subjetividade coletiva e dos indivíduos, que podem reproduzir indefinidamente toda configuração 

cultural, os valores explícitos e implícitos nos rodeios são, primeiramente, os da própria 

configuração neo-ruralista, sem esquecer que, em um outro plano sinalizam, também, a sociedade 

que os produz. Assim, enquanto "Os Independentes" constituem uma fração de classe dos 

empresários de rodeios e são também representantes emblemáticos da configuração neo-sertaneja, 

alguns dos maiores heróis dessa configuração trabalham na arena, uma espécie de palco de sua 

produção final e é dela que projetam parte da subjetividade que dá força ao seu sentido coletivo, 

dá força ao imaginário social da nova ruralidade. 

O herói central do rodeio é, de fato, o peão. Mas não é ele próprio que escreve e narra seu 

papel no ritual dramático da arena. O peão é um personagem, cuja própria representação não 

detém, não lhe pertence. Sua atuação na arena não ganha sentido somente pelas ações que 
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desenvolve ao montar, permanecer por alguns segundos e depois sair ou cair dos animais. Quem 

lhe confere sentido, ampliado em mito e espetáculo, são os produtores simbólicos da 

representação. Na prática ritual do rodeio, é o seu narrador que faz a articulação social ampliada 

do que é dramatizado na arena. Nem mesmo quando se toma ídolo, na ponta final do processo de 

sua produção como símbolo, o peão tem autonomia sobre sua representação. Sua matriz de herói 

é construída em primeira mão, na arena, pelo locutor de rodeios que, como dissemos antes, 

também se projeta como personagem-chave, igualmente como herói. O locutor é aquele herói que 

emite os sinais da configuração como um conjunto simbólico vencedor no todo da sociedade, 

como uma forma de subjetividade empreendedora que deve ser parte essencial da sociedade, 

enfim, como variante de uma sociabiidade instituída de vencedores que, contudo, obviamente, 

pressupõe perdedores. Ele retém o sentido inteiramente country norte-americano da configuração, 

porque legitima, simbolicamente, um dos paradigmas centrais da cultura do Tio Sam: a sociedade 

dividida naturalmente em vencedores e perdedores. 

A importância do narrador nos rodeios pode, portanto, ultrapassar a ação e a figura do 

peão. A narrativa do locutor contém o essencial do que as relações sociais traduzem em formas 

artísticas e esportivas nas sociedades de cultura industrializada e competitiva. O protagonista-

mediador lê o roteiro de cenas e interpreta para o público os sentidos das ações, dos sentimentos 

ritualizados e os desdobramentos das glórias ou das tragédias. 

Vejamos primeiro as características gerais desse teatro social. Um pouco de descrição 

densa, como ensina Geertz 50, ou descrição "saturada", porque não recobre apenas um rodeio, mas 

colhe elementos de muitos, observados diretamente. 

Uma arena de rodeios pode ter basicamente três formas arquitetônicas: em círculo, como 

os circos clássicos; em retângulos circulares, como os estádios de futebol; em forma de uma 

grande ferradura, como se vê nos recintos especializados de Barretos e Cajamar. Tomando-se esta 

última forma como exemplo expressivo das demais, na volta interna da ferradura situam-se os 

currais que dão acesso aos bretes, boxes onde os animais são presos para receberem o sedém e o 

peão. Dos bretes partem os atores para a arena. Nos dois lados dos bretes ficam as porteiras de 

retomo de cavalos, touros e peões após a apresentação. Bretes, porteiras, cercas, alambrados, 

° Geertz, 1978. 
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arquibancadas, todo e qualquer pedaço visível da arena é forrado com cartazes, faixas, out-doors 

dos patrocinadores. 

Sobre os currais e bretes, montam-se andaimes fixos ou pré-moldados, com cercas 

vazadas, onde se instalam trabalhadores e equipamentos da mídia. Nas laterais dos andaimes 

instalam-se caixas de som enormes, da sonoplastia de alta potência que serve à narração 

acompanhada de "trilha sonora" ininterrupta e variada. Próximo às caixas fica um telão, que exibe 

imagens de toda a arena, clips publicitários, entrevistas ao vivo e, principalmente, reproduz em 

video tape os detalhes dos rituais e provas. Também nos andaimes é instalados um bar, com 

cadeiras, mesas e até poltronas, desfrutadas por tropeiros, promotores dos eventos, juízes e outras 

figuras notáveis, como políticos, garotas-modelo, jornalistas e apaniguados em geral, privilegiados 

pela visão próxima dos bretes e pela exibição ao público de suas presenças. Forma-se, neste 

conjunto, um verdadeiro altar-mor do templo country. 

Antes do começo dos rituais de arena é o burburinho em tomo dos bretes que chama a 

atenção do público. Com  atrasos constantes, o sinal de início é dado pela início da locução oficial, 

quando o narrador se anuncia e solta "gritos de guerra", com versos componentes dos códigos 

linguísticos próprios dos rodeios: Êêêêêê barbaridaaaaade! Quem tem amor tem saudade, quem 

não tem passa vontade. Eu não tenho porque tô . . .xonaaaodo por você! Segue-se uma sucessão 

de anúncios publicitários, nomeações dos promotores e participantes, características das tropas, 

programação das montarias, critérios de avaliação técnica e outras informações, alternadas com 

música em alto volume e muitos versos, que vão atraindo o público. À medida que o público 

aumenta, o locutor começa a envolvê-lo, identificando pessoas "bonitas", saudando as mulheres 

com elogios e as crianças como expressão do futuro ali presente. Quando o animador-locutor 

percebe que a espera por ação parece esgotar-se, testa o público, pedindo sua participação com 

coreografias, como "olas" e palmas acima das cabeças acompanhando as músicas. Tudo está no 

ponto. 

O primeiro ritual do rodeio é a entrada na arena dos peões, palhaços e padrinhos, que 

puxam as comitivas de promotores, donos dos recintos, tropeiros, locutores, politicos, agro-boys 

com berrantes, mascotes, garotas-modelo, todos vestidos a caráter, em variantes do estio 

texano/peão de boiada. Alguns peões entram a cavalo segurando bandeiras do Brasil, do Estado, 

do município e outras. Quase  sempre, todos dão uma volta olímpica na arena sob a narração 

eloquente do locutor, acompanhada de música de acordes e melodia triunfantes. Muito comum 
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ouvir-se o hino da vitória, popularizado quando Àirton Senna vencia corridas de Fórmula 1, e its 

conhecidos da country-music, como "Riders in the Sky" (Stan Jones) e "Dueling Banjos" (Trad., 

arr. by Eric Weissberg) da trilha sonora do filme "Deliverance", no Brasil nomeado, 

apropriadamente, "Amargo Pesadelo". 

O locutor apresenta os desfilantes, enaltece seus papéis no evento e solicita palmas. Em 

seguida, o cortejo enfileira-se diante do público, o locutor renova as apresentações, então 

detalhadas, de cada um dos presentes. Faz agradecimentos aos promotores, aos patrocinadores, ao 

público presente, resume a história dos principais peões, dirige saudações a figuras ausentes. Passa 

a palavra a alguns notáveis envolvidos na promoção da festa, entrevista-os, pede declarações 

rápidas aos peões. O locutor tece o enredo, a trama, confere o estilo à representação. 

Meu povo querido, vamos receber com grande educação, os vereadores, o prefeito, todos 

queridos na zona rural, os juizes do rodeio, o representante do sindicato, todos unidos, de mãos 

dadas, os peões, que vêm buscar o pão de cada dia, vão saudar o público, olha a educação 

desses profissionais. A música country altíssima disfarça o entusiasmo forçado do início da festa. 

A disciplina da programação tenta produzir seriedade e profissionalismo. Parece tratar-se de algo 

muito importante. 

Ao destacar a importância da festa, o locutor comenta a conjuntura econômica e política 

desfavorável, repassa mensagens de esperanças sempre renovadas de que um dia tudo vai 

melhorar neste nosso grande Brasil. Solicita, então, ao público, que todos fiquem de pé, tirem os 

chapéus, levem a mão direita ao peito para acompanhá-lo no meu, no seu, no nosso hino, que é o 

mais bonito do mundo, o hino nacional brasileiro, que todo pai deve ensinar a seu filho. Ao 

término, pede palmas, o público está mais envolvido. Propagandeia a generosidade do evento, tão 

perigoso e violento. Não disfarça sua função catártica, diante das agruras da vida cotidiana. Todos 

verão, em virtualidade, o que é real: viver é muito perigoso. Associa a bravura dos peões à 

maneira como todos devemos enfrentar as dificuldades da vida. Anuncia, então, as regras que 

valerão e em tom grave discursa: Bem, senhores cavaleiros. Vocês foram selecionados milímetro 

a milímetro pelos diretores do torneio. Estão no circuito nacional de rodeio. Os senhores sabem 

do sistema, os senhores são os melhores, não precisam de recados. São obrigados a montar com 

chapéu e calça de couro... A nota será de zero a cem e valerá a nota média dos juizes... Ninguém 

será favorecido. A única proteção de todos é N. S. da Aparecida, mãe de todos. Ela é negra e é a 

mãe do pobre, do rico, do branco e do negro, do forte e do fraco, sem diferença. Convida o 
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público para viajar com ele nas emoções do espetáculo, mas, antes disso, conclama todos a 

acompanhá-lo em pedido de proteção divina para os peões, estendido a todos os presentes. 

Enquanto os peões e comitiva se ajoelham no meio da arena, chapéus encostados no peito, 

cabeças inclinadas sobre os chapéus, expressões compungidas, o locutor ameniza o tom de voz. 

Parecendo entrar em um transe cheio de comoção mal contida, transfigura-se em pastor leigo e, ao 

som da Ave Maria que vem das caixas enormes, executada em foles eclesiais, inicia a prece do 

"Pai Nosso", acompanhado de parte do público que, a esta altura, está quase totalmente 

envolvido. 

Ao final da prece, pede salvas de palmas para N.S. da Aparecida enquanto um mascote 

passa à frente da comitiva e oferece o estandarte da santa padroeira dos rodeios, que é beijado por 

peões e comitiva. A trilha sonora deste trecho costuma ser a canção de Renato Teixeira, 

"Romaria". A seguir, os agro-boys tocam os berrantes enquanto o cortejo retorna em direção às 

porteiras. Perto destas, os peões ritualizam "simpatias" pedindo proteção, muitos juntam com as 

mãos punhados de terra da arena, com os quais fazem o sinal da cruz e borrifam os animais. 

Alguns socam o ar e cumprimentam-se batendo as mãos no alto, entre outros gestos de "Boa 

Sorte". O locutor passeia pela arena fazendo pequenas corridas de um lado para outro enquanto 

envia novas mensagens de congratulações. Saúda a comunidade evangélica presente, "tão 

numerosa", que não pode ser esquecida nesta festa de todos, agradece mais uma vez ao 

"prefeitão", que não mediu esforços para o sucesso do evento, destaca o deputado fulano de tal, 

sempre presente entre seu povo. 

Vai começar, vai começar! Cavalo Sarapaté, da tropa do Zé da Mula! Animal duro 

dimáááiiisss! Pede peão bravo, macaco véio. Crioulo Chocolate, veiáco de ginetada, sabe que 

vai pular, mas é carro zeriiiinho que tem pra ganhá. Abriu! É agora que filho chora e a mãe não 

vê, porque também não adianta. Pula pra esquerda, num tem galope, escorregou mas tá firme, 

virô que num aguenta, espora no quengo tá certo. Liiiinda gineteada do Crioulo Chocolate, 

pópegá! O padrinho tira o peão do cavalo, ambos desesperados. O público vibra e aplaude. 

Touro Forasteiro da boiada do Mamulé. Saiu da porteira Chevrolet, roda peão, braço 

forte que a vida é dura, caiiiuuu... tem apoio do Meio-Quilo (palhaço salva-vidas). Veja meu 

povo, o que seria da peãnzada sem esses salvadores da pátria 

Mas nem todos parecem mergulhar no turbilhão da narrativa calculadamente emotiva, das 

imagens e dos sons. Algumas expressões de espanto horrorizado, outras de indiferença, podem ser 

w 
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notadas no público. As provas são muito repetitivas e os critérios de avaliação variam muito, de 

um rodeio para outro. Assim, ao longo de quatro horas ou mais, o show fica dependendo de 

momentos mais espetaculares, quando o peão se aguenta sobre animais aparentemente mais 

violentos, mesmo que seu desempenho não seja tecnicamente bom. Cavalo Bonanza da tropa do 

Alemão! Outra gineteada. Porém, mal saiu do brete o cavalo atira o peão contra a cerca. No 

esforço para fugir dos coices sai 'catando cavaco". O público ri, o locutor tenta amenizar o 

ridículo da cena. 

A narrativa tem o timing e ofeeling dos narradores de futebol pelo rádio. Em quase todas 

as cidades onde se promovem rodeios importantes, pelo menos uma rádio local os transmite, 

conectada à mesa de som da arena e transformada em "Rádio Rodeio". Nessas ocasiões, 

principalmente nos bairros periféricos das cidades do interior, os sons dos rodeios disfarçam a 

monotonia das tardes-noites modorrentas, através de aparelhos ligados nas casas, nos bares, nos 

automóveis e entre pessoas que circulam com portáteis nos espaços públicos. Assim, a narrativa 

fixa siogans nas expressões linguísticas populares para além do público que frequenta os rodeios, 

como ocorre com expressões comuns retiradas do universo dos esportes, principalmente do 

futebol. 

Na porteira Chevrolet, vai embora peão Cachoeira do Mato Grosso no touro Ouro Preto. 

Da porteira Sukita sai cavalo Redentor da tropa do Gilberto Mega. Não há uma única frase sem 

publicidade ou seguida dela. Porém, diferente das narrativas do futebol em muitos aspectos, a dos 

rodeios tem a atração dos versos criados pelos locutores, que são o mote central deste gênero de 

locução. Os locutores consideram-se verdadeiros novos poetas do universo campestre, têm 

consciência de sua importância no espetáculo e se autovalorizam ao ponto de receber críticas 

severas quando tomam conta demais da arena. Mas a verdade é que a presença de um locutor 

famoso ajuda aferir o prestígio de um rodeio frente a outros. 

Componentes de uma verdadeira elite dos rodeios, até 1994 não somavam 80 profissionais 

em todo o Brasil, segundo vários depoimentos, contando os que se adaptam para a função 

circunstancialmente. Até 1993, nessa elite destacavam-se apenas uns 20 profissionais que 

detinham a preferência dos promotores em âmbito nacional. Um dado interessante é que poucos 

eram exclusivamente locutores, envolvendo-se nos eventos também como empresários de 

publicidade, como tropeiros e outras atividades. Os mais famosos compõem parte de um grupo de 

produtores diretos de determinadas faixas do mercado de rodeios. Assim, por exemplo, os 
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locutores que fazem a locução em Barretos são "donos" de outros grandes eventos, junto com 

determinadas empresas de publicidade, tropeiros, equipes de sonoplastia e vídeo, sem contar 

outras empresas preferenciais. 

Vamos caminhando. Touro Fugitivo da boiada do Formigão. É duro, complicado.... 

dispensa o profissional. Touro muito violento, sai de baixo, sai de baixo peão! Reconhecido 

como esporte perigoso e violento, o rodeio é propagandeado como esporte radical, tal como o 

boxe, o automobilismo, o paraquedismo e outros esportes em que a fronteira entre a vida e a 

morte é uma linha tênue. Trata-se da violência como atração. Nisto reside seu apelo imediato, 

exterior, justificado pela expectativa de que o peão estaria capacitado a vencer o desafio. Se não 

conseguir vencer, haverá atenuantes. Contudo, em uma outra dimensão da consciência, embora 

poucas pessoas envolvidas na produção reconheçam, não é exagero dizer que a sequência de 

tombos feios toma-se mais importante no espetáculo do que as montarias bem sucedidas, uma vez 

que os critérios técnicos de avaliação das montarias ainda são pouco conhecidos pelo público para 

supor uma avaliação esportiva em sentido estrito. Sendo assim, não há como não pensar que a 

expectativa da violência é real e trata-se da manifestação de um sentimento interior, de 

subjetividade não manifesta, uma espécie de atração compulsiva pela violência, que está implicita 

em um plano profundo do inconsciente dos que compartilham da fruição dos rodeios, dos que 

compartilham do código do sertão em sua versão de ritual competitivo espetacularizado. Mas o 

locutor consegue mediar as duas faces, exterior e interior, da violência das práticas do rodeio. Que 

é isso peão - tombinho mixuruca, coisa à toa. O cavalo é tão mansinho. Mansinho de levar as 

crianças na escola, dizia um dos pais da narração de rodeios. Os locutores procuram, assim, 

produzir falas que temperem violência e entretenimento. 

Dois animadores-locutores de rodeios deram origem a essa estirpe de intermediário 

cultural: Orestes de Ávila (1929-1991) e José Antonio de Souza - Zé do Prato (1948-1992). O 

primeiro, fazendeiro membro do clube "Os Independentes", projetou o gênero narrativo a partir da 

festa de Barretos, criando inúmeros siogans alusivos à festa. Zé do Prato, por sua vez, trabalhava 

na festa de Americana, SP e tomou-se um poeta do mundo que, por 23 anos, cavalgou nas ondas 

sonoras em numerosos rodeios. Foi o primeiro profissional especializado da locução de rodeios, 

tendo formado o tipo básico dos herdeiros preferidos dos últimos dez anos: José Rodrigues 

Pereira (Barra Mansa), Afrânio Moro, Antonio Carlos Conte (Tony Karrero), Waldemar Ruy dos 

Santos (Asa Branca), Adriano Martins de Oliveira (Adriano do Vaile), Aluir Câmara, Beto Preto. 
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Além destes, poucos conseguem o prestígio de ter narrado a festa de Barretos até 1993, o que é a 

referência para o locutor ser considerado do primeiro time 51 . 

51  O empresário, ex-presidente dos 1ndependentesH, contador de 'causos' do programa 'O chão é o limite' 

da TV Record de São Paulo, Emilio C. dos Santos - Cacá, conta o seguinte 'causo' sobre o locutor Orestes de Ávila. 

Em plena final do rodeio de Barretos, ainda no recinto antigo que se localiza no centro da cidade, se praticava 

apenas rodeio de cavalos. Abre-se a porteira e o peão, após suportar alguns pulos, vai ao chão, onde é pisoteado 

violentamente pelo animal. A platéia superapreensiva observa o fato. Aí, entra em cena o primeiro locutor de 

rodeios do Brasil, Orestes de Á vila, famoso por sua criatividade, que na opinião de muita gente, até hoje não foi 

superado: Minha gente, não foi nada não. Deus é barretense! Quem monta no Barretão não machuca 

(Consolando o povão e repetindo várias vezes). Quando os maqueiros, transportando o peão bastante machucado 

passaram sob a cabine de locução, e Orestes, esquecendo de desligar o microfone, percebendo que a coisa era 

séria, exclamou: 'Puta que o pariu! Acho que o home morreu...'! Revista Rodeo Life, op. cit., p. 27. 

Barbara Gancia, articulista da Folha de S. Paulo, depois de entrevistar o locutor de rodeios Asa Branca, 

em abril de 1992, quando a Globo promovia o Circuito Espora de Ouro, comenta deslumbrada: Asa Branca, 30, o 

mais conhecido animador de rodeios do país não se incomoda em causar rompantes de ironia. Com  a fala mansa e 

um jeito cool de um Clint Eastwood tapuia ele explica: 'Se o mês tem trinta dias, ando 25 de chapéu. Depois que 

voce se acostuma, não dá mais para tirar o chapéu. O cabelo fica parecendo uma onça, amassa todo' Nascido em 

?'ur:úba, uma pequena cidade de 4 mil habitantes, situada sobre a próspera terra roxa do interior de São Paulo, e 

atual habitante da vizinha São José do Rio Preto, terra do governador Fleury e do ex-ministro Cabrera, ele ouviu 

falar apenas vagamente em Alvarenga e Ranchinho. Á imagem do caipira ingênuo e calejado, com o eterno broto 

de capim postado num canto da boca, que foi forjada em outros tempos pelas duplas sertanejas, está tão distante 

deste caubói quanto de um corretor de Wall Street. Asa Branca não é nenhum Jeca latu. Ele faz parte de uma 

nova e reluzente geração vinda do campo. A mesma que chamou a atenção dos ernlinheirados habitantes da 

capital para as músicas de duplas sertanejas como Leandro & Leonardo, roupas country e, sobretudo, para um 

novo tipo de esporte/espetáculo: o rodeio. (..) Asa Branca não é o Ayrton Senna do Espora de Ouro. Ele nem ao 

menos compete no evento. Mesmo assim, é uma das figuras mais conhecidas dos fins da modalidade. Como na 

Fórmula 1, nas touradas e até nos espetáculos de gladiadores da Antiga Roma, a função do rodeio é, antes de 

mais nada, produzir uma usina de emoções brutas para a platéia. Asa Branca rege essas emoções com batuta de 

maestro. Ele desempenha o papel de narrador do evento, aquele que empolga o público a cada pulo do cavalo nos 

poucos segundos em que o cavaleiro consegue se manter sobre o lombo do animal. Armado de um microfone sem 

fio, ele introduzou mudanças em sua arte. 'Antigamente, o locutor ficava parado. Eu não, procuro inovar. Vou de 

um lugar para o outro, entro na pista, entrevisto o peão, corro atrás do cavalo (..) Asa Branca é autor de versos 

que certamente não o colocariam entre os imortais da Academia Brasileira de Letras. Mas, quando derrama sua 

verve sobre a platéia costuma acertar o tiro no vespeiro. Folha de S. Paulo - Revista d' - Domingo, 12 de abril de 

1992. 
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Touro violento, touro com apetite da boiada do Tião Procópio. Em posição excepcional 

no conjunto da produção dos espetáculos, cada locutor famoso reivindica para si um estilo 

singular dentro do gênero, ainda que as narrativas, à primeira audição, pareçam uma única. 

Constatadas diferenças pequenas após a frequência em muitos eventos, constata-se, também, 

grande uniformidade na composição do gênero narrativo, em função dos objetivos que a locução 

visa alcançar. Em primeiro lugar, cabe ao locutor animar o rodeio. Para isso emprega falas e 

versos supostamente caipiras, um amontoado de "ditos populares" do mundo rural, muitos 

reelaborados para serem engraçados. A reelaboração força estereótipos sociais e preconceitos, 

principalmente em torno da relação homem-mulher, como que reiterando uma certa tipicidade 

dessa relação no mundo rural. 

Dentro das falas de animação, os locutores promovem não apenas os produtos dos 

patrocinadores, porque os conectam com o conjunto da configuração, incluindo o rodeio e o 

próprio locutor. Em torno desse objetivo promocional, os locutores criam os versos, cujas 

intenções, apesar de muito improviso, podem ser reconhecidas de forma quase esquemática, 

tamanha é a uniformidade dos temas, independente de quem narra. A narrativa pode ser dividida 

em quatro conteúdos publicitários básicos, que muitas vezes se fundem: falas e versos de 

promoção de produtos, de promoção dos produtores da configuração neo-sertaneja, de promoção 

dos peões e outros profissionais dos rodeios, de autopromoção dos locutores. Nem as descrições 

específicas das provas, dos aspectos técnicos ou informações gerais escapam à elocução 

A mesma publicação registrava: Todo ano morrem em acidentes de rodeio uma média de três vaqueiros 

brasileiros e 18 norte-americanos. O rodeio é um esporte popular no interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. 

A reportagem quer impressionar o público leitor, mas rodeios matam bem menos que as tragédias sociais 

mais evidentes do Brasil. O problema a pensar é se a produção da violência como espetáculo não sena controlável, 

no conjunto da violência instituída no todo da sociedade brasileira. Nos antigos folguedos rurais, talvez restasse 

uma surpresa capaz de produzir energias, corações e mentes vencedores das tragédias que o inesperado apresenta à 

humanidade nesses recantos sertanejos. Neles, viver sempre foi muito perigoso, mas nem tanto, como hoje. Quem 

sabe se as cidades, agora, não estão experimentando o sertão, em sua própria ontologia? 

A notoriedade dos locutores é alvo de muitas críticas conforme vimos na Revista Rodeio News, - Ano 1, 

número 6, setembro-1992, p. 16-17. São José do Rio Preto, Editora Enigma. Outro fato interessante foi a ameaça de 

exclusão do rodeio de Barretos que o locutor Asa Branca sofreu dos produtores da festa em 1994, ao promover a 

descida de helicóptero na arena do então candidato à presidência Fernando Henrique Cardoso. Para osruralistas 

clássicos donos do evento ainda não havia certeza sobre sua posição na hegemonia recomposta. 
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publicitária. Dada a essência mercantil dos valores que suas falas mediam, os locutores não 

perdem o condicionamento econômico nelas imposto, mesmo quando algum fato excepcional 

desvia a sequência programada das cotas publicitánas obrigatórias na narração. Nesta, não há 

qualquer espécie de pejo ou dissimulação porque se trata de um empreendimento comercial, que é 

enaltecido por isso mesmo. Assim, o sucesso econômico dos sujeitos envolvidos no evento é um 

princípio fundamental que legitima não só a elocução mercantil das falas, como os próprios 

sujeitos. Isto pode ser percebido claramente nos exemplos de versos a seguir. 

Promoção de Produtos 

cada um ganha dinheiro como pode/Eu ganho na locução/Dinheiro que eu ganho 

mereço, eu faço aplicação/Só ando de picape Chevrolei que é a melhor condução/Picape 

Chevroléééét não me deixa na mão... (Entra ojingle publicitário da picape nas caixas de som). 

Ôôôô moça bonita, a primeira vez que te vi, no meio vou resumi/De saudade num 

aguentei, montei na D-20 e volteeeei... (jingle). 

Mula tem que ser marchadeira/arreio tem que ter baidrama/Festa do peão tem que ser 

em Barretos/cerveja tem que ser Brahma... (jingle). 

Promoção da Configuração 

Me chamaram de caipira, pra quem chamou vou responder/Sou caipira de verdade, tenho 

orgulho de dizer/Tenho boi gordo na invernada, muito uísque pra beber/Mangalarga pra 

marchar, Quarto de Milha pra correr/Tenho loira de manhã cedo, morena no entardecer/Se isso 

for ser caipira, quero ser caipira até morrer (Tony Karrero). 

Papagaio come periquito, periquito come lacraia, o bicho que eu mais gosto mora 

embaixo da saia (Barra Mansa). 

Revólver tem que ser Schimidt, blusão tem que ser de couro/Brinco tem que ser de 

ouro/muié do cabelo loiro. Uísque vem com gelo, caipirinha com limão/Mineira bonita não judia 

do meu coração. 

Êêê muié apaixonada, que mancada/Lindo este rosto, me dá um beijo morena/Eu não 

quero no pescoço/Quero no bico do peito, no lugar que goiano num tem osso. Êêê morena, 

sombrancelha de veludo/Seu pai num tem dinheiro, mas seus óio compra tudo. 

Há três coisas neste mundo que o homem não deve fazê/Comprar terra em questão, pagá 

dívida sem devê/Casá com muié falada, vai ser corno até morrê (Adriano do Vaile). 
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Óôôô morena, casa comigo morena que ocê num passa fomi/de dia cê come cobra, de 

noite cobra te comi. Ôôô muié bunita, nosso amor é que nem tíririca/seca asfoia, a raiz sempre 

fica. 

Vaca preta onça pintada não come/Quem casa com muié feia num tem ciúme de outro 

homi/Quem casa com muié bunita é arriscado levá chifre e passá fome. 

Ôôô morena bunita, no tempo que eu não te conhecia, eu não fumava eu não bebia/Á 

partir do momento que eu passei a te conhecer, hoje eu fumo, hoje eu bebo/Bebo da branca, da 

cinzenta e da amarela/Bebo que bate no figo e rebate na moela/Bebo pruquê gosto dela. 

Pinga é um trem nojento, feito do pau do capucho, que bate com nóis na  terra, mas nóis 

bate com ela no bucho. 

Promoção dos Rodeios e dos Peões 

Ronaldo, Ronaldo com muita precisão/com muito estilo, com muita vibração/com muito 

amor, arrespeita o rodeio/faz grande apresentação. 

Touro branco pula rodado/touro preto pula pra frente/É mais uma festa boniiiita dos 

"Inconfidentes" 

Mula tem que ser baia, muié tem que ser do estilo paraguaia/Ginete que é ginete duro 

tem que ser polaco na praia. 

Cow-boy esperto não gosta de confusões/A boiada hoje em dia viaja pelo nosso Brasil só 

em grandes caminhões/O lema dos vaqueiros eu digo mais uma vez/É beber o melhor uísque e 

ginetear corações. 

Promoção do Próprio Locutor 

Moça bonita, se você quisé me conhecê/vai na fazenda passeá/Meu nome é Tony 

Karrero/Tá escrito na portera do currá/Tiro leite de cem vacas antes do dia clareá. 

Eu sou locutor de rodeio, amante da profissão/Um dia me casei com muita e muita 

paixão/Do casamente veio uma filha querida, que eu trago em meu coração/Desquitei a primeira 

vez por muita e muita razão/Não há dinheiro nem mulher bonita e rica no mundo/que afaste o 

rodeio do meu coração (Asa Branca). 

Pra mim chegá nessa cidade viajei 70 légua no lombo de uma preálTirei um caminhão 

atolado com uma junta de gambá/Um violão sem corda na minha mão já fiz ponteálSapateei em 

cima da água, fiz a poeira levantá/Sou filho de cobra verde, mas sou neto de cobra corá (Asa 

Branca). 
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Pra ser bom catireiro, tem que ser ligeiro no pé/Quem não gosta de viola, brasileiro bom 

não é/Já cheguei no Banetão e seja o que Deus quisé. Eu subi no pau lenheiro/desci no pau 

corcundo/Morreu D.Pedro 1, ficou D.Pedro li/Só deixo de beyar boca de moça/quando terminar 

o mundo (Asa Branca). 

Fala palavrão/Briga sem razão/Mija sem por a mão/Trepa sem tesâo/Aumenta a 

população/Dá um despesão/Pede pensão/Mas é bão e eu gostio. 

Eu sou moreno cheio de graça/Nasci depois da meia-noite, no meio da madrugada/É por 

isso que eu digo: sapateia peãozada, pula no Beto Preto muierada. 

Fal000u meu povão! É por isso que eu digo/É hoje o dia que a terra treme, o chão 

balança/Pras mulheres Beto Preto é só lembrança. 

Herança gozada eu ganhei da minha vozinha, ganhei uma quarta de arroz e um terreiro 

de galinha, uma mandioca e um saco de farinha, uma vaca gorda e uma linda bezerrinha/Mas 

veja que sorte ingrata a minha, casei com uma loira, nasceu uma negrinha, a capivara comeu o 

arroz, o gambá comeu a galinha/Deu tatú no mandiocá, deu caruncho na farinha, deu sarampo 

na minha loira, catapora na neguinha, a vaca foi pro brejo e acabou tudo que eu tinha (Afrânio 

Moro). 
Espécie de corifeu do teatro da arena de rodeios, o locutor recita ditirambos, satiriza, 

ironiza, dramatiza todas as cenas e personagens do rodeio, mas, acima de tudo, valoriza a 

reelaboração da cultura ruralista. Enquanto narra, corre, salta, sobe nas cercas, comanda o público 

em gestos e coros, grita, gargalha, sussura, canta. O locutor que agrada é o que forma frases e 

versos com rimas de efeito, que arranca risos e aplausos da platéia. Em um esporte de machos, 

falas de grande sucesso, sem dúvida, são as que se referem às mulheres de várias maneiras, quase 

todas preconceituosas. Aliás, quanto mais preconceituosa a fala, mais eficácia e sucesso consegue 

obter. Quanto mais constrangedora, mais comentada e repetida nas "paqueras" entre agro-boys e 

cow-girls espalhados por barracas, lanchonetes, salões de bailes, enfim, em todos os espaços dos 

parques de exposições, de rodeios e também fora deles. Muitas dessas frases são gravadas em 

adesivos de autos, em camisetas, em anúncios de eventos ruralistas. Nas cidades do interior não é 

incomum encontrá-las: Tô xonado; Seguuuuraaa peão!; Cowboy do Asfalto; Cowboy da 

Madrugada; Cowboy do Estradão; Cowboy xonado; Agroboy, sim senhor!; Duro dimáááiiisss!; 

Êêê barbaridade!; Caba não mundão, caba assim que é bão!; Duro na queda; Capriiicha peão. 
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O locutor de rodeios não precisa, e talvez não tenha, muitos recursos vocabulares para 

animar o espetáculo. Trabalha mais com a ênfase da entonação e do sotaque supostamente 

caipiras. Utiliza, ainda, da acentuação e extensão de certas palavras-chave, sinalizando para o 

público os momentos mais agudos ou graves dos rituais. As montarias, sendo muito repetitivas, 

exigem sinais claros de diferenciação nos aspectos técnicos. Fora os fatos de o peão permanecer 

no animal por certo tempo mais extenso e sair dele em um tombo mais ou menos feio, tudo é 

muito rápido nas provas. O locutor, portanto, mais do que narrar, precisa encenar coisas não 

vistas. 

Simplicidade na forma e nos conteúdos dos versos, bem como erros de pronúncia são 

propositais e até forçados. São estratégias linguísticas na comunicação de uma suposta identidade 

rural, em que a simplicidade do falar refletiria emoções também simples, rústicas, sinceras: temos 

aqui as emoções sinceras do rodeio, hoje em dia tão dficeis (Asa Branca). Estar no rodeio, 

apreciar a reconstrução linguística, significaria desfrutar de uma identidade revivida, retomar, 

nostalgicamente, a uma espécie de ancoradouro da subjetividade de origem, agora estraçalhada 

pela existência social urbana e suburbana. Claro que os locutores não viveram, nem vivem o que 

declamam. Em conversas informais com alguns deles, fora da arena, seu linguajar não acentua 

erros de pronúncia nem sotaques que os caracterizem como "caipiras". Muito pelo contrário, eles 

definem a locução como o "transe" do artista. Por isso, mesmo para o público que se diverte e 

desfruta das representações estereotipadas que ouve, sempre pairam dúvidas sobre a definição de 

sua figura social. Diante de pergunta objetiva sobre o locutor Ele é um caipira mesmo?, 

invariavelmente, inúmeras pessoas em todos os rodeios a que assistimos responderam não ou 

colocaram senões. Muitas pessoas riam da pergunta, como se a considerassem irrelevante. Pouco 

importando a representação caipira que referenciava cada resposta, o relevante é que não ser 

caipira não deslegitimava a posição do locutor de representante da configuração cultural 

desenhada na arena. 

Recoloca-se aqui a reiteração de que as formas de representação coletiva na indústria 

cultural não se referenciam necessariamente em identidades sociais e culturais, mas na tipicidade. 

No caso da tipificação do caipira isto é ainda mais acentuado, uma vez que, fora da produção 

acadêmica e da literatura, nada mais existiu, realmente, do que a construção de tipos sociais e não 

o esforço de tradução de sujeitos sociais concretos. Como vimos, Lobato foi grande 

propagandista de um projeto de sociedade que aboliria o caipira. Pintava-o com as tintas fortes do 
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tradicionalismo rural fazendo subentender a necessidade de modernização do campo, de 

preferência nos moldes norte-americanos, como se evidencia no Jeca Tatuzinho emancipado da 

doença e da miséria ao final da estória. Mazzaropi, por sua vez, representou em seus filmes um 

caipira transfigurado em muitos outros tipos sociais brasileiros, o jeca macumbeiro, cangaceiro e 

outros. Era, portanto, um propagandista da antropofagia cultural. A partir do caipira, queria exibir 

filmes em todo o Brasil. Se Lobato era engajado em um projeto politico e Mazzaropi em um 

projeto de cinema nacional, a produção de rodeios engaj a-se na indústria cultural verticalmente 

integrada, horizontalmente expansiva e internacionalizada. A representação neo-sertaneja, tal 

como se apresenta hoje nos rodeios, é uma possibilidade factível de produção como qualquer 

outra que poderá substitui-la quando se esgotar. Não será por falta de reelaboração que o 

ruralismo morrerá na América. Basta lembrar que um legítimo cow-boy montava um míssil 

atômico no filme de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, e outro esteve na presidência dos EUA por 

oito anos, Ronald Reagan. 

Essas linhas básicas de narração, percebidas nos versos, desdobram-se nas falas da 

animação. Nos rodeios do Circuito Espora de Ouro, a 'coreografla" do público com "olas", era 

chamada com um apelo irrecusável: Vamo sapateá pra Rede Globo moçada. Vamo fazê uma 

"oia" bem bonita: 1, 2, 3, ... O000laaa! É a Globo que tá com a gente, graças ao Escriii ... ptório 

Central, a Chevrolet e a Prefeitura nesse rodeio buniiito! E ainda tem o Banespa, o Banespa que 

desenvolveu o problema rural e acredita no rodeio, o nosso Banespa. 

Na trilha sonora altíssima e variada, as duplas neo-sertanejas de gravadoras envolvidas no 

patrocínio do evento recebem promoção intensa. Inserida uma música, o locutor repete a letra, 

canta junto e conclama o público a acompanhá-lo. Quando se trata de uma música conhecida e o 

público se entusiasma, o técnico de áudio tira o som das caixas e deixa que o público faça o show: 

Agora é sua vez galera; quero ver. Estes recursos de animação, além de outros, seguem bastante 

os que são empregados em programas de auditório da televisão e nos grandes shows em estádios. 

Nas pausas entre uma e outra montaria, ou quando algum imprevisto atrasa a sequência 

das provas, o locutor procura impedir a quebra de ritmo da animação. Aproxima-se das 

arquibancadas e conclama: Por que parou, ... parou por quê? Quero ver tudo mundo animado. 

Vamos juntos, é com a minha amiga Xuxa, ilá, ilá, ilá, iê ... ô, ô, Ô. Quero ver só as muié 

batendo palma, ... agora os homi. Mais forte, mais forte. Buniiito! Todo mundo tá feliz. É o 

rodeio minha gente. No mês de novembro, vamos ter uma festa grande em Brasília, pro 



215 

Ministério da Agricultura, em nome do ministro Cabrera. Nosso abraço à Rádio Rodeio e à 

Brahma, a cerveja número 1. Nosso abraço aos "Independentes" de Barretos aqui presentes na 

pessoa do Cacá, que promete pra este ano uma festa de arromba no Baretão em agosto. Hoje 

tem baile do cowboy com a eleição da rainha,, organização dos "Inconfidentes" pra todo mundo 

an-astá o pé com butina Soudeza. 

Como se vê, entretenimento com animação engraçada, risos, euforias, muitos produtos de 

consumo corrente, muito prestígio social, muita modernidade. Mas no centro de tudo, paira a 

expectativa da violência. Como espetáculo ao vivo, o rodeio não dispõe de truques como os 

cortes para edição do rádio e da TV. Diante de imprevistos ou situações dificeis, o locutor 

improvisa, controla os atrasos, interpreta os equívocos, preenche os vazios de ação. A situação 

mais dificil na dinâmica do espetáculo é a ocorrência de acidentes graves com os peões. Na 

montaria em cavalos, entre outros riscos, o pior é quando o cavalo dispara em velocidade pela 

arena e de repente pára, principalmente se isto ocorrer próximo às cercas ou se o peão ficar preso 

nos arreios. O peão pode ser atirado longe, contra obstáculos, ou ser arrastado Nos touros, o 

grande risco é ser chifrado ou pisoteado pelo animal, que sempre pesa perto de uma tonelada. 

Apesar de todo o trabalho de apoio dos padrinhos e dos palhaços salva-vidas, não há como evitar 

tombos com consequências graves. Nessas circunstâncias, o locutor usa o recurso de apelar à 

proteção divina. A sonoplastia tira o som, ouve-se o burburinho do público, entra a equipe de 

socorro com a maca, o telão reproduz as cenas do acidente em slow-motion. O locutor em tom 

preocupado vai narrando: É por isso que sempre rezamos. Acontece... Este é o momento que 

Deus protege, ele é pai, não é padrasto. Rodeio é esporte violento... Existem muitas religiões, 

mas o deus de todos é um só e ele está aqui 52 . 

52  Um dos temas mais presentes nas publicações sobre rodeios é exatamente o da violência. O melhor 

exemplo é a revista especializada Rodeio News. Em todos os números, publicados de 1992 a 1994, o tema merece 

espaços importantes. 

O depoimento do peão Esnar Ribeiro, de São José do Rio Preto, ilustra bem o que se passa dentro da arena 

na hora do perigo. Sai! Sai! Sai! Grita o salva-vidas. Como um relâmpago, os pensamentos confusos perguntam: 

Pra onde? Pra onde?. Pode-se dizer que nessa hora o instinto de autodefesa do ser humano vale mais do que uma 

junta médica. É muito bom ser atleta, treinar assessorado por técnicos e com equipamentos de última geração; 

pode ser que com isso se consiga até quebra de records. Acontece que no rodeio, quando se tem um bichinho 

destes atrás, se corre não para quebrar records, mas sim para salvar a vida ou então quebrar a cara. (..) Às vezes 

não é possivel usar as pernas, pois o touro está em cima tentando encaixar seus chifres numa costela qualquer ou 
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A truculência de muitas cenas na arena de rodeios pode ser vista como uma domesticação 

da violência projetada nos jornais sensacionalistas da imprensa, do rádio e da TV, com a diferença 

que a primeira é naturalizada ao vivo, explorada em meio a brincadeiras e seus sujeitos não têm 

pejo quanto as consequências. Não há o horror rebuscado do jornalismo sensacionalista. Enquanto 

não há mortes, tudo é muito esportivo. Um dos espetáculos paralelos que mais diverte o público 

de rodeios é a chamada "mesa da amargura". Na arena, em volta de uma mesa, os peões sentam-se 

em cadeiras. Solta-se um touro que se dirige para o grupo distribuindo chifradas. Vence o peão 

que permanecer sentado, o que é raro. Outras cenas têm sua comicidade explorada com 

"chamadas" espetaculares e engraçadas. É o caso da "Jornada nas Estrelas", quando o animal 

remete o peão a mais de quatro metros de altura. A violência não parece coisa que possa ser 

impedida e resolvida no mundo dos homens, que só a mostram em sua crueza natural. Na luta do 

peão contra a natureza do touro, nem o locutor, nem o público, ninguém pode fazer qualquer 

coisa a respeito. O peão aceitou a luta, o público quer vê-la. Trata-se de uma regra social que, 

diante da força incontrolável do touro, remete a decisão de quem vence para o plano da natureza e 

para o plano divino. Afinal, viver é lutar. O espetáculo da violência estilizada na arena é metáfora 

dos tempos de hoje: quem não compete não se estabelece. Quem compete e perde submete-se à 

decisão natural e divina, que nada teria a ver com as decisões dos homens, nem com suas 

invenções. 

Por fim, cabe ressaltar que a narração tem, também, seus peões preferidos, não só porque 

são os melhores, mas porque estes acabam associados à rede de interesses em que os locutores 

estão inseridos. Sendo os melhores, oferecem um potencial importantíssimo e decisivo na 

produção de rodeios: a construção de idolos. isso signifia mostrar que, dadas as desigualdades 

naturais, em uma sociedade competitiva, vencedores e perdedores são resultantes da luta. Um 

peão vencedor faz por merecer os prêmios. Veste roupas com as marcas dos patrocinadores 

mesmo esfregando o peão na areia para que este se veja derrotado e não permite que se tome impulso devido a 

posição. É notável como o peão sempre escapa por um triz. Na maioria das vezes ele escapa, mas o risco é grande 

e todos têm seu dia. É esse tipo de lance que gera emoção, apreensão e risos nos expectadores das arqui bancadas. 

(..) Se voce não acredita em Deus, assista a enroscada do Vi/mar no touro Carrasco. Vi/mar enroscou a espora no 

sedém, permanecendo debaixo do touro por nada menos do que uns 35 segundos, com o animal pulando, pisando e 

torcendo o vaqueiro como se fosse um boneco. Vi/mar saiu ileso e estava pensando até em montar na final. Pura 

brutalidade e risco de vida. Acho que está aí o valor de um bom peão. Revista Rodeio News, Ano 1, número 2, 

abril-1992. São José do Rio Preto, Editora Enigma. 
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famosos, tem lugar certo em rodeios concorridos, não passa por provas eliminatórias, monta 

animais de desempenhos garantidos, recebe reforço publicitário na arena, dá entrevistas na 

imprensa, compartilha do universo de notáveis da produção de rodeios e da configuração. Mas 

este é o peão de boiadeiro, o cow-boy brasileiro. Em sua origem não era assim, não esperava 

tanto. 
Ao final da sequência de espetáculos, há o ritual de premiação e despedida. Novamente 

enfileiram-se peões e comitivas, tocam-se os berrantes, o locutor anuncia que tem nas mãos a 

decisão dos juízes, faz agradecimentos intermináveis e discursa: Bem senhores. Foram cinco dias 

de lutas. Todos montaram, fizeram o que puderam, os que não ganharam não devem se 

envergonhar. Á vida é feita de luta. Na vida mais vale a lágrima pela derrota do que a vergonha 

de não ter participado. Luta e participação valem mais do que o dinheiro e as coisas materiais. 

O grande prêmio é voltar pra casa com vida e saúde. Todos são vencedores. Os vencedores de 

cada modalidade são então chamados com um resumo de suas proezas. O locutor pede palmas e 

mais palmas. Chama o quinto colocado, que se destaca da fila, cumprimenta o público 

agradecendo as palmas e sai correndo em direção aos bretes. Segue-se o quarto colocado, o 

terceiro e assim por diante até os campeões. O locutor faz suas despedidas ao sofli de berrantes e 

música enquanto o público se retira. 

Peões de boiada, peões de boiadeiro 

Em passagens anteriores adiantamos de que forma o peão de boiada teve suas práticas 

lúdicas apropriadas pelos promotores de rodeios. Pudemos ver que até certo ponto, impreciso, os 

rodeios em fazendas, vilas e cidades do interior eram eventos restritos aos grupos presos ao 

universo cultural rural. Mesmo nos subúrbios das grandes cidades, os circo-rodeios, por exemplo, 

sempre foram atração de populações com um pé no. campo e outro na cidade. Nesses contextos, o 

peão de rodeios ainda era o peão de boiada e, provavelmente, vivia a experiência ambígua dos 

trabalhadores do campo que foram substituídos por. máquinas, incorporando-se ao excedente de 

força de trabalho disponível para tarefas de baixa qualificação, tanto do mercado urbano quanto 

do rural. À medida que a modernização econômica atingiu o transporte de rebanhos, com as 

rodovias asfaltadas e caminhões-boiadeiros, o peão de boiada teve seu campo de trabalho 

estreitado, sua perícia profissional ficou limitada ao interior das fazendas. Mas, como nestas a 
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modernização avançou também, o impacto sobre sua forma de existência social foi inevitável. 

Tornou-se cena banal ver os peões em seus trajes característicos circulando e mesmo vivendo nas 

cidades. Não era nem mais nem menos exótico que tantos outros trabalhadores do campo, 

oriundos de todas as regiões brasileiras que foram remetidos ao êxodo rural-urbano, desde os anos 

50. Mas sua figura um tanto insólita para os citadinos, porque socialmente deslocada, sem dúvida, 

motivou a denominação de peão para muitos trabalhadores que tinham em comum o 

desenraizamento social. Oriundo de uma vida dura, de contatos diretos com as intempéries da 

natureza, semi-nômade, projetou-se nas cidades a imagem do peão como trabalhador resistente, 

que pega no pesado, aceita tarefas arriscadas, insalubres, uma espécie de herói e, ao mesmo 

tempo, um bruto, ignorante, caipira, vencido, com limites sociais e culturais determinados em sua 

origem rural. De qualquer forma, sua ambiguidade não fora getada por ele mesmo ou por outros o 
trabalhadores oriundos do campo, mas por sua condição social de objeto e não de sujeito da 

modernização do campo. Tinha, então, muitos iguais, no campo e nas cidades. Mais do que 

folclóricas, suas representações e a imagem do peão falavam à identidade de muitos e diversos 

grupos de origem rural alojados nas cidades. Diluído na variada multidão urbana,° o peão de 

boiada, por volta dos anos 80, era uma figura social com destino definido, o conjunto de 

trabalhadores em geral, sem que sua singularidade cultural de origem fosse muito relevante, como 

acontecia em tantos outros casos das classes subalternas. Em anos recentes, essa figura tornou-se 

rara nas grandes áreas urbanas e só não é distinguida como exótica em regiões de pecuária, 

cidades do interior, nos raros exemplos dos que ainda se vestem como há 40 ou 50 anos calças 

largas de brim grosso, bombachas, camisa de algodão cru, com mangas compridas, botões 

grandes, às vezes enxadrezada, lenço no pescoço, chapéus de lona em modelos variados, cintos 

largos ou goiacas, botas de cano longo, às vezes sanfonados, às vezes com franjas. A tudo isso, 

pode-se acrescentar trajes eventuais como o avental franjado de couro, o poncho, o capote 

comprido e o cachecol feitos de lã, as munhequeiras de couro com adereços de metal. Este, é 

claro, o peão de boiada das regiões Centro-Sul e Centro-Oeste, que ainda comporia variações nas 

vestimentas, conforme hábitos de áreas diversas dessas regiões 53 . 

53 Não é mais possível caracterizar os peões pelas véstes como fazem os foicloristas. Com  as exceções que 

vemos nos eventos folclóricos, em nenhuma regiAo brasileira, mesmo nos pampas gaúchos, as roupas usadas pelos, 
peões no cotidiano são iguais às de cem anos atrás. As descrições do peão de boiada feitas pelos representantes de 
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As variações dos tipos sociais do peão, ou seja, as variações de suas representações são 

muito referenciadas em suas vestes habituais o que, na verdade, não esclarece diferenças nas 

relações sociais e formas de sociabiidade, como vimos no capítulo anterior. Mas é exatamente a 

produção de uma representação genérica que permite seu aproveitamento como símbolo mercantil 

reelaborado para ser projetado sobre os mais diversos consumidores com remanescentes culturais 

no campo ou não. Se em Barretos há, ainda, alguma fixação no peão de boiada da região e de 

regiões próximas, isto não acontece nas demais festas do peão, nascidas do sucesso do evento sob 

o padrão transformado, caipira/sertanejo/counhy, ou então, nascidas quando o peão já era cow-

boy. 

Mas o fato relevante é que a raridade cada vez maior da figura do peão de boiada 

corresponde não só às mudanças nos hábitos dos trabalhadores da pecuária modernizada. Suas 

relações sociais e formas de sociabilidade estão alteradas incluindo sua localização espacial, da 

mesma forma que os demais trabalhadores rurais, conforme vimos nos dados sobre a urbanização 

da força de trabalho do interior. Quando há trabalho estável tomam-se sedentarizados, sua 

importância produtiva e seu número nas fazendas mecanizadas declinaram, assim como sua 

posição na hierarquia social das fazendas e a importância de suas manifestações culturais diante 

dos proprietários. E boa parte dos que restaram foi se transformando em algo um tanto 

inesperado: um operário do mercado simbólico. 

Nos rodeios rústicos e mesmo nos circos-rodeio não havia modalidades dominantes de 

diversão com animais, nem regras fixas sobre a forma de montar cavalos xucros. Nesta 

modalidade, inúmeras combinações eram possíveis: montar em crina, com e sem arreios, pelegos, 

selas, rédeas, estribos, esporas, chapéus, com uma ou duas mãos. As disputas tinham o tempo e o 

estilo de montaria acertados previamente ou de acordo com variados costumes regionais ou locais. 

Em geral, vencia o peão que aguentasse mais tempo sobre um animal considerado muito violento. 

À medida que a prova de montar tornou-se dominante nos rodeios, como vimos, definiu-se um 

estilo: peão segurando-se com uma das mãos, esporeando por 10 segundos nas paletas do animal 

com rédeas, arreios, pelego, estribo e sedém. Ainda se observam variações regionais sobre este 

padrão, mas ele tomou-se dominante. 

Barretos não sustentam uniformidade. Nogueira (1989: 73-75) tentou uma aproximação que difere em muitos 

detalhes de outras descrições que obtivemos em campo e conferimos em outras fontes. 
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A exigência de padronização serviu à organização do rodeio como esporte, mas excluia 

peões não acostumados às regras ou habituados em formas diferentes de montar. Nem sempre a 

habilidade adquirida em malabarismos costumeiros nas fazendas se confirmava como perícia nos 

rodeios. A exibição lúdica tomou-se exibição de violência, cercada de exibicionismos mercantis. 

Espetáculos competitivos, os rodeios passaram a exigir peões de rodeio e não exatamente peões 

de boiada, pouco importando a origem profissional e social dos peões. Além disso, as regras 

padronizadas invadiram as fazendas. Peões habilidosos passaram a segui-las para poder sonhar 

com os prêmios dos rodeios, horizonte de libertação da condição social deprimida que vivenciam 

enquanto trabalhadores da pecuária modema. Diante disso, por exemplo, peões que jamais haviam 

montado em touros, se não conseguiam sucesso na montaria de cavalos, passaram à nova 

modalidade, em que o perigo é muito maior, mas a concorrência é menor 54 . 

54 Para os peões de rodeios entrevistados durante a pesquisa repetimos algwnas perguntas sobre trajetória 

profissional. Tomamos aqui 48 profissionais que se declararam sem outra atividade a não ser montar em rodeios. 

Este universo amostral é totalmente aleatório, visando mostrar aspectos tendenciais mais constantes e algumas 

variantes elucidativas do perfil geral dos peões. 

Pergunta: Por que você é peão de rodeio? 

Componentes constantes das respostas: gosto, atração pelo perigo, por aventura, por viagens, pela 

camaradagem dos companheiros, pelos prêmios, pela faina, para sobreviver. 

As respostas combinavam essas razões, mas a ênfase inicial recaía sempre em frases como por gostar 

muito de rodeios; rodeio é uma paixão; rodeio é que nem uma cachaça; é por gosto desde menino; sempre quis 

ser peão; a gente pega o vício e outras com sentidos muito próximos. Quando confrontávamos razões em busca da 

mais importante, as ênfases se alteravam, mas houve muita reiteração de amor pelo rodeio. Contudo, quando 

desafiados pela pergunta Então voce monta por pura diversão e amor?, as respostas tomavam-se remendos tensos 

do que fora dito anteriormente e a ênfase era transferida para as necessidades de sobrevivência, de ter alternativas 

fora da fazenda; fora da roça; sair do pesado; eu tirava leite e cortava cana, tava morrendo de fome; cidade 

pequena não dá; meu pai morreu na míngua da lavoura, se eu morrer montando não faz mal. Em geral, era neste 

momento tenso da entrevista que alguns perguntavam sua finalidade. Épra televisão? 

Pergunta: Onde nasceu e onde foi criado até tornar -se peão de rodeio? 

Resultados: 31 peões nasceram e foram criados em fazendas ou vilas, 16 em cidades pequenas do interior, 

todas nos estados de SP, MG, GO, MT, MS, PR, SC, somente um em uma cidade média (Uberlândia-MG). 

Pergunta: Profissão do pai quando o entrevistado começou a montar. 

Resultados: 22 peões, filhos de trabalhadores do campo; 12 peões, filhos de trabalhadores urbanos em 

cidades pequenas; 6 peões, filhos de trabalhadores subempregados ora no campo, ora nas cidades; 2, filhos de 
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Aqui é importante lembrar que a desqualificação da cultura rural como rústica, atrasada e 

improdutiva contribuiu para depreciar os trabalhadores do campo e seu saber fazer tarefas 

variadas e múltiplas. No âmbito da sociedade urbana utilitarista, tecnificada e de profissões 

especializadas, detentores de conhecimentos holistas, derivados das relações homem-natureza, 

tiveram seu valor relativo diminuído. Em seu próprio universo social, plantou-se a ideologia de 

que é a "industrialização do campo" que os redime da miséria. Nada do que é produzido no campo 

tem valor sem a cidade. Um peão não pode mais "brincar em serviço", tem que se especializar 

também, segundo as demandas qualificadas do mercado de trabalho. A festa do peão pode ser de 

todos, menos do peão. A festa é o trabalho do peão, disse um tropeiro e empresário de rodeios, 

muito a propósito. 

Nos últimos dez anos, com a consolidação da montaria em touros, pode-se dizer que 

nasceu um outro tipo de peão, um tipo que nunca existiu no Brasil, o cow-boy propriamente dito, 

de roupagens norte-americanas completas, desde as vestes até o tipo de sociabilidade que busca 

fruir e que é projetada pelos mediadores da configuração neo-sertaneja 55 . 

aposentados do campo vivendo nas cidades; 3 peões, filhos de propnetários de pequenos negócios e, finalmente, 3 

filhos de profissionais autônomos urbanos sem especialização. 

Pergunta: Profissão do entrevistado até começar a montar. 

Resultados: 35 eram trabalhadores rurais instáveis, com passagem por experiências de trabalho não 

qualificado nas cidades, 4 eram trabalhadores uibanos estáveis, 6 trabalhavam esporadicamente nas cidades em 

profissões não qualificadas e 2 trabalhavam em pequeno negócio familiar. 

Pergunta: Escolaridade do entrevistado. 

Resultados: Nenhum tinha Primeiro Grau completo; apenas 8 passaram da sexta serie. 

Estado civil quando começou a montar. 

Resultados: 41 solteiros, 7 casados. 

A idade m&lia desses peões ficou em 24,2 anos, todos declararam ter ganho prêmios em rodeios e que 

sobreviviam exclusivamente dessa atividade. Nenhum aceitou a afirmativa que "dá pra ficar rico" com rodeios sem 

ganhar grandes prêmios. Todos reconheceram grande perigo de vida nos rodeios, registraram casos de mortes, 

sofreram acidentes na arena; alguns mostraram pequenos defeitos fisicos. Diante da pergunta O que é melhor, ser 

peão de boiada ou de rodeio? Todos optaram pela segunda alternativa, claro. 

Marcelo Murta, diretor da Captação, agência oficial da Festa de Barretos e membro do clube "Os 

Independentes" e Milton B. Santiago (Djangão), peão de touros que montou nos EUA e divulgou a modalidade no 

Brasil, fazem a seguinte representação do novo peão: O verdadeiro cowboy nos LUA está sempre com seu Master 

Card no bolso da sua calça Wrangler, na cabeça reluz um autêntico chapéu Resistol e sua bota preferida é a 
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Mas a cópia do cow-boy norte-americano não significa mais a velha "cópia das idéias 

estrangeiras" nem a reprodução de idéias fora do lugar ou ainda uma manifestação de colonialismo 

cultural, de cultura reflexa ou subdesenvolvida. A adoção do cow-boy como representação só 

adquire sentido articulada aos sentidos econômico e politico que os agentes da produção de 

rodeios lhes deram. Quando se busca alcançar a estrutura norte-americana de produção de 

rodeios, tanto os peões quanto os animais, os locutores, os palhaços salva-vidas, enfim, os artistas 

da arena transformam-se em mercadorias e veículos de mercadorias como parte do processo 

hegemônico de conquista simbólica das classes subaltemas, que devem também interiorizar a 

representação do indivíduo vencedor. Esta representação está construída social e simbolicamente 

em uma verdadeira casta desses artistas. 

Adriano Moraes, o mais premiado e prestigiado peão de touros do Brasil, e outros peões 

famosos, quando se apresentam, passam por um verdadeiro ritual de projeção de ídolos, projeção 

de marcas e da configuração. Em um grande rodeio, essa projeção começa nos cartazes de 

divulgação do evento, nas matérias de jornais, revistas, rádio, TV e completa-se na distribuição ao 

público de um folheto de apresentação dos peões, enaltecendo seus perfis pessoais: origem, dados 

pessoais, modalidade de montaria, posição no ranking nacional e outros dados 56 . 

Justin. Antes de começar o rodeio, nada como uma Coca-Cola pra refrescar os nervos, acompanhada de um 

saboroso McDonald's, sempre ligado no monitor Sharp, assistindo às montarias de seus companheiros. Para 

chegar ao evento, eles vêm de carona em um Dodge Truck ou pilotando Pick-ups de inúmeras marcas. Adora 

mascar um Copenhagen/Skoal; comemora sua performance com cerveja Coors ou com um Crown Royal, whisky 

dos mais honestos da House of Seagram. Este Jèsti vai de marcas mundialmente famosas Jèzem parte do dia-a-dia 

do rodeio nos EUA. Como tudo na América, o rodeio não poderia ser uma exceção, por trás deste esporte 

fimciona uma verdadeira indústria, onde a organização e marlceting são os combustíveis do rodeio número 1 do 

mundo. Em termos de promoção os americanos não afrouxam o sedém. O lricampeão mundial Ty Murray é 

patrocinado pela cervejaria Budweiser; já o campeão de Bareback, Wayne Norman veste as cores e marca do 

MacDonald 's, e a Copenhagen/Skoal banca, entre outros, o touro CTB Stornin' Norrann & Skoal. Revista Rodeo 

Lifr, loc. cit., p. 11. 
56  Na festa de Barretos, em 1993, foi preparada uma "Galeria da Fama" para os peões do Escriptório 

Central, patrocinados pela marca Chevrolet e pelo Banespa. Mostrava-se um perfil de cada peão, com dados e 

preferências pessoais, da mesma forma que as revistas de variedades fazem com artistas da música pop e da TV. 

Revista Rodeo L:jè, loc. cit., p. 20-23. 

Em Cajamar, também em 1993, a projeção dos peões como ídolos ficou bem caracterizada na reportagem 

da Revista Rodeio Islews, Ano II, número 12, set-out-1993. São José do Rio Preto, Editora Enigma. A importância 
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A projeção continua na programação das montarias na arena. Peões de melhor colocação 

no ranking montam no ápice do espetáculo, com as marcas que divulgam gravadas nas roupas, os 

locutores os anunciam eflisivamente, reiterando seus feitos e prêmios em outros rodeios, e, 

quando saem dos animais, vão direto para entrevistas com os locutores. Como os atletas de várias 

modalidades de esportes, o peão torna-se um out-door ambulante e falante. A entrevista resumida 

a seguir foi repetida na arena, em cinco rodeios observados diretamente. As variações dos 

conteúdos da chamada, das perguntas e respostas foram mínimas e relativas a dados acrescentados 

sobre a figura do ídolo de um ano para outro, 1992-1993. 

Locutor: Adriano Moraes, Adriano Moraes, você que já é ídolo do povo brasileiro, esteve 

no Jô Soares explicando as leis do rodeio brasileiro, o Brasil inteiro te viu. Voce que fundou o 

movimento Cow-boys de Cristo, é o Ayrton Senna do rodeio brasileiro, venceu mais de 50 

torneios, vai montar nos States, vai dar uma 'palinha "pra esse povão. 

Adriano. Moraes: Muito obrigado Asa, acho que fui bem hoje, vamos ver o resultado. 

Com a ajuda de Deus vou vencer mais uma vez. Mas se não der, Deus sabe o que faz. Os juízes 

estão aí.. vamos ver. Agradeço a Deus poder montar pra toda essa galera. 

Locutor: Você não se considera ídolo, mas você é. O que está faltando na sua carreira de 

sucesso? 

Adriano Moraes: Sabe Asa, esse negócio de ídolo.., não sei. Você sabe que eu sou do 

povo, vim de gente humilde. Muita gente me ajudou. Voce mesmo me ajudou muito. Agradeço a 

Deus e ao povão que me apóia. Se Deus quiser vou vencer no rodeio americano. lá programado 

e vamos chegar lá, se Deus quiser. 

Locutor: Graaannnde Adriano, do Escriptório Central e da Chevrolet! Vai representar o 

Brasil no 1w Sam. Vai levar a arte do peão e do rodeio brasileiro para conquistar o mundo. 

De fato, em 1993, Adriano Moraes venceu um torneio importante em Tucson, Arizona e, 

em 1994, aos 23 anos, venceu o National Final Rodeo (NFR) em Las Vegas, ganhando um prêmio 

de 50 mil dólares e passando ao quinto lugar no ranking mundial de peões de rodeios. Continuava 

dada ao peão em Cajamar ultrapassou a barreira que vinha sendo mantida por muitas festas do peão. Antes do 

rodeios, os 50 peões parti cipantes do circuito tiveram suas fofos e currículos estampados no jornal da cidade e 

região para que o público pudesse escolher o peão de sua preferência ao qual iria torcer. Segundo o prefeito 

Messias, esse é um passo importante para a valorização do peão e do rodeio pois o peão que é o artista da festa 

não poderia ficar no anonimato. 
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patrocinado pelo Escriptório Central e pela marca Chevrolet. Como nos EUA, o peão pertence a 

uma agência, que contrata patrocínio e o leva para rodeios importantes. Neste mesmo ano, o 

investimento de diversas empresas em marketing de rodeios apenas na festa de Barretos tinha 

alcançado US$ 1,2 miJhão O 1V Circuito Nacional de Rodeio-1994 foi organizado quase 

exatamente como o norte-americano, com um regulamento geral rigoroso e uma premiação total, 

em dinheiro, de US248.500 dólares, pagos ao longo de 7 etapas. Os rodeios brasileiros 

dispunham, portanto, de seu Ayrton Senna e de toda a estrutura requerida para operar em uma 

escala de indústria consolidada 57 . 

Em um pequeno momento da encenação de arena, na entrevista "ao vivo", percebe-se que 

a relação entre dois dos mais notáveis parceiros da produção de rodeios tem uma reciprocidade 

que não se esgota no calor da luta. A configuração neo-sertaneja, através dos rodeios, produz seus 

ídolos. Estes promovem os rodeios e as empresas que os patrocinam. A aparente simplicidade do 

sistema se desdobra em outros meios e veículos, como vimos para a promoção da configuração 

como um todo. Empresas, veiculadores e artistas trocam sinais de legitimação, promovem-se 

reciprocamente face aos espectadores. Elevam os rodeios à posição olímpica de esporte e à 

categoria de arte, de patrimônio cultural, de bem público, o que os remete para além das relações 

mercantis que, aparentemente, desaparecem, dissimuladas no reconhecimento da arte do peão, por 

um lado, e no amor pelo rodeio compartilhado pelo locutor e pelo público, de outro lado. Ao 

mesmo tempo, o peão e sua arte se constituem como meio de produção, produto e meio de 

reprodução, legitimados na configuração neo-sertaneja. Esta é a chave da autonomização dos 

rodeios como produção simbólica inserida no campo da indústria cultural. A autonomia e a 

distância em relação à cultura rústica de origem tornam-se nítidas, enquanto estabelecem 

afinidades e tensões concorrenciais em relação a outras produções da indústria cultural. 

Em poucas opções, o futebol por exemplo, foi aberto horizonte tão amplo de trabalho e 

projeção social para os peões como categoria social difusa de todos os tipos de trabalhadores. 

Poucas representações rústicas tiveram seus sujeitos alçados ao patamar de heróis nacionais e 

internacionais. Em uma sociedade onde as grandes realizações materiais e culturais parecem 

sempre obras das classes proprietárias e dirigentes, os peões de rodeios têm a chance de entrar 

para a galeria dos poucos heróis brasileiros de origem popular. Este é o sonho de todo peão de 

ReViSta Rodeio News, Ano ifi, no. 13, 1994. São José do Rio Preto, Editora Enigma. 
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boiadeiro. Não há mais diferença em montar cavalos e touros. Há uma preferência inicial que, 

porém, só se define pelas circunstâncias. Se houver saturação nas inscrições de uma modalidade, a 

opção pela outra é quase natural, em um esforço de tentativas, de sorte ou azar. Viver é jogar o 

jogo. Se a vida é roubada, faz parte do imponderável do jogo. Afinal, a morte é algo constante, 

inevitável e ruim, da vida. O rodeio só faz lembrá-la. Viver é sempre muito perigoso também no 

sertão dos rodeios. 

O horizonte geográfico do peão nos rodeios também se expande. Uma semana no interior 

de São Paulo, outra em Rondônia, outra no ÁBC paulista, outra no sertão do Vale do São 

Francisco mineiro, uma outra nos canaviais de Campos, no interior do Rio de Janeiro. Os lugares 

são sertões e mares, tudo viagem, tudo estrada. Todas as ruas e casas tornam-se familiares, 

enquanto a família espera em uma casa distante. Só no tempo das águas dá pra voltar. A gente é 

igual caminhoneiro. É vida bruta. Num é pra qualquer um. Num tem regra. A gente fica junto, 

depois separa, mais de dois anos sem ver. Quando machuca é por conta do peão, tem lugar que 

o sindicato dá assistência, mas é pouca. O melhor não é Barretos, é onde a gente ganha o 

prêmio. Tem peão demais. Tem os bão que a gente nem vê. Tropeiro nenhum qué ajuda os peão. 

Agora tem os estrangero. Se o bicho num pula o problema é do peão. Se o juiz é sem-vergonha, 

num gosta do peão, num adianta. Á asssociação não deu certo, já tem umas quatro, uns pagava 

outros não, tudo viajando, num deu certo. Tem lugar que num entra, nem inscreve, tem que falar 

com os amigos do clube até conseguir. Se a nota é ruim no começo, pode caçar outro lugar. 

Quem tem carro leva os outros, racha a despesa, um é pelo outro, empresta a casa. Na arena é 

cada um pra si, Deus pra todos. É a lei. Competição com privilégios, favores, violência fisica, 

violência simbólica. O código do sertão industrializa-se. 

Ao abordá-los nas filas de inscrição para os rodeios, nos currais, arquibancadas, 

lanchonetes, experimentando um pouco de seu convívio enquanto aguardavam as provas, pode-se 

perceber sua entrega quase completa à vida de peão, sem tempo e sem lugares certos, viajando em 

grupos de carona, acampados em barracas, com alguma sorte hospedados nos alojamentos dos 

parques ou de instituições públicas, com algum dinheiro em hotéis precários, alimentando-se de 

sanduíches, pratos feitos, churrascos improvisados. Findo o rodeio, fechado o parque, os grupos 

se juntam e programam os consolos de uma vida duríssima. Um grupo permanece no 

acampamento, alguém descongela carnes, outro prepara urna fogueira, alguém abre uma garrafa 

de cachaça 51 e serve em copinhos de plástico, outro conta os casos das montarias do dia, reclama 
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das injustiças, alguém mais exalta as façanhas do peão fulano de tal diante de um cavalo corredor, 

outro arde em febre com uma ferida infeccionada no rosto, resultado de uma chifrada de raspão. 

Todos têm histórias diferentes e as compartilham como iguais, embriagando-se numa história 

comum de luta pela vida. Outro grupo procura bordéis na cidade fechada àquela altura da noite. 

Apinhados em urna Brasilia caindo aos pedaços, varam as ruas adormecidas, param e buzinam em 

portas de confortos prováveis para aflições universais. Sem sucesso, rodam sem destino, até que 

descem na praça, sentam às mesas do último botequim aberto e bebem esmaecidos a "saideira", 

enquanto o balconista puxa o rodo no chão molhado sinalizando que o rodeio acabou e o boteco 

também tem que fechar. 

Com exceção da casta de campeões patrocinados por empresas, os demais trabalham quase 

sempre sob contrato de prestação de serviços. Transporte, hospedagem, alimentação, 

equipamentos e outros gastos de manutenção correm por sua própria conta. Às vezes, correm por 

conta de tropeiros ou empresas de rodeios aos quais se vinculam precariamente. Nesses casos, as 

despesas são computadas para descontar quando os peões recebem prêmios e cachês. Quanto à 

segurança, não há mecanismos que lhes garantam cobertura de gastos excepcionais em casos de 

acidentes. Na maior parte dos rodeios, submetem-se às cláusulas do contrato de prestação de 

serviços que os remetem à cobertura oficial de saúde, o que tem gerado alguns protestos isolados 

e incipientes quando ocorrem acidentes graves e mortes. Como trabalhadores autônomos ficam 

inseridos em uma relação de trabalho imprecisa em todos os sentidos. Pelos depoimentos, ficamos 

sabendo que muitos peões ficam atrelados aos tropeiros e empresas sem nenhum vinculo formal de 

trabalho, ocupando-se em todo tipo de tarefa: cuidar dos animais, carregar e descarregar 

equipamentos, montar e desmontar arquibancadas, ajudar nos currais e bretes, cozinhar e cuidar 

das "tralhas" da troupe. Recebem como diaristas ou um salário mínimo combinado sem 

"fichamento". Enquanto isso, aguardam a grande chance dos prêmios. A subordinação ao sonho 

de grande vencedor reproduz o peão subordinado de sempre, o "pau pra toda obra", que permite 

ao tropeiro e às empresas de rodeios disporem de força de trabalho barata facilmente substituível. 

O número de peões iniciantes cria um fluxo de oferta de mão de obra sempre muito maior do que 

o pequeno número de peões rankeados que, de fato, proporcionam espetáculos competitivos. 

Sobre isso, basta observar que para o 1V Circuito Nacional de Rodeios foram convidados apenas 

50 peões, 25 de cavalos e 25 de touros, que melhores resultados obtiveram na terceira edição do 

Circuito e no ranking nacional - aqueles que mais prêmios receberam em 93. importante: No IV 
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Circuito Nacional de Rodeios não haverá corte de qualquer Vaqueiro nas duas categorias. 

Todos osparticipantes montarão de quiÃta a domingo 58 . 

Pode-se ver claramente a formação de uma casta de peões, especialistas em condições de 

elevar o nível profissional da competição para mantê-la em evidência. Para a "massa" de peões 

sonhadores, restam poucas alternativas de torneios com premiação compensadora dos sacrificios 

exigidos. Percebendo o inevitável da situação e a necessidade de manter o fluxo de formação de 

peões, os promotores passaram a ofertar cachês e prêmios de consolação, de forma que as filas de 

inscrição para montar continuam notáveis, mesmo quando os rodeios são apenas de exibição, com 

prêmios pouco atraentes. No entanto, há regras rigorosas nos contratos para a montaria. Só têm 

direito ao cachê os peões que permanecerem nos animais pelo tempo mínimo exigido e os que 

forem prejudicados pela conduta das montarias ou por qualquer imprevisto fora de seu controle. 

Tudo isso a critério dos produtores. 

Em tais condições de trabalho, criou-se uma grande tensão entre peões, tropeiros, 

empresas e demais promotores de rodeios. São mencionadas tentativas de formação de sindicatos 

de peões de rodeios desde 1987. Nenhuma teve sucesso, por várias razões. Não há 

reconhecimento oficial da profissão, uma vez que o projeto de lei que a regulamenta está parado 

desde 1991 no Congresso Nacional 59 . 

Mas, antes da questão legal, é preciso destacar que as condições de trabalho dos peões não 

favorecem sua definição profissional. A colocação de seus interesses na estrutura produtiva dos 

rodeios tem sido travada pela informalidade das relações estabelecidas nessa estrutura. Dispersos 

no tempo e no espaço, submetidos a relações de trabalho imprecisas, subordinados a diferentes 

contratantes, ocupados em diferentes tarefas, os peões têm, ainda, os interesses fracionados pela 

presença de profissionais ambíguos em seu meio. Muitos tropeiros trabalham como peões e 

Regulamento do IV Circuito Nacional de Rodeio - 1994 - Escriptório Central de Comunicação e 

Marketing. Revista Rodeio News, Ano ifi, no. 13, 1994. São José do Rio Preto, SP, Editora Enigma. 

59  Coisas das classes subaltemas do campo ficam emperradas no Congresso. Se nem mesmo os projetos de 

regulamentação complementar dos dispositivos de lei da reforma agrária recebem a atenção devida, será dificil 

pensar em solução breve para os peões como categoria específica de trabalhador. Quem se importa hoje com a 

questão da luta pela terra e com problemas de peões? Afinal, sempre foi assim e as questões prementes da 

globalização não podem esperar. 
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arregimentam para sua associação os peões de maior prestígio. Além disso, a casta de peões 

rankeados não tem demonstrado interesses comuns aos dos peões comuns. 

A politização das relações de trabalho nos rodeios tem-se manifestado por iniciativas 

isoladas de resistência a certas condições precárias em que se dão as montarias. Peões rebeldes 

sofrem bloqueios nos favores costumeiros que tropeiros e promotores fazem nas filas de inscrição, 

nos convites privilegiados. Daí existir uma linguagem desqualificante para peões sem sucesso, seja 

nas montarias, seja nas relações do meio social dos rodeios. Enquanto, de um lado, o peão bem 

comportado, que alcança condições para subir no ranking, é chamado de cabeceira, é considerado 

de primeira linha, bom cow-boy, de outro lado, estão as figuras do Abeia Braba, do Fantasma, do 

Mala de Louco, considerados fracos, sem estilo, fregueses do facão do Cristiano, expressão que 

significa o corte do peão do torneio. Claro que tropeiros e promotores, quando colocam restrições 

a certos peões, fazem suas criticas incidirem sobre aspectos técnicos. Mas não é dificil perceber a 

dissimulação de um foco político nas manifestações de rebeldia, quando confrontamos declarações 

de promotores e peões. A tensão é tão mais evidente quanto mais os peões se recusam a falar do 

problema nas entrevistas. Temem delações que os prejudiquem. Por decorrência ficam reticentes 

tornando muito mais notáveis e frequentes as críticas dos peões aos animais que não 

correspondem, aos equipamentos oferecidos, à falta de chances para montar em rodeios 

importantes, do que às condições de pagamento, manutenção, segurança, acesso a beneflcios das 

leis do trabalho. Inseridos em um ambiente social saturado pelos simbolos da luta de arena, entre 

homem e animal, os peões parecem ver-se muito mais como heróis do que como trabalhadores. 

Querem condições para vencer os animais, supondo que daí, todas as vitórias seriam decorrência 

natural. Assim, para eles, a luta pela vida não se dá entre os homens, mas dentro da arena, entre o 

peão e o animal que pula. De qualquer forma, a conspiração do trabalho reivindicativo não é 

apenas latente nos rodeios. Muitos peões mencionam condições de trabalho à beira das práticas 

escravizantes. Não foram poucas as vezes que ouvimos declarações em tom melancólico de que A 

gente é escravo do rodeio60. 

60  Nogueira (1989: 77) menciona depoimentos colhidos em Barretos sobre greve de peões motivadas por 

acomodações precárias e cachês baixos. Os peões teriam aceitado o que fora proposto pelos promotores e na hora de 
montar cruzaram os braços. Episódios como este foram confirmados nos relatos dos peões que entrevistamos em 

várias rodeios. 



229 

Cow-boys, Agro-boys, Peãozada 

Mas o peão de boiadeiro não é apenas uma retroprojeção do peão de boiada do passado, 

parcializado em imagens heróicas e espetaculares, recortes de um revestimento simbólico 

exclusivamente mercantil. Como reelaboração em um tempo e espaços socialmente determinados, 

seus produtores operam com certa lógica evolucionista, que recobre passado, presente e futuro, 

como se vê na abordagem que os foicloristas fazem das manifestações culturais das classes 

subalternas, especialmente das representações de origem rural. Se no passado e no folclore estão 

Mais um depoimento do peão Esnar Ribeiro, colaborador da Revista Rodeio News, op. cit., Ano 1, número 

2, abril-1992, elucida a tensão entre peões e promotores de rodeios que acaba transferida para a arena. Qual o 

significado da palavra derrota num esporte como o rodeio? Seria muito fácil elucidar esta palavra ou esta 

situação se o tópico da questão fosse o futebol, tênis ou qualquer outro esporte em que o homem coloca suas 

habilidades à prova. Mas em nosso esporte a coisa vai muito mais além do que ganhar ou perder. Apesar de 

muitas pessoas pensarem que não, na cabeça de um profissional de rodeios, além do chapéu, existe uma infinidade 

de fatores que dirão a este Super Star do Show Rural quem é o vencedor e quem é o perdedor. No rodeio, antes de 

se pensar em derrotar o time adversário, existe um pequeno obstáculo a ser vencido que à vezes chega a pesar 

mais de 1000 quilos, longos chifres e um mau humor impressionante. Sobre o time a ser derrotado, muitas vezes é 

o seu próprio parceiro de viagem, aéostumado a dividir as despesas, as frustrações e noites em hospitais. A 

verdade é que no rodeios, apesar do clima de disputa, existe uma cooperação mútua entre os vaqueiros, para 

tentar derrotar o dono da festa, ou seja, o animal indomável que eles sabem que de 9 entre 10 tentativas é sempre 

o vencedor, na luta em o filho chora e a mãe não vê. Dizem os peões, que o simples fato de viajar num animal 

destes por 8 segundos e sair ileso, já é motivo de muita glória, auto-afirmando-se um vencedor ou apenas de ter 

tido uma noite ruim quando se esborracha no chão com poucos segundos de montaria. Nunca, jamais, dirá que foi 

derrotado. Fatos como estes dão aos leitores uma nôção diferente do personagem que ano após ano dança um balé 

onde a coragem, a incerteza e o destino são peças chave que muitas vezes abrem ou fecham o espetáculo que, 

cada dia que passa, superlota as arqui bancadas de gente do campo, que também precisa de coragem para lutar 

contra a incerteza, mas sempre à mercê do destino. Sem dúvida nenhuma, quando um boiadeiro for perguntado: 

Qual é a hora da derrota? Ele responderá sem rodeios: - Hora da derrota é: Saber que ainda existem promotores 

de rodeios que só tomam precauções depois que um jovem vaqueiro é morto por falta de atendimento médico, de 

primeiros socorros, como existem em outros esportes. Hora da derrota é: Ler nos jornais que um babaca que se diz 

protetor dos animais afirma que animais de rodeio são vítimas de vandalismo, palhaçada ou meio de vida. 

Qualquer um que saiba a diferença de um touro e uma vaca, tem noção que esses animais trabalham de 4 a 5 

minutos por ano, tendo vida útil mais longa que qualquer outro animal em qualquer circunstância. Hora da 

derrota é: Ver um companheiro de profissão ser obrigado a parar por força do destino ou porque a idade puxou as 

rédeas do corpo que não se contenta mais com a sombra do chapéu de boiadeiro (..). 
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nossas raízes, sgnifica dizer que teriam maior legitimidade aquelas representações que 

permanecem, porque seriam as mais populares. Sendo assim, teriam lugar também no futuro. 

Projetado nos rodeios como herói do presente, o peão de boiadeiro não é exclusivo das 

representações da nova ruralidade Recobre a memória coletiva de toda a peãozada, incluindo os 

trabalhadores urbanos há muito tempo absorvidos em outras configurações culturais, mas cuja 

origem agrária predominante ainda deixou marcas. Esse componente de uma ampla memória 

social permite que a figura do peão de boiadeiro intermedie práticas simbólicas conhecidas nos 

conteúdos e agora inovadas nas formas. Assim como o mercado de espetáculos, tais práticas 

tomam-se unificadas em diferentes contextos. Vimos que, a partir de eventos modelares como os 

de Uberaba e Barretos, o habitus da nova ruralidade se expandiu por todo o Centro Sul e Centro 

Oeste, alcançando as áreas metropolitanas, como em Caj amar e Americana, SP. Há, portanto, uma 

certa unificação geográ.fica das práticas ruralistas, quando se trata do conjunto de eventos aqui 

abordados, mas, muito mais do que isto, diluíram-se as dimensões do rural e do urbano no que 

tange à produção simbólica em geral. 
Em Teixeiras, uma pequena cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, em um contexto 

típico da chamada agropecuária tradicional, a configuração caipira-countiy serve às mesmas 

estratégias e propósitos politicos, observados de forma semelhante em Barretos, no interior de 

Goiás, do Paraná e de outros estados, bem como na região do ABC paulista. Os recursos públicos 

e o patrocínio empresarial financiam os eventos em que se encaixa a divulgação de candidaturas 

políticas. O velho cientelismo praticado sobre as festas populares reproduz-se agora com a 

roupagem da moda, atualizando as pequenas cidades no universo ruralista reelaborado e 

aparentemente dominante em todo o país 61 . 

61 A Segunda Festa do Peão Boiadeiro e o lii Texanejo (Festival de Música Sertaneja) de Teixeiras foram 

sem dúvida as maiores atrações regionais do último fim de semana em matéria de festas populares, levando uma 

multidão de teixeirenses e visitantes ao Estádio Dona Brandina, numa movimentação que superou as expectativas 

dos organizadores. Organizada pela Pró-A udio, empresa de sonorização de eventos, que se desponta como das 

melhores de Viçosa e região; pelo conceituado radialista Divino Amaral, da 95 FM pela Prefeitura Municipal de 

Teixeiras; pelo Dr. José Diogo Drummond i'Uho, ex-prefeito de Teixeiras; pelo candidato a deputado estadual 

por Teixeiras, Paulo César da Silva (Paulinho da FORD) e pela VIBRAM, distribuidora dos produtos Brahma, ali 

Festa do Peão Boiadeiro e o 111 Texanejo mostraram a tradição do povo teixeirense e que já fazem parte do 

calendário de festas populares daquela cidade. A abertura oficial aconteceu na noite de quinta-feira, com a 

palavra do vice-prefeito, Antonio Botelhb, em nome do prefeito municipal Bartolomeu Pereira. Ele saudou a 
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O jornal regional faz uma representação deslumbrada da II Festa do Peão Boiadeiro e ifi 

Texanejo em Teixeiras. A sucessão do habitus da ruralidade dominante na estrutura politica local 

está garantida. Vasos intercomunicantes do poder estruturado em raízes longínquas, tradição do 

povo teixeirense, reestruturam o poder em passado recente e no presente através de personagens 

típicos, Odoricos Paraguaçus redivivos: o prefeito, o ex-prefeito e seu clone de poder do atraso 

garantido no futuro sintetizam-se na candidatura de Paulinho da FORD, arquétipo do empresário 

provinciano bem sucedido. Com  os rituais inovados, recobrem a sociabilidade local como uma 

rede fina, inescapável, na qual circula o alimento da evolução natural das coisas e da história, a 

identidade rural, agora estruturante do novo destino da sociedade local, o caipira-countiy, que não 

poderia ser outro, em contexto tão expressivo da sociedade agrária transfigurada, mas não 

necessariamente transformada, do Brasil de hoje. Teixeiras, pequeno município, província 

brasileira perdida entre as milhares que Arthur Bernardes visava encurralar sob os padrões agro-

pastoris da República Velha, parece perpetuar o sonho do Brasil oligárquico, diluído em uma 

modernização canhestra do campo. Rebusca o que é ao mesmo tempo ser tradicional e moderno, 

paradoxo instalado pela escola agrícola da região, hoje Universidade Federal de Viçosa, sob a 

supervisão da Universidade de Purdue (EUA). Teixeiras, pequeno território nomeado por 

herdeiros de sesmarias fracionadas, pequena fazenda autárquica decaída, como tantas do Brasil 

agrário, avenida rara de poucas luzes entre a metrópole universal e o interior tribal, refúgio 

precário de caipiras enfurnados em honk ton/cs de última categoria, imagem delicada e tênue de 

vida urbana, sinalizada pelo trem quando chegava na estação, assombra-se com a modernidade 

country e a deseja, porque outra história não pode ter, outra não lhe resta construir. 

No ABCD paulista, em meio a outros eventos comemorativos do aniversário de 112 anos 

de São Caetano do Sul, instituiu-se a festa do peão como evento central em 1989. Tendo obtido 

sucesso no primeiro ano, o prefeito desta cidade intermediou a realização da festa em Mauá, SP, 

município da mesma região, com a mesma empresa que havia contratado em São Caetano. Além 

todos, enfatizando o interesse da atual administração em apoiar as festas populares, ressaltando também o 'grande 

trabalho' da administração José Diogo Drummond Pilho, na gestão passada. Em seguida falou o idealizador da 

Festa do Peão Boiadeiro em Teixeiras, o ex-prefeito José Diogo, que agradeceu o apoio e a presença de todos 

afirmando a satisfação cóm dinamismo do governo Bartolomeu Pereira/Antonio Botelho. Na oportunidade, o 

empresário Paulo César da Silva (Paulinho da FORD) lançou-se candidato a deputado estadual por Teixeiras. 

Folha da Mata, Viçosa, MG: 19-06-93. 
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de expandir o evento para outro município, o prefeito garantiu a promoção da festa nos quatro 

anos de sua gestão para criar uma tradição na cidade. O filho do prefeito projetou o evento no 

futuro, de tal maneira que o próximo prefeito que vier se veja obrigado a continuar a iniciativa 

de meu pat2 . 

Os promotores de São Caetano têm consciência do contexto social e cultural em que 

operam. A diversidade de origem da peãozada exige que muitas subjetividades sejam atendidas. 

Por isso, a promoção caipira-country não poderia dispensar homenagens a outras representações, 

incluindo uma encenação teatral de "Vidas Secas", a obra de Gradiliano Ramos que remete os 

peões do ABCD a suas origens não tão remotas. Mas esta e outras comemorações aparecem 

mtidamente como "festividades paralelas", no próprio registro da reportagem do jornal regional, 

que detalha os eventos caipira-countiy e apenas noticia os demais 63 . 

62 	 encerra Festa do Peão em São Caetano. Com  desfile marcado para hoje, às 9 horas, na avenida 

Goiás em São Caetano, peões e cavaleiros encerram a Festa do Peão de Boiadeiro, que teve início no último dia 

12, no Espaço Verde Chico Mendes. O evento faz parte dos festejos dos 112 anos do Município. Conhecido como a 

festa da rapaziada do chapéu grande e da bota comprida segundo os promotores, o evento conseguiu reunir mais 

de 10 mil pessoas. Na última semana segundo Marcos Roberto Botelho, proprietário de minipôneis e criador de 

cavalos raça Mangalarga, em Rio Grande da Serra, a Festa do Peão foi um sucesso. Montado num cavalo quarto-

de-mi lha chamado Trovão, Marcos Tortorelio, filho do prefeito de São Caetano, revelou ontem que seu pai 

pretende continuar com a festa durante os quatro anos de administração, para criar uma tradição na cidade. 

Temos a intenção de criar o costume nos moradores de São Caetano, de tal maneira que o próximo prefeito que 

vier se veja obrigado a continuar a iniciativa de meu pai' - explicou Marcos Tortoreilo. Apesar do Grande ABC 

não ter hábito rural e viver rodeada de chaminés, os prefeitos da região parecem ter pego gosto pelas festas de 

peões. Com  data de oito de agosto deste ano, decreto número 4270, do prefeito Amaury Fioravanti constituiu 

Comissão Organizadora para a Festa do Peão Boiadeiro em Mauá. Marcos Tortoreilo disse ontem em São 

Caetano que há grandes chances da PGB-Promoções realizar a Festa do Peão de Boiadeiro em Mauá, já que em 

São Caetano tudo ocorreu dentro das expectativas. Diário do Grande ABC", Santo André, p. 2, 30-07-89. 

63 Além da 2a. Festa do Peão de Boiadeiro, as comemorações do 113o. aniversário de São Caetano 

incluem algumas festividades paralelas. (..) Domingo, as comemorações estão concentradas no Espaço Verde 

Chico Mendes, local onde é realizada a 2a. Festa do Peão Boiadeiro. No dia 2 de agosto, às 20 horas, o maestro 

Zaccaro se apresenta no Teatro Paulo Machado de Carvalho e, no dia 3, os cantores Roberta Miranda, Benito di 

Paula, Wando e o grupo As Paquitas se apresentam, às 21 horas, no Estádio Lauro Gomes. No dia 4 de agosto, 

sábado, às 20 h, o grupo MCPA encenará a peça Vidas Secas - baseada no livro de mesmo nome do escritor 

alagoano Gracili ano Ramos - no Teatro Santos Dumont. Diário do Grande "ABC", Santo André, p. 8, 26-07-90. 
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Não há público prioritário no rodeio de São Caetano, nem poderia haver, como acontece 

em certa medida nas cidades do interior, onde há segmentos sociais cativos da ruralidade mais 

próxima. Mas, diferente do interior, nas regiões metropolitanas as opções culturais são muito mais 

diversas. Diante disso, o esforço publicitário tem que ser dobrado e, sem dúvida, os jornais 

regionais, carentes de patrocinadores, participam como reforço importante, destacando a 

indistinção social do evento: Peões urbanos agitam a região. A manchete parece noticiar os 

importantes movimentos grevistas do ABCD, de apelo jornalístico iffecusável na região. Mas sua 

complementação esclarece tudo: Profissionais liberais e metalúrgicos vestem a carapuça de cow-

boys e tentam pegar o touro à unha na festa de boiadeiros de São Caetano. Ou seja, trata-se de 

uma agitação em que a luta é traduzida em festa para todos. O apelo transfigura o clima político 

do ABC, como se dissesse Não faça greve,faça countr/4. 

O destaque dos prêmios oferecidos no rodeio de São Caetano tem um componente 

inovador em relação à maioria dos rodeios: a participação aberta de peões amadores. Esta prática 

tem pelo menos duas significações básicas. Primeiro, dá uma conotação interativa ao rodeio, 

permitindo que, mesmo no universo cultural urbano, a transfiguração em caipira seja plausível. 

Tanto assim que os promotores inventaram uma prova que envolvia pessoas montadas no cavalo 

urbano, a motocicleta, contra outras montadas no cavalo natural, além de uma prova com laço 

inédita e impossível nos rituais equestres clássicos: três pessoas laçam e derrubam o cavalo no 

chão, uma disputa desigual e violenta, considerada absurda para conhecedores da equitação 65 . 

64  Peões urbanos agitam a região. Profissionais liberais e metalúrgicos vestem a carapuça de cow-boys e 

tentam pegar o touro à unha na festa de boi adei ros de São Caetano. (..) A vontade de ser peão é grande. E trocar 

o escritório pelo clima pastoril do rodeio é mais fácil do que se pensa. Ao sãocaetanense mais urbano basta 

chegar à Festa do Peão, comprar berrante, chapéu, ponteiras de golas de camisa, cinto, fivela banhada a prata e 

está feita a mistura do pasto com o asfalto. Os comerciantes conhecem bem a mescla. (..) A festa do 'vale tudo' 

tem caldo de mocotó, sorvete com xarope, consórcio de automóveis, de motos e geladeiras, maçã do amor e até 

yakissoba O uma comida chinesa frita de macarrão, verdura e caldo de carne. A estranha mistura se completa com 

o inconfundível cheiro de calabresa (500 kg ao todo) e o som da música "new age" de Pantanal, exibida no telão 

à margem do rodeio. Diário do Grande "ABC", Santo André, p.4, 27-07-90. 

65 A 2a. Festa do Peão Boiadeiro terá rodeios com 70 peões profissionais da equipe Sul América de 

Rodeio. Com  a experiência de seguidas apresentações, eles montarão 35 touros e 35 cavalos. Os amadores que 

quiserem participar de montarias devem se inscrever no local. (..) Os amadores, para não correrem os riscos 

enfrentados pelos profissionais, montarão animais mansos. Os iniciantes mais audaciosos poderão também 
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Mas o desconhecimento das artes equestres não parece importar muito. A tentativa de 

fusão de práticas absolutamente desconexas acaba tendo eficácia, revelando a outra significação 

básica dos prêmios oferecidos nos rodeios das regiões metropolitanas. Sem nenhum exagero, para 

trabalhadores desempregados, montar em animais que às vezes só viram em fotos, filmes e 

televisão, pode ser uma alternativa de trabalho temporário, entre outras tão ou mais perigosas. 

Sobre isso não só os promotores apregoam beneficios. Os registros dos jornais tornam-se 

representações eufóricas, às vezes irônicas, no esforço de serem engraçadas e atrativas em tomo 

do sofrimento dos animais e dos peões. De qualquer forma, encomendadas ou não, as matérias 

jornalísticas apologizani os rodeios e aumentam sua legitimação no espaço metropolitano. Quanto 

maior a diversidade cultural, mais o caipira-countiy incorpora invenções e variedades simbólicas. 

Quanto maior a diversidade social, mais incorpora outros sujeitos sociais. 

Entretanto, a inserção de sujeitos sociais tão díspares em um evento supostamente 

totalizador de identidades sócio-culturais diversas só poderia ser desigual. Para perceber isso basta 

participar da prova de mofos contra cavalos e da prova do chucro, que consiste em três pessoas tentarem laçar e 

derrubar um cavalo no chão. Diário do Grande "ABC", p.8, 26-07-90. 

66  À primeira vista, rodeio em São Caetano parece forçação: qualquer ponto cardeal tomado a partir do 

Chico Mendes atravessará uma montadora automobilística. Acontece, porém, que a peãozada pós-Col/or está sem 

trabalho; viajar para Barretos ou outro rodeio famoso sai caro. Do seu lado, o público já esgotou os 70.000 

ingressos gratuitos. 'Olha-que-belo-animááuuuu//' - as vogais alongadas do locutor Claudio Sena, 25 anos, eriçam 

os 70 peões, como Eliseu Barbosa Oliveira, o Nhandeara, 20 anos, um dos inscritos para montar os 25 cavalos e 

outro tanto de touros. Eles caçam prêmios que vão de Cr$ 10.000 a Cr$ 100.000. No curral atropelam-se cavalos 

esquentados (um dos truques para fazer o animal pular é esfregar-lhe gengibre nas partes; o pessoal da equipe Sul 

América de Rodeio nega isso) e touros de chifres rombos (de pontos limadas). Tanto os touros como os cavalos, 

acostumados com aquela vida, vão sendo enfileirados para ter a virilha arrochada com o sorféti, a 

enlouquecedora algema de couro. Pulando entre eles, os homens também se preparam. Pronto - agora são mesmo 

peões. Aliás, já eram, sempre foram a peãozada do Lula, do Lins etc. Como os três irmãos Ferreiro Silva, inscritos 

no rodeio: Vagner, 28 anos, é pintor de autos, ex-GM: José Milton, 23, é operador de máquinas na Wo/ks. Volmar, 

20, só é peão ali - no dia-a-dia ele é joalheiro. A dupla personalidade não deu certo e Volmar acabou beijando a 

mistura na primeira noite do rodeio. Seu programa agora é circular pela festa. Mas a região tem também peões 

como André Luiz Gonça/ves Marques, 18 anos, 'o-môôôço-que-veio-de Ribeirão Pires' Ele cobra de Cr$ 20 mi! a 

Cr$ 25 mi/para domar um cava/o. 'Antes do Co//or, eu tinha serviço todo dia; agora não tenho nenhum ' Tem - em 

rodeios como este. A diferença é que ali e/e não precisa amansá-los. 'Os animais são atores, aprenderam a viajar 

e a não se incomodar com luzes e som' garante José Oliveira Diniz Jr., 52 anos, dono da Sul América de Rodeio. 

Diário do Grande "ABC", p. 4, 27-07-90. 

w 
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tomar as diferenças entre apeãozada e os agro-boys, nem sempre reconhecidas entre os fruidores 

da configuração caipira-counliy. Os primeiros "ralam" atrás dos prêmios montando animais sem 

saber como fazê-lo, circulam pelo "Espaço Verde Chico Mendes" vestidos de jeans baratos dos 

lojões de periferia urbana, usam chapéus típicos feitos de plástico, bebem cachaça 51, comem 

pipoca, algodão doce e cachorro-quente de barraquinha, paqueram como voyeurs sem futuro as 

cow-girls incompletas, de igual anonimato e, por fim, adormecem cansados em ômbus demorados 

que varam a noite para bairros distantes, no mesmo espaço, aparentemente próximos como nunca 

estiveram, estão seus opostos sociais. Os agro-boys também montam, mas de preferência touros 

mecânicos e cavalos domados de raça, sobre os quais desfilam na cavalgada pela cidade, vestidos 

com griffes country adquiridas em butiques de shoppings, chegam e saem do parque com 

automóveis importados ou caminhonetes D-20, circulam pelos restaurantes e bailes bebendo 

uísque Logan, comem churrasco gaúcho e namoram cow-girls estonteantes, recepcionistas nobres 

da festa, que poderiam seguir carreira de modelos, não fosse isso desnecessário em razão da 

origem social abastada. O agro-boy é, antes de tudo, um forte, defensor de uma conquista 

simbólica inaudita, derivada de sua posição de classe. Quando exultante, é capaz de transferir o 

antigo privilégio dos cães, declarando: o cavalo é o melhor amigo do homem. Quando entra em 

delírio country, uma espécie de transe primal e religioso, chega a declamar montado em seu cavalo 

chamado Quadrado: Á coisa mais linda que Deus fez foi o cavalo. Ele é melhor que o próprio 

homem 67 . 

Mas os agro-boys urbanos não são os primeiros grandes fruidores do caipira-country. Na 

verdade, são herdeiros de caipiras curados, jecas totais que elevaram o teto salarial que tinham no 

sertão fazendo carreira política no ABC paulista e que, através da festa, fundem e espetacularizam 

sua memória ruralista de aparência exótica com suas obras políticas banais, como se fossem 

excepcionalidades. Igualmente emblemático é o filho do prefeito, montado em um alazão, 

desfilando em cavalgada pela cidade com a bandeira nacional, aliás, frequentemente também 

empunhada nos rituais de arena. A conexão do rodeio com a "alma brasileira" da peãozada e dos 

agro-boys pretende ser comovente do patriotismo verde-amarelo-count ,?. 

67 Folha de S. Paulo, Caderno B-1, 02-09-91. 

68  Ôô-barbaridááde-quem-tem-amor-tem-saudááde! - com a senha do locutor, o DJ da Sul América 

dispara o tape do berrante, o filho do prefeito empunha uma bandeira brasileira a bordo de um alazão de cauda 

alta, a rainha dos peões, Claudia Magnani conftre a lista das montarias e o juiz Cacaio solta as regras. Quero 
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Em 1991, dois prefeitos desta região não mediram esforços para legitimar sua memória 

cultural reelaborada e suas práticas politicas a ela associadas. Para reforçar as festas do peão que 

promoviam, formaram uma dupla sertaneja, denominada "Torto e Grecco", e planejaram gravar 

um disco para reviver os velhos tempos, algo que têm em comum entre outras coisas, como a 

identidade politica. Torto, aliás, já tinha anunciado e reiterado sua imagem de cantor neo-sertanejo 

como propaganda durante o evento do ano anterior 69 . 

De fato, em 1991, a festa do peão estava consolidada em São Caetano. Em uma cidade 

considerada rica mas inserida em um contexto metropolitano dramático, as justificativas para os 

gastos com o evento pareciam dificeis, mas foram eficazes e legitimadas pelo sucesso da 

promoção70 . 

ver roseta (espora) sangrando o pescoço do animal, não o sovaco!' Dentro do cercado, Zezito mostra uma 

barrigueira desenvolvida pela Sul Ámérica 'para não machucar o animal' Vai começar o carnaval de macho do 

Tortorello. Diário do Grande "ÁBC", p. 4, 27-07-90. 
69 Torto e Grecco planejam disco. Os prefeitos de São Caetano, Luis Olinto Tortorelio, 53, e de Ribeirão 

Pires, Luis Carlos Grecco, 47, tiveram um encontro country durante a 3a. Festa do Peão de Boiadeiro, realizada 

em São Caetano. Na festa, os prefeitos anunciaram a intenção de gravar um disco independente com os 'maiores 

sucessos' da dupla "Torto e Grecco ". Tortorelio e Grecco reviveram os velhos tempos, quando descobriram que 

além da política, tinham em comum o mesmo repertório. 

Folha - O que os senhores têm em comum? Luis Tortoreilo e Luis Carlos Grecco - Cantamos juntos, 

somos do mesmo partido e nós dois gostamos do Maluf Folha - O que o senhor lembra quando vê tantos cavalos 

e tantos caipiras? Tortorelio - Lembro de Matão, minha terra. Tenho certeza que todos da minha idade que estão 

aqui também lembram de suas origens. Folha - Vão cantar hoje? Tortoreilo - Hoje não, não dá para competir 

com o Almir Sater. Folha - Os senhores têm intenção de algo mais, além de cantar? Tortorello - Escreva aí. 

Vamos fazer um disco independente, mas só para presentear os amigos. O repertório terá "Seu amor ainda é tudo", 

"Esta noite como lembrança" "Saudade da minha terra" etc. Folha - O nome da dupla? Grecco - "Torto e 

Grecco ". O 1 ortoreilo cantou na minha cidade há algum tempo e ainda faz sucesso. Folha - Quando cantaram 

pela primeira vez? Tortoreio - Foi no Pantanal. Eu, o Grecco e o Fioravanti estávamos pescando. Começamos a 

cantar "Saudade da minha terra", porque os peixes não mordiam. Folha de S. Paulo, Caderno B-1, 2-09-91. 

70 Siuji Asano disse que a festa é patrocinada por seis empresas, entre elas a Rohr, responsável pela 

montagem de uma arquibancada de 250 metros de comprimento, com capacidade para abrigar de 10 mil a 12 mil 

pessoas. A Prefeitura, de acordo com o proprietário, não teve gastos. Os Cr$ 20 milhões que o Projeto Leste 1 

investiu na realização da festa serão recuperados através de três estandes e 50 barracas de roupas - apetrechos 

para cow-boys, inclusive - e comidas típicas, que foram montadas no Espaço Verde Chico Mendes. Diário do 

Grande "ÂBC", p. 8, 26-07-90. 

w 
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Contudo, no ano de 1992, os rodeios no ABC sofreram forte oposição dos ambientalistas 

em razão das violências constatadas contra os animais. A essa altura, a luta contra a crueldade das 

esporas, dos sedéns, sorfétis e massagens com gengibre na virilha dos animais tinha alcançado 

dimensão nacional e internacional. O que ainda parece dificil é perceber a violência simbólica 

fomentada em disputas nada esportivas que acontecem nos bastidores da produção dos rodeios, 

violência que começa em sua manifestação fisica nos currais, prossegue nos bretes e nas arenas, 

mas tem sua manifestação imperceptível nas subjetividades dos peões e da peãozada, sujeitos e 

objetos de uma metafóra que legitima e naturaliza na vida real uma concorrência artificial, 

deslocadora da luta efetiva que os insere na sociedade como parte dominada 71 . 

As resistências ambientalistas e outras deverão aumentar quanto mais a produção de 

rodeios se expandir e se consolidar em novos espaços. Afinal, trata-se de uma indústria como 

outra qualquer e enfrentará pontos críticos para não dizer contradições inerentes à produção de 

mercadorias. A observação direta dos rodeios sugere alguns desses pontos críticos. Em primeiro 

lugar, pode-se questionar até quando os simbolos projetados nos rodeios serão capazes de atrair 

públicos diversos sob a pressão de configurações culturais concorrentes, especialmente nas áreas 

metropolitanas mais industrializadas. Ainda que nada impeça o consumo e a fruição de diferentes 

conjuntos simbólicos na diversão e no lazer, a peãozada que constitui o mercado consumidor de 

71  Guerra contra vaquejadas e rodeios ganha apoio no ÁBC. Enquanto os peões comemoram a 

perspectiva de tomar o rodeio brasileiro um esporte reconhecido mundialmente, os grupos ecológicos, ligados à 

proteção dos animais, conseguiram a aprovação de lei que proíbe esses eventos em mais uma cidade da Grande 

São Paulo. 'Já são três os municípios do ABCD que acabaram com esse barbarismo. São Bernardo, Diadema e, 

agora, Santo André' diz José 2ontreras, secretário do Movimento em Defèsa da Vida do Grande ABC (MDV). O 

projeto de lei CM 26191, de autoria da bancada dos vereadores do PT (Partido dos Trabalhadores) e iniciativa do 

vereador João Rodrigues, aprovado no último dia 11 de fevereiro pela Câmara Municipal de Santo André, proibe 

a realização de rodeios, simulação de touradas e espetáculos afins no município. Segundo Dorivai Valverde 

Fernandes, representante no ABC da União Internacional de Proteção dos Animais (UIPA), existem cinco outras 

cidades de São Paulo empenhadas em acabar com os rodeios e vaquejadas. 'Os nomes dessas cidades só serão 

revelados após a aprovação da lei, para que não haja interferência dos organizadores desses eventos. O lobby 

criado por eles na cidade de São Paulo tem dificultado muito o nosso trabalho junto à Câmara Municipal' diz 

Fernandes. Os ambientalistas brasileiros não são os únicos a se mobilizarem pelo fim desses eventos. A World 

Society for the Protection of AnimaIs (WSPA) lançou uma intensa campanha contra as touradas. Para dar maior 

força à luta, a WSPA está pedindo apoio de todas as associações protetoras dos animais existentes na Europa. 

(..). 
Folha de São Paulo - Agrofoilla - Terça-feira, 10 de março de 1992. 
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rodeios dessas áreas apresenta uma diversidade cultural que impõe limites numéricos ao consumo 

de cada conjunto. Há muito o que consumir no leque da oferta de espetáculos de massas ao vivo: 

futebol, carnaval, shows e bailões de géneros variados, sem contar as demais alternativas da 

indústria cultural e as inúmeras criadas e mantidas por grupos que cultivam regularmente 

experiências simbólicas singulares, seja por limitações aquisitivas, seja por apego a tradições 

arraigadas ou emergentes. Nesse sentido, não há por que procurar resistências organizadas ou 

instituídas contra a configuração country, pois a profusão de singularidades culturais demonstra 

que os muitos sujeitos sociais subalternos continuam operando a diversidade não necessariamente 

de forma intencional, mas imbricados nas próprias configurações dominantes como um todo. 

Nestas, os conjuntos hegemônicos são reelaborados quando o consenso simbólico declina. Tanta 

reelaboração significa expansão e, ao mesmo tempo, debilidades a serem suplantadas. 

Além disso, existe a própria concorrência entre rodeios e demais eventos ruralistas. Isto é 

demostrado por um levantamento publicado pela Folha de S.Paulo, em 1995, incompleto, mas 

que inclui os eventos mais importantes de todo o Brasil. O conjunto de eventos consolidados na 

região que cobre a capital de São Paulo, Campinas e todos os troncos de cidades médias do 

interior paulista, indica uma saturação no calendário de eventos e, principalmente, um acirramento 

de ânimos entre os promotores de rodeios e de exposições. Disputam antes de tudo, e entre outras 

coisas, posição favorecida no calendário, patrocínios, shows, tropeiros e peões, evidenciando-se 

uma nítida segmentação geográfica e social de produtores e consumidores, bem como 

segmentação dos eventos por critério de públic0 72. Mais ainda, significa que os habitus ruralistas 

estão recortados por diferenciações que devem ser dadas internamente à classe. Devem se dar por 

critérios de distinção que não permitam confusão com o habitus de Odoricos, (ireccos e 

Tortorelios, diante da vulgarização perigosa que fazem do ruralismo, a ser preservado não apenas 

72 "Agrishow" atrai os profissionais. A versão brasileira da 'Progress Farm Show' famosa feira rural 

note-americana, entra este ano em sua segunda edição, com previsão de 300 mil visitantes e movimento de R$ 2 

bilhões. A agrishow 95 será realizada entre 2 e 5 de maio, na fazenda experimental do Instituto Agronômico de 

Campinas, em Ribeirão Preto. Ao contrário da maioria das feiras rurais, a mostra despreza os shows sertanejos e 

procura atrair somente os agricultores profissionais. Cerca de 150 empresas participam da mostra, exibindo no 

campo suas máquinas e equipamentos, como colheitadeiras, tratores e arados, sistemas de irrigação e 

ensiladeiras. A agrishow começou a ser preparada em novembro do ano passado, quando foram plantados milho, 

cana, forragem e soja. Estas culturas serão colhidas durante a exposição. Folha de S. Paulo - Agrofolha - Terça-

feira,ldemarçode 1995. 
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como poder de dissimular através da diversão, mas como expressão de poder na hegemonia 

integral. 

Em 1995, nas áreas metropolitanas e cidades próximas, nos Estados das regiões Centro-

Sul e Centro-Oeste, ao lado da generalização dos rodeios, pode-se constatar uma tendência cada 

vez maior de especialização e hierarquização dos eventos ruralistas. Como se vê na programação 

do Agrishow de Ribeirão Preto, resgata-se o objetivo precípuo das feiras de ser espaço de 

comercialização e fomento de tecnologias da produção rural. Certamente, a multiplicidade de 

atividades e objetivos mantém-se em muitos eventos, mas, exposições como a Expande 

(Exposição Estadual de Animais e Derivados), realizada anualmente em novembro, no Parque da 

Água Branca na capital de São Paulo, concentra-se no negócio de leilões. A Expoflora, realizada 

pela cooperativa Holambra, perto de Campinas, SP, concentra-se em flores, plantas e acessórios 

de jardinagem. A própria produção de rodeios tende à hierarquização dos eventos neo-ruralistas 

por critérios de distinção social quando observamos a entrada de novos produtores no mercado e 

o público a que visam conquistar. 

Em 1988, a partir da UDR JOVEM,, fundou-se em Goiânia, GO, com afilados em vánas 

cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais, o Agro-boy's Club. Segundo um afilado 

residente em Uberlândia, MG, o clube seguia o modelo de organização das gangs de Los Angeles 

e Nova lorque, demarcando suas colours frente a outras gangs. Definida essa identidade genérica, 

o objetivo do clube era congregar jovens em atividades culturais e de lazer sertanejas. Além de 

promover rodeios em fazendas e outros recintos disponíveis, promoviam-se bailes, shows, festivais 

de música e outros encontros. Alguns desses jovens tomaram-se empresários de rodeios em 

Goiânia, (10, consolidando um dos grandes rodeios do Centro-Oeste, o Cow-boy do Asfalto. De 

origem social abastada, filhos de empresários rurais, de comerciantes, também politicos, contaram 

com o apoio econômico e politico de origem e puderam financiar o empreendimento dos rodeios 

em moldes inovados, como se fez em Americana, SP, Cajamar, SP, Jaguariúna, SP, Cobrado, 

PR73 . 

13 'Todos nós sabemos que a rapidez da evolução do rodeio aqui no Brasil é cada vez maior, mas quando 

voce vê num rodeio bem organizado, provas de laço, tambor, team roping e bulldog sendo realizadas com 

perjèição em tempos compatíveis com o profissionalismo americano, então voce assiste a um espetáculo que lhe 

agrada e tem a certeza de que isso traz um envolvimento de outros níveis da sociedade para dentro do rodeio, 

fazendo com que exista um aprimoramento ainda maior em todos os sentidos. (..) 
Para um rodeio dar certo é 

Iw 
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Enfim, há contextos em que os limites de crescimento da indústria de rodeios estão 

próximos e há outros com potenciais inesgotados e inexplorados. O fato relevante é que os 

rodeios são hoje parte central da indústria cultural de temática ruralista, legitima-se no âmbito da 

cultura de massas e sua emergência e expansão sugerem a consolidação no Brasil de um mercado 

simbólico amplamente competitivo, capaz de operar com qualquer configuração cultural, 

independente de estigmas pré-concebidos, limites regionais, monopólios parciais e preferências 

estabelecidas em outros campos da produção cultural. Os rodeios consolidam a interseção entre 

campo da produção rústica e restrita e campo da indústria cultural ampliada. Produzidos sob a 

racionalidade capitalista dos promotores, com estratégias simbólicas "populares", os rodeios 

apontam os rumos da configuração da cultura rural no Brasil de hoje: a diluição cabal entre campo 

e cidade. Quando somados às exposições ruralistas, que não dispensam a incorporação de certos 

produtos artísticos eruditos e de vanguarda, pode-se suspeitar que, em certa medida, a 

configuração neo-sertaneja se legitima ao lado do campo da produção erudita, estabelecendo, 

como os demais campos, recortes de distinção e discriminação social sem, contudo, desmontar as 

tensões inerentes à experiência de uma sociedade inclusiva. 

A busca de autonomia dos criadores especializados de animais através da incorporação de 

outras atividades e da legitimação de seus próprios critérios de diferenciação empresarial e de 

distinção social entre os produtores de rodeios, alteraram as relações estabelecidas entre os 

diversos produtores de eventos da rede simbólica neo-sertaneja. Os promotores de exposições 

ainda permanecem ligados aos produtores de rodeios por interesses comuns, uma vez que ocupam 

e disputam o mesmo espaço de legitimação social enquanto operam no plano simbólico. Porém, na 

medida em que vender e comprar animais da pecuária de consumo industrial/alimentar só interessa 

a certas frações de classe dominantes no campo, são práticas sociais exclusivas da produção 

animal que distinguem apenas estas frações, sem esgotar toda a configuração cultural da nova 

preciso uma localização estratégica, então veja só, o Rodeio Cow-boy do Asfalto, está localizado simplesmente 

numa das áreas mais nobres de Goiânia, ou seja, no Shopping Center Flamboyant que dá uma estrutura muito 

grande para a realização desse evento numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. (..) Reuniu-se dez jovens 

empresários que de uma maneira ou de outra são ligados ao meio rural. Devido ao seu bom relacionamento, este 

grupo de jovens saiu em busca de patrocinadores e obtiveram sucesso para fazer o primeiro rodeio com a ajuda de 

uma Cia. de Rodeio. Já o segundo rodeio foi todo frito pelos Rancheiros. O resultado deste li Cow-boy do Asfalto 

foi excelente pois conseguiram mobilizar toda a população de Goiânia. Todos queriam ser cow-boys nos dias de 

rodeio". Revista Rodeio IVews, Ano 11, número 11, agosto-1993, pp. 10-11. 
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ruralidade, outra fração se apropria cada vez mais da categoria rural destinada ao mercado de 

espetáculos. Ocorre que, além de animais, vendem-se símbolos, estabelece-se uma competição 

entre os próprios sujeitos dominantes pela primazia dos espaços sociais da rede, competição que 

se expressa entre o "dar-se a ver a si mesmo" das primeiras frações e a produção popular-massiva 

dos espetáculos de rodeios que se dá a ver para todos. Claro que todas as frações projetam para 

toda a rede as suas distinções e hierarquias sociais, mas o fazem sob tensões que colocam em 

confronto os objetivos interdependentes contidos na rede de eventos. Os desdobramentos dessas 

tensões suplantam as práticas retidas nas argumentações de Neves 74, que tomam as exposições 

como espaço social de reprodução do habitus de elevada distinção social dos sujeitos dominantes 

da produção animal através da exibição de vacas e cavalos de gr/Jè. Além disso, as mesmas 

tensões ultrapassam a suposta vulgarização do neo-ruralismo entre as classes subalternas. Essa 

vulgarização torna-se, antes, algo mais do que o a pura projeção populista da legitimidade social 

do neo-ruralismo. Não só toma-se produção ampliada de mercadorias simbólicas, mas processo 

simultâneo de acumulação de capital material e acumulação de capital político e simbólico 

expandidos entre outros sujeitos sociais. Mais ainda, as hierarquias estabelecidas têm suas 

projeções constituídas sob fortes tensões constitutivas 75, ou seja, instituintes de novas práticas e 

representações. Isto significa que nenhuma fração pode dispensar novos meios e formas de 

produção dos rituais da rede simbólica. Através desses meios e formas deverão ser projetadas as 

distinções sociais dos produtores e animais de grffes,  que passam, então, a depender dos novos 

intermediários culturais de espetáculos, que detêm esses meios, mais do que dos intermediários 

que operam meios e critérios científicos aplicados aos perfis de cada produtor e animal de gr/Jè. 

Produtores rurais e profissionais arraigados do agro que sustentaram o ruralismo inventado, 

primeiro nos anos 30 e, depois, reinventado na modernização conservadora entre 1948 e meados 

dos 80, correm o risco de ceder a primazia de operar seu próprio espaço de ritualização das suas 

posições internas de classe. O problema toma-se "espetacularizar ou não", sob o risco de 

vulgarização generalizada do habitus altamente qualificado, ou então de que as frações deste 

habitus terão de se deslocar dos eventos ruralistas de hoje, massificados, para se concentrar nos 

espaços especializados e seletivos de classe, longe da pobreza desse mundo e da riqueza 

74 NCVCS, 1995. 

75 Williams, 1979: 113. 
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hegemônica da indústria cultural, buscando sua legitimidade em si mesmo, um risco cortesão cuja 

visibilidade social tem desdobramentos conhëcidos na história das revoltas e violências sociais. 

No Brasil contemporâneo, os habitus situados em pontos elevados de distinção social, 

aqueles das próprias frações superiores das classes enraizadas na economia urbano-industrial, 

diga-se, das frações com posições hegemônicas mais privilegiadas, se não são exatamente os mais 

visíveis, são dos mais visados, para o bem e para o mal dessas frações. Legitimadas 

simbolicamente por seus próprios critérios de direito ao ser social digno, tomam-se cada vez mais 

os alvos preferenciais das ações políticas mudas, mas não imobilizadas, a não ser que a história 

tenha parado. Além disso, como escapar das ações pré-politicas violentas, manifestas nos 

sequestros, assaltos de vulto e toda sorte de incidentes violentos dos espaços públicos, que as 

remetem para os interiores das grades e dos muros altos das mansões, dos condomínios fechados, 

das sociabilidades cada vez mais fechadas e exclusivistas, onde nem mesmo os aparatos 

sofisticados de segurança garantem sua reprodução nos termos a que aspiram enquanto classes 

dominantes. Não sem motivos, prolifereram, nos últimos anos, as companhias de segurança 

particular e se generalizaram os mecanismos e esquemas particulares de proteção pessoal 

(Paixão, 1991). É signficaiivo observar a concentração do policiamento nas zonas de comércio 

e serviços, bem como nas áreas de residência das classes médias e elevadas da sociedade.76  

Sabemos que as mesmas frações não são, ainda, as grandes vitimas diretas da violência social, que 

engendram interdependentes aos sujeitos vitimados em massa, a peãozada. Mas, em tal 

configuração social abrangente, não somos todos perdedores? 

76  Adorno, 1994: 321. Diz, ainda, o mesmo autor: Os conflitos entre particulares, entre traficantes, entre 

quadrilhas e policiais convergem, quase sempre, para a supressão fisica dos adversários (Caldeira, 1992; Zaluar, 

1993). A violência costumeira e institucionalizada, desprovida de interditos morais, magistralmente apontada por 

Maria Sylvia de Carvalho Franco (1974) como característica da vida social no Brasil tradicional, ressurge 

instituindo uma espécie de "código do sertão urbano ". 



IV - CONCLUSÃO 

O neo-ruralismo não representa novidade sociológica como sua designação quer indicar. 

Suas manifestações são reiterações da ruralidade clássica com significantes reelaborados nas 

condições e meios de produção simbólica das sociedades contemporâneas. O neo-ruralismo pode 

ser entendido como a configuração cultural da ruralidade superposta à configuração dominante e 

hegemônica da sociedade urbano-industrial de consumo. Seus sujeitos podem ser identificados a 

partir dos agentes da rede simbólica sertaneja, de frações de classe dominantes, direta ou 

indiretamente vinculadas ao agro em todas as suas dimensões. Especificamente, esses agentes 

localizam-se em posições de novos intermediários culturais, que operam habitus distintos da nova 

ruralidade, desde os mais qualificados sob critérios de elevada fruição da ruralidade inovada, até 

os mais vulgarizados sob os estigmas da fruição popular-massiva. A partir de suas posições de 

classe, os novos intermediários fundiram as práticas da ruralidade dominante e ritualizadas nos 

eventos ruralistas com os meios e veículos da indústria cultural, operando estratégias de 

legitimação política e simbólica capazes de reiterar elementos da ruralidade clássica. Nessas 

estratégias apropriaram-se de certos simbolos selecionados das culturas rurais rústicas, do mundo 

caipira e sertanejo, e de símbolos country norte-americanos, estabelecendo, através de sua fusão, 

novos critérios de hierarquia social dentro da categoria rural, que diluem, definitivamente, a 

divisão entre sociabilidades do campo e da cidade. Ao mesmo tempo, os novos intermediários da 

ruralidade dissimularam e excluiram certas práticas e simbolos das culturas rurais e rústicas que se 

colocam como expressões contra-hegemônicas, por serem produzidas e operadas a partir de 

sujeitos das classes subalternas do campo que, excluídos do processo de modernização rural 

conservadora, lutam pela terra e por direitos de cidadania, rompendo o ciclo reprodutivo da 

violência costumeira da ruralidade através da violência exacerbada em sua própria condição social 

de existência. 



Selecionadores simbólicos do que deve ser a nova ruralidade, as frações de classe 

dominantes e os novos intermediários, que a operam nos rituais dos eventos ruralistas e nos 

veículos da indústria cultural, tentam dar a sua construção imaginária um sentido social unificador 

das subjetividades diversas e socialmente desiguais presentes no interior da configuração. Tentam 

tornar plausível sua autorepresentação como sujeitos simbólicos do que nunca foram: caipiras e 

sertanejos, homens simples do campo, escondendo suas próprias contrafaces. Constrangidos pela 

ambigüidade de tal representação, os produtores buscaram na representação country uma 

identidade de vencedores legítimos, projetando no imaginário social brasileiro uma homologia 

forçada entre o sertanejo e o cow-boy. Em sua face de produtores de uma história reificada, 

rebuscam no passado, no ethos e na visão de mundo agrário, as práticas e representações 

necessárias para reinventar tradições ruralistas, agora recicladas para a sociedade de consumo 

como modernidade: ciência, tecnologia, produtividade, vacas e touros de grfjè, segurança 

alimentar. Após o colapso da modernização rural conservadora, buscam recuperar a função 

desenvolvimentista do campo em um discurso de salvação nacional, também reconstruído. Para 

isso, contam, ainda, com os velhos intermediários da modernização, os extensionistas rurais, mas 

acoplaram ao mesmo discurso novos intermediários, plantados em meios e programas ruralistas da 

mídia, que incluem os diversos "globos rurais", revistas técnicas especializadas, suplementos 

jornalísticos e, também, toda sorte de produtos simbólicos rurais de consumo corrente, que vão 

desde a culinária e o vestuário até os gêneros musicais neo-sertanejos. Sem que se possa avaliar 

em que medida produzem simulacros estéticos, tentam alcançar, assim, a possibilidade de 

constituir subjetividades afetivamente envolvidas com o imaginário idiico da vida campestre e 

acabam instituindo sociabilidades fragmentadas por valores antagônicos, produzidos entre o idílio 

e a violência costumeira do sertão. 

Na base da configuração, operam os sujeitos sociais da ruralidade clássica, convertidos em 

produtores modernizados, mas sob contradições insuperadas, que se manifestam na acumulação de 

capital via acumulação de terras, créditos subsidiados, anistias fiscais e perdões de débitos 

vencidos, apropriação compelida da força de trabalho, incluindo escravismo, obtenção de 

privilégios e favores junto ao Estado, competição vitimista em face de outros sujeitos da produção 

capitalista, competição desigual com sujeitos subalternos que lutam por recursos públicos para 

uma reforma agrária. Diante de um Estado falido, em grande medida por não suplantar essas 

mesmas contradições nas hegemonias compostas nos últimos anos, manifesta-se, de um lado, a 
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diferenciação interna desses sujeitos dominantes. Suas frações mais renitentes face ao Estado 

liberalizante afrontam os governos de anos recentes em um ativismo intenso, que abrange até 

alguns grupos das próprias frações dominadas do campo, tratando-as uniformemente como parte 

do mesmo universo de interesses comuns, os produtores rurais. De outro lado, os sujeitos 

reivindicativos da terra e do trabalho, "conspiram" contra o agravamento das condições de 

existência das classes subalternas do campo. Os conflitos tornam-se mais exacerbados do que 

foram durante o período da modernização promovida pela ditadura militar. Tomam dimensão 

inaudita, afrontando a própria legitimidade do Estado de direito, em face das proporções da 

desigualdade social. Esse clima de tensões políticas transfere-se para quase todas as instâncias do 

ruralismo redivivo. Nas exposições e eventos ruralistas assemelhados, nos rodeios, o embate 

político converte-se em embate simbólico. 

Em sua face espetacularizada, os construtores da ruralidade clássica rediviva tomam do 

universo sertanejo, o personagem do peão de boiada, seu heroísmo e sua própria singularidade, de 

há muitos anos projetada no imaginário social das classes subalternas, para unificar todos em uma 

só rnralidade, a do sujeito simbólico do country, o vencedor. Cow-boys, cavalos e bois tornam-se 

ícones populares, quase alçados a sujeitos da história, na configuração. 

Esse tipo de experiência pode sugerir que a indústria cultural está diluindo o mercado 

cultural brasileiro em um só, fazendo das resistências culturais um fenômeno de concorrência, em 

que a formação dos segmentos de consumidores não está definida a priori. Os critérios de 

exclusão ou inclusão de sujeitos e referenciais culturais não dependem de identidades, códigos e 

valores pré-estabelecidos, ou seja, não dependem de subjetividades pressupostas e sim de 

subjetividades cambiáveis, passíveis de construção sob os signos da contemporaneidade. De tudo 

um pouco, do múltiplo cultural emerge um social que fraciona o indivíduo e os grupos em muitos. 

Tudo deve ser visto, experimentado, antes de ser selecionado para ser vivido ou não. Produtores e 

mediadores estão prontos. Na recepção, a escolha continua aberta. Com  os meios está a indústria 

do sertão country. Com  a palavra e a violência imposta, apeãozada. No dia 18 de abril de 1996, a 

polícia da ordem estabelecida pelo código do sertão travestido de nova ordem mundial, sinalizou a 

natureza da modernidade global antes que tardia. Anunciou outra vez, cansativamente, a 

modernidade sertaneja, e garantiu o mesmo poder de sempre: massacrou 19 trabalhadores sem-

terra no Sul do Pará. Não há palavra que garanta esse poder para sempre. Um dia, tudo muda. 
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O sentido da configuração assume, assim, a dimensão de uma experiência tensa. A 

necessidade dos agentes do habitus ruralista dominante de dar-se a ver, como forma de 

autolegitimar-se face aos próprios critérios de distinção social intra-classe, não dispensa a 

necessidade de legitimação social ampliada, busca da conquista simbólica das classes subalternas, 

através das agências da indústria cultural e do Estado, que promovem, junto com os novos 

intermediários culturais das classes dominantes do campo, a configuração. Distâncias e 

proximidades sociais inevitáveis tomam-se por demais perigosas. Parafraseando Glauber Rocha, o 

sertão virou cidade e a cidade virou sertão. Instalou-se o grande sertão para todos. Resta buscar 

as veredas. 

11 
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APÊNDICE 1- CIDADES, EVENTOS, ÉPOCAS E GRUPOS ABORDADOS 

1. UBERLÂNDIA-MG 

1.1. XXIX a XXII - Exposição Agropecuária do CAMARU (Parque de Exposições): exposição 

de animais e de produtos; leilões, concursos e desifies de animais; shows; rodeios; parque de 

diversões; competição de jet-skis; rituais de abertura, cívicos e homenagens públicas. 

- Épocas: primeira semana de setembro nos anos de 1986 a 1994 (9 anos). 

- Grupos abordados: diretores, técnicos e burocratas do Sindicato Rural; expositores de animais; 

técnicos e burocratas do Estado; políticos; autoridades civis e militares locais; empresários 

associados na promoção e produção dos eventos; empresários e gerentes de empresas expositoras; 

expositores, vendedores de produtos e prestadores de serviços autônomos diversos, incluindo 

artesãos, artistas plásticos e um proprietário de touro mecânico; ambulantes diversos, sendo 

alguns itinerantes com barracas de artesanatos, alimentos, bebidas, brinquedos e um repentista 

nordestino; trabalhadores fixos do parque (barracões, galpões, baias, portarias) e das empresas 

instaladas nas áreas dos stands, boxes, barracas, bares, parque de diversão; trabalhadores 

temporários diversos, incluindo operários de instalações, garotas-propaganda, cantores e músicos 

de restaurantes, peões e auxiliares de rodeio, vigias de estacionamento de veículos, guardadores 

de veículos em espaços públicos adjacentes e outros; pessoas do público, a partir da presença em 

diferentes eventos e locais do parque, da faixa etária, de dias e horários específicos da 

programação. 
1.2. Festa de N. 5. do Rosário: cortejos, encontros e visitações de ternos de congos e 

moçambiques. 

- Épocas: primeira quinzena de novembro dos anos de 1991 a 1994 (4 anos). 

- Grupos abordados: capitães e participantes de ternos, lideranças de bairro, burocratas do 

Estado, clérigos, festeiros, visitados; diletantes envolvidos nos eventos; pessoas que formavam o 

público presente nos rituais. 

1.3. Encontro e visitações de ternos de folias de reis 	 - 

- Épocas: primeira quinzena de dezembro de 1991 e de janeiro de 1992. 

- Grupos abordados: capitães e particiantes das folias, politicos, burocratas do Estado, clérigos, 

visitados; diletantes envolvidos nos eventos; público presente nos rituais. 
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1.4. Bailões. shows neo-sertanejos e rodeios isolados 

- Épocas: momentos diversos nos anos de 1986 a 1994. 

- Grupos abordados: empresários de boates, de shows e de rodeios; empresários de publicidade; 

cantores e músicos; locutor de rodeios; tropeiros autônomos (fornecedores de animais para 

rodeios); peões e auxiliares de arena; pessoas do público desses eventos. 

ÀRAXÁ-MG 

2.1. XVIII Exposição Agro-Industrial e Comercial: exposição de animais e de produtos; leilões, 

concursos e desfiles de animais; cavalgada na cidade; parque de diversões; shows; rodeios; forró 

na grama; ritual de abertura. 

- Época: dias 18 e 19 de abril de 1992. 

- Grupos abordados: diretores do Sindicato Rural e Associação Comercial e Industrial de Araxá; 

expositores de animais; juiz de concurso de eqüinos; técnicos de órgãos do Estado; empresários 

expositores; expositores, vendedores de produtõs e prestadores de serviços autônomos; 

ambulantes diversos, sendo alguns itinerantes com barracas de artesanatos, de doces, de bebidas, 

de ferramentas, de brinquedos e um silkeiro de camisetas personalizadas; trabalhadores fixos de 

empresas presentes; trabalhadores temporários, incluindo dupla neo-sertaneja de cantores, peões e 

auxiliares de rodeio; membros da União Democrática Ruralista (UDR); 

GUAXUPÉ-MG 
3.1. XVIII Exposição Agropecuária. Comercial e Industrial: exposição de animais e de produtos; 

leilões, concursos e desfiles de animais; parque de diversões; shows; ritual de abertura. 

- Época: de 23 a 26 de abril de 1992. 

- Grupos abordados: diretor do Sindicato Rural; expositores de animais e de produtos rurais; 

empresários expositores de outros produtos; barraqueiros itinerantes; trabalhadores fixos do 

parque e de empresas presentes; trabalhadores temporários diversos; vendedores ambulantes locais 

e itinerantes; músicos acompanhantes da dupla Maurício & Mauri; duplas de cantores dos 

restaurantes; garotas-modelo; cáften; prostitutas; pessoas do público. 

UBERABA-MG 
4.1. Exposição Nacional de Gado Zebu: exposição de animais e de produtos; leilões, concursos e 

desfiles de animais; parque de diversões; shows; rodeios; ritual de abertura. 

- Épocas: primeira quinzena de maio dos anos de 1991 e 1992 (2 anos). 
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- Grupos abordados: expositores de animais; burocratas da ÀBCZ (Associação Brasileira de 

Criadores de Zebu); técnicos e burocratas do Estado; empresários e gerentes de empresas 

expositoras associadas à promoção e produção dos eventos; empresários autônomos diversos, 

incluindo itinerantes, entre os quais um produtor de vídeo-shows de Zezé di Camargo & Luciano e 

um tropeiro de rodeios; vendedores ambulantes locais e itinerantes; trabalhadores fixos do parque 

e de empresas presentes, incluindo seguranças e paramédicos; trabalhadores temporários diversos; 

pessoas do público. 

5. ARAGUARI-MG 

5.1. 111 Etapa do Circuito Espora de Ouro de Rodeios: rodeios; exposição e venda de produtos. 

- Época: de 15 a 17 de maio de 1992. 

- Grupos abordados: tropeiros; peões profissionais e iniciantes; trabalhadores da arena e dos 

bretes; barraqueiros e ambulantes; pessoas do público. 

5.2. Baile do Cow-Boy 

- Época: dia 16 de maio de 1992. 

- Grupos abordados: pessoas do público. 

6.1. PATOS DE MINAS-MG 
6.1. XXXIV Festa Nacional do Milho - 1 Centenário de Patos de Minas: Apêndice la. 

-Época: de2l a25 demaiode 1992. 

- Grupos abordados: diretores e burocratas do Sindicato Rural e de órgãos do Estado; expositores 

de animais; empresários e gerentes de empresas expositoras; apresentador e juiz de concurso de 

muares; barraqueiros e ambulantes, alguns itinerantes; trabalhadores temporários, incluindo 

seguranças do parque, peões de rodeio, técnicos da produção do show de Amado Batista e 

músicos-cantores de restaurantes; pessoas do público, incluindo meninos de rua. 

6.2. Parada cívica do Centenário de Patos de Minas: Apêndice la. 

- Época: dia 24 de maio de 1992. 
- Grupos abordados: apresentador-locutor da parada; burocratas da prefeitura e professoras da 

rede estadual de ensino envolvidas na produção da parada. 

7. ROMARIA-MG 

7.1. XVIII Encontro de Folias de Reis em Romaria-MG 

- Época: dia 31 de maio de 1992. 

11  
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- Grupos abordados: capitães de temos e foliões; clérigos; burocratas da prefeitura; políticos 

locais; comerciantes locais; pessoas do público. 

7.2. Festa de Nossa Senhora da Abadia 

- Épocas: dias 14 e 15 de agosto dos anos de 1992 e 1993. 

- Grupos abordados: clérigos; burocratas da prefeitura; comerciantes locais; vendedores 

ambulantes; empresários de bailões sertanejos e de rodeios, romeiros; 

8. TUPACIGUARA-MG 

8.1. X Exposição Agro-Industrial e Comercial: exposição de animais e de produtos; leilões e 

concursos de animais; shows, rodeios; ritual de abertura. 

- Época: dia 1 de junho de 1992. 

- Grupos abordados: diretor do parque; expositores de animais e de produtos; pessoas do público. 

9.1. CAMPINA VERDE-MG 
9.1. XXI Exposição Regional Agropecuána: exposição de animais e de produtos; leilões, 

concursos e desfiles de animais; shows; rodeios; ritual de abertura. 

- Época: dias 13 e 14 de junho de 1992. 

- Grupos abordados: diretor do Sindicato Rural; técnico e burocratas do Estado; empresários 

expositores; barraqueiros e ambulantes; trabalhadores temporários; pessoas do público. 

PRATA-MG 
10.1. Exposição Agropecuária: exposição de animais e de produtos; leilões, concursos e desfiles 

de animais; shows; rodeios; 

- Época: dia 4 de julho de 1992. 
- Grupos abordados: diretor de cooperativa; leiloeiro de animais; duplas locais de música 

neosertaneja; pessoas do público. 

MONTES CLAROS-MG 
11.1. XIX Exposição Regional Agropecuária: exposição de animais e de produtos; leilões, 

concursos e desfiles de animais; shows; rodeios; parque de diversões; exposição de artes plásticas. 

- Época: de 9 a 12 de julho de 1992. 

- Grupos abordados: empresários expositores associados à promoção e divulgação dos eventos; 

músicos folcioristas locais; artista plástica local; barraqueiros e ambulantes; trabalhadores fixos e 

temporários do parque e de empresas expositoras; pessoas do público. 

OT1NOLÂNDIA-MG (Jaíba) 
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12.1. Bailão sertanejo 

- Época: dia 10 de julho de 1992. 

- Grupos abordados: empresário de shows e bailes sertanejos; músicos do conjunto; pessoas do 

público. 

PIRAPORA-MG 

13.1. Festa do Sol: Apêndice ib 

- Época: dias 17 e 18 de julho de 1992. 

- Grupos abordados: assessoras da secretaria municipal de cultura; empresários e artesãos 

expositores; grupos folclóricos. 

RIBEIRÃO PRETO-SP 

14.1. FEAPAM - Feira Agropecuária da Alta Mogiana: exposição de animais e de produtos; 

leilões, concursos é desfiles de animais; shows; rodeios; parque de diversões. 

- Época: dia 13 de agosto de 1992. 

- Grupos abordados: burocratas do Sindicato Rural; trabalhadores temporários do parque e de 

empresas expositoras. 

ARARAOUARA-SP 

15.1. Feira Agropecuária. Comercial e Industrial da Região de Araraguara: exposição de animais e 

de produtos; shows; parque de diversões. 

- Época: dias 14 e 15 de agosto de 1992. 

- Grupos abordados: empresários expositores; trabalhadores fixos e temporários; voluntários de 

instituições assistenciais com boxes beneficentes; artesãos expositores e vendedores. 

BARRETOS-SP 

16.1. XXXVII e XXXVIII Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos-SP: Apêndice 1 c 

- Épocas: segunda quinzena de agosto dos anos de 1992 e 1993. 

Grupos abordados: diretores, assessores e burocratas do clube promotor do evento; empresários e 

gerentes expositores; barraqueiros e ambulantes; trabalhadores temporários diversos, incluindo 

peões de rodeio; pessoas do público. 

IGARAPAVA-SP 

17.1. EXGAL - Exposição de Gado Leiteiro: exposição de animais e de produtos; leilões, 

concursos e desfiles de animais; show; rodeio. 

- Época: dia 19 de setembro de 1992. 

o 
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- Grupos abordados: expositores de animais; barraqueiros; pessoas do público. 

18. JACAREÍ-SP 

18.1. FAPUA - Feira Aropecuária e Industrial de Jacareí: Apêndice ld 

- Época: de 9 a 18 de julho de1993. 

- Grupos abordados: expositores de animais e de produtos; técnicos e burocratas do Estado; 

pessoas do público. 

1,1 



APÊNDICE II 

NÚMEROS E TIPOS DOS EVENTOS AGROPECUÁ1UOS NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS 
E SÃO PAULO: 1991-1995 

X0MEROS 

:VE~NTO 	
1991 TOTAL EM M]NAS GERAIS 	 TOTAL EM SÃO PAULO 

1992 	1993 	1994 1995 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 

Leilão (1) 	 886 1265 1411 1040 1129 	* 	* 	* 	* 	* 

Concurso leiteiro 	 36 	68 	20 	21 	45 	* 	* 	* 	* 	* 

SUBTOTAL 	 900 1333 1431 1061 1174 

Exposição/Feira Agropecuária 137 178 144 147 145 55 54 57 56 79 
Exposição Agro/Com/Ind 34 37 28 27 35 41 40 24 25 23 
FestaRural (2) 37 38 13 19 27 20 24 29 30 33 
FestadoPeão 19 33 26 10 28 101 118 132 131 165 

Eventos com Eqttinos 9 30 12 10 30 10 16 9 11 12 
FeíraAjtesanal 7 6 2 * * * * * 

SUBTOTAL 262 322 223 213 267 227 252 251 253 312 

TOTAL 	 1162 1655 1654 1274 1441 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

FONTES: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuásia e Abastecimento de Minas Gerais 
e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 

* A fonte não informa esse tipo de evento. 
Inclui leilões de gado de corte e de leite, bezerros, equinos, suínos, leilões mistos e outros. 
Inclui festas como a do vinho, do milho, da batata, do alho, do quiabo, de pratos típicos, da colheita,das rosas, do queijo, do frango, da 

jaboticaba, da banana, do tomate, do fumo, da cachaça, do carro de bois, da uva, do figo, do algodão, do ovo, do 
pinhão, do leite, da cebola, da manga, da soja, do péssego, do carreteiro, da cerejeira, do pangaré, do tropeiro, do folclore, do 

porco, do café com leite. 
( 



APÊNDICE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO - 1992 

EVENTOS 

PROMOTORES 

EXPOSI- 
ÇÃO FEIRA 
AGROPE- 
CUÁRIA 

çÃo 
AGROPE 
CUÁRIA 
COM./ 

ll'D. (1) 

FESTA 
RURAL 

(2) 

FESTA 
DO 

PEÃO 

PROVA 
DESFILE 

DE 
EQÚI- 
NOS 

SUB- 
TOTAL 

LEILÕES 
(3)  

TOTAL 

l.Prefeitura 20 21 12 45 98 2 100 

2. Prefeitura + Sindicato Rural 1 7 1 2 11 6 17 

3. Prefeitura + SAA 4 4 1 9 2 
2 

11 
6 

4. Prefeitura + SAA + Sindicato 1 2 1 4 
16 2 IS 

S. Prefeitura + Sindicato + Associação 8 2 6 
8 

6. Prefeitura + SAA + Sindicato + Associação 2 3 7 1 

7. SAA + Sindicato 
2 

2 
2 5 

2 
13 

2 
32 

4 
45 8. Sindicato Rural 4 

12 4 2 21 1 40 5 45 
9. Associação de Classe 

2 44 4 52 15 67 
10. Empresas 2 

TOTAL 54 44 • 24 118 12 252 69 321 

FONTE: Secretana de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
Inclui 04 exposições de artesanato associadas. 
Inclui festas especiais como a do figo, do leite, do ovo, da soja, da uva, do algodão, do milho verde, do pinhão, das orquideas, da cana, festa 

countly do Embu, da pinga, do mel, da cebola, da batata, do café, da manga, das flores. As demais recebem nomes 
genéricos. 
Inclui leilões de gado de corte, gado deleite, bezeems, eqüinos, suínos, leilões mistos e de outros produtos. 

PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA - ESTADO DE MIIAS GERAIS - 1992 

:PROMO:TORES
OS  

EXPOSI- 
çÃo FEIRA 
AGROPE- 
CUÁRIA 

xposi- 
ÇÃO 

AGROPE 
CUÁRIA 

COM.! 
D. (1) 

FESTA 
RURAL 

(2) 

FESTA 
DO 

PEÃO 

PROVA 
DESFILE 

DE 
EQtJI- 
NOS 

SUB- 
TOTAL 

LEILÕES 
(3) 

TOTAL 

1. Prefeitura 31 5 15 6 6 63 32 95 

2. Prefeitura + Sindicato Rural 19 5 1 28 92 120 

3. Prefeitura + SEAGRO 4 4 8 7 15 

4. Prefeitura + SEAGRO + Sindicato 12 4 2 1 1 20 12 32 

S. Prefeitura + Sindicato + Associação 9 3 5 4 22 9 31 

6. Prefeitura + SEAGRO + Sindicato + 2 3 5 8 13 

Associação 
3 1 2 5 53 58 7. SEAGRO + Sindicato (Emater) 
79 15 10 19 16 139 823 962 8. Sindicato Rural 
18 4 2 3 2 29 56 85 9. Associação de Classe 

3 4 173 177 10. Empresas 1 

TOTAL 178 43 38 34 30 323 1.265 1.588 

FONTE: Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais 
Inclui exposições/feiras de artesanato. 
Inclui festas especiais como a da cachaça, da banana, do frango, do queijo, do quiabo, do café com leite, do tomate, do vinho, do inhame, das 

flores, da produção, do criador, do produtor, do ruralista e outros nomes. 
Inclui leilões de gado de corte, gado de leite, bezerros, equinos, suínos, leilões mistos e de outros produtos. 



APÊNDICE IV 

ATRAÇÕES / ANO NA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 

Número de 
Ano 19_ 

* 	 $ 	 $ 	* 	 as Ocorrências 

5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858788 Atrações N° No 
Principais Atrações Absoluto Relativo 

(%) 

BailePeAoESambão XXXXXXXXXXXXXXXXX 17 51.5 

Rainha(EleiçAo) XXXXX 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31 93.9 

Missa Sestaneja / 
X X X X X 05 15.2  

Missa DoPeAo 
Violeiros(Concurso) XX 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 27 81.8 

Violeiros (Desafio) 
VioIeiros(ProflssionaisouflO) 

X 	X 	 X X 
XX 	XX 	XXXXXXXXXXXXX 	XXXXXXXXXXXX 

04 
31 

12.1 
93.9 

Seresta(ao) XXXXXXXXXXXXXXXX 16 48.5 

Alvorada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33 100.0 

Rodeio - Montariaem Cavalo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 100.0 

Rodeio - Montaria em Crina X X 	 X X X X 
X 	X X X X X X 

06 
09 

18.2 
27.3 

Rodeio- Montaria em Touro X X 
X X 03 9.1 

Rodeio - Festa do Peâozinho 
PaudeSebo 

X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31 93.9 

Apoteose X X 
X 	X 	 X 	X 

02 
04 

6.1 
12.1 

Pega do Garrote 
Pega Leitoa Engraxada X X 	X 	 X 04 12.1 

Prova Agilidade (Cadeiras) X X X 	 X X 05 15.2 

Prova Agil. Cavaleiros 03 9.1 
(Arrear/Pegar chapéu/ Desarrear) X X X 

X 	X X X 04 12.1  
Prova das6Balizas 

X 	X X 03 9.1 
Prova do Bulldog 
Provado Laço XX 	XXXXXXX 	 XXXXXX 15 45.5  

Prova do Laço do Bezerro X 	X X 
X 	X X X 

03 
04 

9.1  
12.1  

Prova dos 3 Tambores 
X X X 03 9.1 

Team Roping (Dupla) 
X X 	 X 	 X 04 12.1 

Touradas 
Desfile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33 100.0 

QueimadoAlho XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31 93.9 

Concurso de Berrantes X X X X X 	XX 	XXXXXXXXX 	 X 	X X X X X 22 66.7 

Catira(ApresentaçAo) XX X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33 100.0 

Catira (Concurso) X X X X X 	 X X X 	X 	 X 10 
11 

30.3 
33.3 

Folia de Reis 
Gr.FolclóncosGaúchos(CTG's) 

X X 	X 	 X X X 	X X 	X X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 27 81.8 

GiuposFolclóricos(Outros) XX 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 29 87.9 

NoTotaldeAtrações/Ano 16 15 12 11 	11 08 10 12 12 14 16 17 15 15 15 16 14 15 14 14 13 13 14 20 20 19 2125 22 

Material colhido deficiente sa As informações de 1984 foram fornecidas por Mussa Calil Neto, presidente da Festa nesse ano. 

*5* Apesar de só constar no programa de 1971, informações obtidas "Independentes" Fundadores, confirmaram a existência do pau de sebo desde a primeira Festa. 



APÊNDICE V 

38a FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO 
BARRETOS - 20229 DE AGOSTO 1993 - 

PROGRAMA 

Horário 
lJWÃlr wWI 

Evento Local 
20h00 Solenidade de Abertura da Feira Coreto do Parque 

Agro-industrial e Comercial 
21h00 Show com a Banda Asa de Estádio 

Aguia 
23h00 Baile-Show Berrantáo 

I]W11lTh, 

Horário Evento 	 Local 
09h00 	P Maratona "Cidade de Barretos Região dos Lagos  

- Os Independentes" 
10h00 Jet SkiJ Treinos Livres Lagoa do Parque 
13h00 Feira! Parque de Diversões Esplanada 
13h00 Rodeio Mirim 	(Eliminatórias) Estádio 
13h30 Eliminatória Copa Jet Ski Lagoa do Parque 
15h00 Rodeio de Classificação Estádio 
21h00 Show com (3ian e Giovane Estádio 
23h00 Baile-Show Berrantão 

Horário Evento Local 
09h00 Desfile Típico e Alegórico Região dos Lagos 
09h30 Enduro a pé Parque do Peão 
11h00 Jet Ski/ Treinos Livres Lagoa do Parque 
12h00 Feira / Parque de Diversões Esplanada 
13h00 Abertura da Copa de Jet Ski Lagoa do Parque 
14h00 Rodeio Mirim 	(Eliminatórias) Estádio 
15h00 Final do Brasileiro de Jet Ski Lagoa do Parque 
16h00 Rodeio de Classificação Estádio 
20h30 Show com Leandro e Leonardo Estádio 
22h00 Baile-Show Berrantâo 

Horário Evento Local 
13h00 Feiral Parque de Diversões Esplanada 
16h00 Tomeio/ Provas Hípicas Estádio 
18h00 Rodeio Mirim (Eliminatórias) Estádio 
19h00 Shows Folclóricos Coreto do Parque 
21h00 Baüe-Show Berrantão 

Horário Evento Local 
13h00 Feiral Parque de Diversões Esplanada 
16h00 Tomeío/ Provas Hipicas Estádio 
18h00 Rodeio Mirim (Semi-Finais) Estádio 
19h00 Shows Folclóricos Coreto do Parque 
21h00 Show com oRaça Negra Estádio 
23h00 Baile-Show BelTantão 

Horário Evento Local 
12h00 Entrevista Coletiva à imprensa Ponto de Pouso 

com todo o pessoal do Rodeio 
Oficial 

13h00 Feira / Parque de Diversões Esplanada 
13h00 Rodeio Mirim 	(Semi-Finais) Estádio 
15h00 Rodeio de Classificação Estádio 

21h00 	Show com Chitãozinho e Xororó Estádio 
23h00 	Baile-Show 	 Berrantão 

Horário Evento Local 
13h00 FeiraiParque de Diversões Esplanada 
14h00 Prova do Laço de 8 braços Estádio 
16h00 Provas Hipicas (Eliminatórias) Estádio 
19h00 Abertura 	/ 	RodeioOficial Estádio 

(Coreografia - Joãozinho Trinta) 
19h30 Rodeio Oficial (Eliminatórias) Estádio 
21h00 10 Barretos Internacional Rodeo Estádio 
23h00 Baile-Show Berrantão 

Horário Evento Local 
13h00 Feira/Parque de Diversões Esplanada 
14h00 Torneio do Laço de 8 braços Estádio 
15h00 Provas Hípicas (Semi-Finais) Estádio 
19h00 Abertura / RodeioOficial Estádio 
19h30 Rodeio Oficial (Eliminatórias) Estádio 
21h00 1° Barretos Internacional Rodeo Estádio 
23h00 Baile-Show Berrantão 

Horário 
flLWk1lTli 

Evento Local 
09h00 Enduro a pé Parque do Peão 
09h30 Chegada das Comitivas Ponto de Pouso 
10h00 Concurso de Beiiante Ponto de Pouso 
11h00 Queima-do-Alho 	(Competição Ponto de Pouso 

Culinária entre cozinheiros das 
Comitivas) 

12h00 Eliminatória 	das 	Provas 	de Estádio 
Bezerros, Team-Roping, Tambor 
e Bulldog 

16h00 Finais do Torneio do Laço Estádio 
17h00 Abertura do Rodeio Oficial Estádio 
17h30 Rodeio Oficial (Eliminatórias) Estádio 
20h00 1 1  Barretos Internacional Rodeo Estádio 
23h00 Baile-Show Berrantão 

Horário 
1141wlmu.iwi 

Evento Local 
09h00 Feira / Parque de Diversões Esplanada 
10h00 Final do Rodeio Mirim Estádio 
14h00 Abertura do Rodeio Oficial Estádio 
14h30 Semi-Finais das Mntarias em 

Touro e Cavalo 
16h00 Finais das Provas Hípicas Estádiio 
16h30 1 0  Barretos Internacional Rodeo Estádio 
17h30 Finas do Rodeio Oficial Estádio 
18h30 Premiação dos Vencedores dos Estádio 

Rodeios 
19h00 Show Pirotécnico Estádio 
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