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RESUMO
ALMEIDA, Luciana Schleder. Gaúchos, festas e negócios: o agronegócio da soja no MeioNorte matogrossense. 2013. Tese (Doutorado em Ciências Humanas (Antropologia Cultural))
- Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2013.
O universo rural brasileiro apresenta variadas configurações que hoje estão associadas à ideia
de “agronegócio”. Esta pesquisa visa indicar rupturas e descontinuidades nesse processo de
transformação no campo que “modernizou” as técnicas de produção agrícola, acentuando uma
estrutura fundiária concentrada. O estudo foi realizado no Norte do Mato Grosso, região que
sofreu um rápido processo de transformação a partir dos anos 1970, em virtude da
consolidação de grandes lavouras mecanizadas em áreas, até então, tomadas pela floresta e
por esparsa população. Boa parte dos colonos atraídos para ocupar essa “nova área” foram
arregimentados na região Sul, pertencentes a famílias de imigrantes italianos e alemães que
começaram a chegar ao país na segunda década do século XIX. No Cerrado, passaram a ser
chamados de “gaúchos”, termo que alude à região de origem. A descrição desse contexto
busca explicitar alguns aspectos que parecem ser fundamentais para definir os atributos
sociais dos “gaúchos” e suas distinções internas. O caminho para construir essa análise
percorreu as formas de sociabilidade características dos “gaúchos”, abrangendo festas e
situações cotidianas.
Através desse estudo, foi possível perceber como as distinções entre os grandes produtores
estão relacionadas a sua conduta no âmbito dos negócios, sobretudo nas questões relativas às
dívidas que são constitutivas das operações produtivas nesse contexto. Quando se fala em
“negócios”, não estão em jogo somente aspectos econômicos – no sentido mais estrito – mas
também são fatores determinantes, nessas operações financeiras, princípios de moralidade e as
reputações desses “agricultores” construídas no âmbito local.
Palavras-chaves: agronegócio, sociabilidade e reputações

ABSTRACT
The Brazilian rural universe presents varied configurations that are now associated with the
idea of "agri-business". This research aims at indicating the ruptures and discontinuities in the
process of transformation into "modernized” techniques of agricultural production, leading to
the rise of concentrated land structure.
The study was conducted in northern Mato Grosso, a region that has witnessed a rapid process
of transformation starting from the 1970s, due to the consolidation of large mechanized farms
in areas full of forests with scattered population. Many farmers were attracted to move to this
"new area" after they had been working in Southern Brazil. They belong to families of Italian
and German origin who began to arrive in the country in the second decade of the 19th
century. In this region, they became called "gauchos", a term that refers to the region of
origin. The description of this context seeks to explain some aspects that seem to be important
to define the social qualities of the "gauchos" and their personal distinctions. This analysis
was built by studying the various social characteristics of the "gauchos", including their
parties and everyday life conditions.
This study makes it possible for us to learn how the distinctions among the major producers
are related to the conduct of their scope of work, especially in matters related to arrears that
are constitutive in the productive operations in this context. When someone talks about this
"business ", they are not only talking about the economic aspects, in the strict sense, but are
also tackling the factors that determine the financial operations; which mainly include the
principles of morality and the locally-built reputations of these "farmers”.
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INTRODUÇÃO
Na história recente do Brasil, a instalação do governo militar em 1964, além de
profundas mudanças políticas, significou uma guinada no sentido do liberalismo econômico.
Conforme esse modelo, as funções da agricultura eram a liberação de mão-de-obra para o
setor industrial (sem diminuir a quantidade produzida de alimentos); a criação de mercados
para produtos da indústria e a expansão das exportações e financiamento de parte da
capitalização da economia. A consolidação de uma agricultura eficiente conforme esses
princípios liberais, marcada pela mecanização, se deu sem ameaçar a concentração fundiária,
redundando num processo que uma série de estudos define como uma “modernização
conservadora”. ( SORJ, 1980; DELGADO, 2001).
A implantação dessas lavouras também fomentava a lucrativa indústria de insumos
agrícolas, desde sementes até maquinário, passando por fertilizantes e pesticidas. O Estado
desempenhou um papel fundamental nesse processo, assegurando as condições para viabilizar
a criação dessas grandes lavouras, de modo a atender também a estratégias de corporações
internacionais que visavam explorar cultivos que atendessem à demanda crescente de proteína
no mercado mundial de alimentos. (MULLER, 1982)
Nesse cenário, a soja (ou “o soja” no dizer dos “gaúchos”) firmou-se como cultivo
estratégico não somente por seu alto valor proteico, mas também por sua versatilidade. A
oleoginosa serve para a produção de alimentos, direta ou indiretamente, como base da ração
animal amplamente utilizada na indústria de carne; além de ser aproveitada na fabricação de
produtos variados como cosméticos e tintas, por exemplo. As pesquisas com o objetivo de
descobrir outros usos industriais para a soja continuam avançando.1
O investimento nessas grandes lavouras mecanizadas ocorreu não somente no Brasil,
mas também em outras áreas da América Latina e Ásia. Os argumentos a favor da expansão
1 As especificidades da produção de soja foram analisadas num conjunto de artigos reunidos em publicação
intitulada “The world of soy”, organizada por MINTZ e outros (2008). Na introdução, os autores assinalam
que a disseminação da soja na primeira metade do século XX não estava relacionada estritamente ao seu
valor como alimento, o que a distingue de outros produtos agrícolas já explorados pela humanidade.
“Although soybeans had actually been planted for the first time in North America in 1765 (Hymowitz and
Shurtleff 2005, 423), for the most part North American farmers and scientists ignored them until the end of
the nineteenth century and the early years of the twentieth century. To be sure, some prescient agricultural
scientists had been aware of their potential. It was known that they had been a staff of life for countless
millions of Asians for millennia and that their richness in protein and oil was unmatched. Henry Ford and
others touted their promisse for industry. But although Ford in his enthusiasm threw a many-course soybean
feast for his friends, no one really knew soybeans as a food. And even without soybeans, oil and protein were
both avaiable in the North American diet. In the scheme of things, then, soybeans were perceived not
primarily as humam food but rather as an industrial crop that could best be exploited by breaking it down into
its components, more like an inedible oilseed, such as cotton, then like a food containing oil, such as maize
and peanuts”. (ibid, p. 4)
Um bom exemplo de instituições comprometidas com a pesquisa para o aproveitamento da soja é a United
Soybean Board (www.unitedsoybeanboard.org) sediada nos Estados Unidos.
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dessas

monoculturas reverenciavam o aumento da produtividade agrícola e a suposta

capacidade em suprir a demanda mundial por alimentos. Essa perspectiva, no entanto, não
expressa as contradições que emergiram nesse processo. Mais de quarenta anos depois de seus
primeiros passos, é notório que tal modelo de produção agrícola não teve sucesso em conter a
fome, tampouco parece haver contribuído para melhorar a qualidade da dieta da maior parte
da população mundial. Ao contrário: o uso de agrotóxicos e outras técnicas associadas a
produção em alta escala, tanto na agricultura quanto na pecuária, vem sendo apontados por
especialistas como práticas que causam prejuízos à saúde dos consumidores.2
A implementação desse projeto modificou rapidamente a configuração do território
nacional, sobretudo em função da transformação de vastas regiões florestais do Cerrado e da
Amazônia em pastagens e lavouras, pontuadas por novos núcleos urbanos. Esse modelo de
exploração agropecuária fomentou movimentos migratórios originados em diversas regiões
brasileiras que confluíram, em algum momento, para essas regiões. Na esteira desse processo,
o Meio-norte matogrossense consolidou-se como uma área de “agronegócio” tendo a soja
como cultivo hegemônico.
No caso do Mato Grosso, a maior parte da produção de soja é destinada à exportação,
figurando como a principal commoditie agrícola em nossa balança comercial, revertendo em
formidável contribuição para o PIB brasileiro. Esse peso econômico da soja e de outros
produtos associados ao “agronegócio”, no Mato Grosso e em outras regiões do país, também
não pode ser dissociado de suas implicações políticas. No atual estado das coisas, é notório o
embate entre o chamado “setor do agronegócio” e populações tradicionais na disputa por
terras, além da grave ameaça ambiental, uma vez que, assim como essas populações
tradicionais, as matas são obstáculos para a expansão desses cultivos. A contaminação do solo
e de recursos hídricos em função do uso de agrotóxicos também vem sendo amplamente
documentado, sem falar na controvérsia a respeito das sementes transgênicas e seus efeitos na
saúde e nos ecossistemas em que são inseridas. Também deve-se considerar as denúncias de
“trabalho escravo” que tem como foco grandes propriedades identificadas com o
“agronegócio”. As críticas, no entanto, não parecem esmorecer a expansão de grandes
empreendimentos agrícolas na América Latina, Ásia e mais recentemente, na África.
Mesmo entendendo que essas grandes questões sociais poderiam resultar em boas
questões de pesquisa, este estudo propõe analisar as relações sociais entre os produtores
2 A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) publicou recentemente
um relatório que aponta a necessidade de mudanças contundentes no sistema agroalimentar vigente. Os
documentos associam esse modelo de modernização agrícola a crises alimentar, energética, ecológica e
climática. (UNCTAD, 2013)
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responsáveis pela consolidação de grandes lavouras mecanizadas no Meio norte matogrossense. Nos anos 1970, a região estudada, assim como outras partes do Cerrado e da
Amazônia, receberam programas de colonização largamente apoiados por uma série de
medidas governamentais. Esse processo de ocupação esteve baseado, entre outros aspectos, na
expulsão de boa parte da população preestabelecida e na atração de migrantes de “áreas
coloniais” do Sul do país, notadamente descendentes de alemães e italianos que ocuparam
essas regiões ao longo do século XIX.3 Boa parte desses colonos consolidaram-se de como
produtores de commodities agrícolas. (TAVARES DOS SANTOS, 1993; BERNARDES,
2005; MARQUES, 2010)
A análise tem como objeto as relações sociais entre esses produtores tendo como ponto
de partida suas formas de sociabilidade4. Desse modo, pretendo discutir e analisar o que está
em jogo no estabelecimento de distinções sociais entre os produtores que se estabeleceram na
região nesse processo de “modernização conservadora” da agricultura.
Em fevereiro de 2008, fui à região integrando a equipe de pesquisa vinculada ao
Projeto “Sociedade e Economia do Agronegócio”.5 Trata-se portanto de um trabalho que vem
sendo desenvolvido em consonância com outras pesquisas. Desse modo, as condições que
permitiram a elaboração do problema de pesquisa e a escolha da área a ser estudada estão
relacionadas à inserção da tese no projeto maior.
Como parâmetros na organização desse conjunto de trabalhos foram considerados: a) o
contraste entre “novas áreas” que passaram a comportar lavouras mecanizadas a partir dos
anos 1970 e áreas de ocupação mais antiga; b) a oposição entre aqueles que administram a
produção e seus subordinados. (HEREDIA et al, 2010) Foram destacadas para pesquisa de
campo o Meio-Norte Matogrossense e o Triângulo Mineiro, especialmente a região do Alto
3 Sobre as áreas coloniais ver Seyferth, 1990.
4 A ideia de sociabilidade está baseada na elaboração de Simmel (2006, p.59) a partir da noção de “sociação”:
“a sociação é, portanto, a forma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os indivíduos, em
razão de seus interesses – sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movidos
pela casualidade ou teleologicamente determinados –, se desenvolvem conjuntamente em direção a uma
unidade no seio da qual esses interesses se realizam. Esses interesses , sejam eles sensoriais, ideais,
momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, casuais ou teleológicos, formam a base da sociedade
humana.”. Por “sociabilidade” entende-se uma “forma lúdica de sociação”. Observar a sociedade sob tal
perspectiva, significa buscar as formas de sociação, acima dos conteúdos específicos de todas as sociedades:
“Pois a forma é a mútua determinação e interação dos elementos pelos quais se constrói uma unidade.” (ibid,
p.64)
5 O projeto Sociedade e Economia do Agronegócio foi coordenado por Beatriz Heredia (PPGSA/UFRJ),
Leonilde Medeiros(CPDA/UFFRJ), Sergio Leite(CPDA/UFFRJ) e Moacir Palmeira (PPGAS/UFRJ). A
equipe de antropólogos foi coordenada por Beatriz Heredia e Moacir Palmeira. Em campo, a equipe formada
por Ariana Rumstain (PPGAS/UFRJ), Claudia Alvarenga Prestes (PPGSA/UFRJ) e Cristiano Desconsi
(CPDA/UFFRJ), foi coordenada pela Prof. Dra. Ana Claudia Marques (PPGAS/USP). Também realizaram
pesquisa de campo o Prof. Dr. John Comerford (em Minas Gerais) e Prof. Dr. Marcos Otávio Bezerra
(PPGA/UFF) e Dr. Antônio João Fernandez (UFMT) (no Mato Grosso). Os coordenadores realizaram
viagens de prospecção em 2007 que forneceram informações para o planejamento da pesquisa
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Paranaíba, de forma a estabelecer uma comparação entre “áreas novas” e áreas integradas à
economia nacional há mais tempo. Outro aspecto que reforça essa perspectiva comparativa
diz respeito ao predomínio da sojicultura no Mato Grosso que contrasta com a diversificação
de cultivos presente em Minas Gerais. Também foram realizados estudos sócio-econômicos
no Oeste Baiano, especialmente nos municípios de São Desidério e Luiz Eduardo Magalhães.
Até os anos 70 do século passado, terras dos estados do Centro-Oeste, hoje cobertas
pela soja, eram consideradas inadequadas para agricultura e eram ocupadas por
populações indígenas e pequenos posseiros, além de algumas fazendas de pecuária
extensiva dispersas ao longo de um vasto território. Já regiões como o Triângulo
Mineiro e o Oeste Baiano eram áreas tradicionalmente ocupadas pela criação de
gado, praticada principalmente em grandes fazendas, e cultivos ligados à pequena
produção agrícola destinada ao consumo local e regional.” (HEREDIA;
PALMEIRA, 2009).

O cultivo da soja está presente em diferentes regiões do Mato Grosso, sobretudo no
sudeste (região de Rondonópolis e Primavera do Oeste) e no Meio-norte, além das áreas de
expansão na Chapada dos Parecis à oeste e no vale do Rio Xingu. Para realização do trabalho
de campo, foi destacado o eixo da BR 163 que conduz ao Meio-norte Mato-grossense
estendendo-se até Santarém no Pará. A rodovia corresponde a um dos principais vetores do
avanço de lavouras e pastagens sobre o Cerrado e a Amazônia.
A escolha da área também considerou informações obtidas nas viagens de prospecção
realizadas pelos coordenadores do projeto de pesquisa. Além de confirmar o predomínio da
soja na região, os dados apontaram o protagonismo dos chamados “gaúchos” no controle
dessas lavouras e sua presença em posições de destaque na política.6 Também chamou a
atenção dos coordenadores a presença de migrantes oriundos do Norte e Nordeste, chamados
“maranhenses”, que habitavam os bairros periféricos das cidades visitadas (Lucas do Rio
Verde, Sorriso, Rondonópolis, Primavera do Oeste).
Naquele momento inicial da pesquisa, as análises disponíveis sobre contextos
considerados de “agronegócio” haviam sido elaboradas no âmbito de outras disciplinas como
geografia, sociologia, economia e administração. Os pesquisadores foram à campo sem que
fosse realizada a leitura desses trabalhos, de modo a preservar uma isenção inicial e evitar o
contágio por ideias preconcebidas sobre o lugar. Isso não significa que não estivesse em jogo
uma imagem construída sobre o “agronegócio” elaborada principalmente através das
informações obtidas através da imprensa.
Na definição dos encargos dos pesquisadores envolvidos no projeto, ficou estabelecido
6 Nesse sentido, é importante notar que, no período em que foi realizado o trabalho de campo, o governador do
Mato Grosso era Blairo Maggi, um grande produtor de soja de origem gaúcha que posteriormente foi eleito
senador.
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que caberia a mim explorar o modo de vida dos “gaúchos”, como são chamados os
produtores de soja da região. Como critério para tal escolha não se pode mencionar uma
predileção baseada em algum nível de empatia ideológica com os “gaúchos” como é tão
comum nas etnografias. Acreditávamos que minha origem gaúcha - embora não fosse
exatamente oriunda das chamadas “áreas coloniais”, nem apresentasse o fenótipo
característico dessas regiões -

seria de grande valia para facilitar o trânsito naqueles

contextos.
Já a preferência por estudar os “gaúchos” a partir de suas formas de sociabilidade pode
ser atribuída a uma tendência pessoal. O interesse pela questão foi despertado pelos dados
referentes aos clubes conhecidos como “C.T.G.'s” ou “Centros de Tradição Gaúcha” presentes
nas cidades visitadas pela equipe de prospecção. Esses clubes também são bastante comuns
no Rio Grande do Sul, onde foram concebidos nos anos 1960 como uma espécie de espaço
cerimonial da “cultura gaúcha”. Suas atividades incluem música, dança, rodeios e jogos de
bocha7. Era interessante notar o quanto a rusticidade dos “galpões” do C.T.G. contrastavam
com a arquitetura pretensamente moderna observada nas cidades visitadas.
Em fevereiro de 2008, a equipe de pesquisadores iniciou trabalho de campo
percorrendo a BR 163. Era o período final da colheita da soja, o que explicava a intensa
movimentação de carretas enviando os grãos para serem exportados nos portos de Santos (SP)
e Paranaguá (PR). As condições deploráveis da estrada e a chuva característica aumentavam
grandemente o tempo de viagem.
Nos primeiros dias, a movimentação se deu muito em função da busca de uma casa em
Lucas do Rio Verde ou em Sorriso onde pudéssemos permanecer por três meses. A falta de
acomodações disponíveis em Lucas impeliu nossa fixação em Sorriso - apesar do cenário
instigante que havíamos encontrado na primeira, no qual era notório o intenso fluxo de
trabalhadores chegando à cidade e a rápida expansão dos loteamentos urbanos. Mesmo
permanecendo em Sorriso, foram realizadas algumas viagens para Lucas do Rio Verde com
fins de pesquisa.

7 Jogo disputado, individualmente ou por equipe, com diversas bolas maciças sobre uma cancha retangular.
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Fig 1 – Mapa do Estado do Mato Grosso – limites municipais

A obtenção de uma casa em Sorriso foi possível por intermédio de pessoas que haviam
sido contatas nas viagens de prospecção. A casa ficava nos fundos de um terreno que também
comportava, mais à frente, a casa em que vivia a família do locador. Com essa família composta pelo casal e uma criança – logramos estabelecer uma relação próxima. Logo foi
possível constatar que a situação da equipe causava estranhamento aos vizinhos: quatro
mulheres e um homem coabitando era um arranjo inusitado naquele contexto. Talvez o que
mais impressionasse a vizinhança fosse constatar que aquele grupo de mulheres havia
abandonado seus maridos e filhos para lançar-se em longa viagem. Essa reação indicava o
quanto o repertório de papéis sociais daquela vizinhança, localizada na região central da
cidade, não contemplava um indivíduo, especialmente uma mulher, desvinculada de uma
família. Percebemos também que éramos monitoradas por vizinhas que inclusive não se
eximiam em repreender-nos explicitamente em função de alguma prática considerada
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imprópria como no dia em que saímos para almoçar num restaurante e fomos surpreendidas
pela vizinha da frente que manifestou seu desprezo por mulheres que não cozinhavam.
No início da exploração, os membros da equipe movimentavam-se em conjunto. Na
medida em que os interesses de cada pesquisador foram sendo definidos, o trabalho de campo
foi tornando-se mais individual. Isso não significa que algumas entrevistas não continuassem
sendo realizadas em dupla se fosse o caso de um interlocutor relevante para mais de um
membro da equipe. A permanência na mesma casa também favoreceu a troca de informações
entre os pesquisadores. Essa interlocução foi especialmente enriquecedora na medida em que
cada um dos pesquisadores explorava contextos diferentes, entre “gaúchos” e “maranhenses”,
tanto na cidade quanto no meio rural. Os trabalhos produzidos pelos demais membros da
equipe também forneceram informações preciosas para elaborar essa descrição.8
Considerando o interesse em explorar as formas de sociabilidade entre os produtores
ou “gaúchos”, busquei inicialmente identificar esses atores e os circuitos de sociabilidade que
os mobilizavam. O meio urbano impôs-se desde o início do trabalho de campo. A circulação
pela zona rural se deu de modo mais pontual, geralmente em visitas rápidas, sem pernoite.
Apenas durante uma semana foi possível permanecer como hóspede numa fazenda na casa
dos proprietários.
O trabalho de campo na cidade significava buscar os produtores, longe das fazendas,
em circuitos de sociabilidade urbana. Logo percebemos que eles não apenas poderiam ser
facilmente encontrados pelas ruas, como também pareciam ser onipresentes numa cidade em
que tudo aparentava estar ligado à “agricultura”. Sua presença, portanto, pouco servia para
definir circuitos de sociabilidade a serem explorados: era preciso definir um eixo através do
qual as questões pertinentes à pesquisa pudessem ser exploradas. O uso do termo “produtor”
também contribuía para tal indefinição, uma vez que era usado tanto para pequenos
chacareiros dedicados à policultura como para grandes sojicultores.
Outro termo que orientava esse primeiro mapeamento do campo de pesquisa,
“gaúcho”, também logo revelou não definir somente aqueles que administravam a produção
agrícola: poderiam ser considerados “gaúchos” também profissionais liberais que viviam na
cidade. Essa abrangência não pode também ser atribuída ao uso gentílico do termo em que são
“gaúchos” aqueles nascidos no Rio Grande do Sul: também eram chamados dessa forma os
nascidos no Paraná e Santa Catarina. É importante destacar que aqueles identificados como
8 É preciso notar que, parte dos trabalhos elaborados no âmbito do projeto não haviam sido publicados no
período de escrita da tese. Foi em virtude desse ineditismo que os textos de Ana Claudia Marques e John
Comerford, que abordam aspectos que também foram analisados na tese, não foram incorporados, embora o
leitor perceba uma série de confluências em nossas análises.
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“gaúchos” no Mato Grosso não tendem a ser denominados da mesma forma em suas regiões
de origem, sendo mais comum que sejam chamados “colonos”, “alemães”, “italianos” (ou
“gringos”).9
À medida que avançava o trabalho de campo, emergiram termos de autodenominação
que resultaram serem mais eficazes para definir os circuitos de sociabilidade pertinentes para
a pesquisa. Os termos trazidos de antemão, “produtor” e “gaúcho”, foram cedendo lugar para
“agricultor”, “fazendeiro” e “empresário”. Consideram-se “agricultores” pequenos e grandes
sojicultores. Entre os informantes, as menores lavouras de soja possuíam 400 hectares e as
maiores, cerca de 10 000 hectares. As propriedades geralmente eram chamadas “fazendas” e,
mais raramente, de “empresas”, sobretudo em se tratando das maiores – daí a identificação
dos grandes produtores como “empresários”. Os usos desses termos indicariam oposições
importantes para entender o estabelecimento de distinções sociais entre os sojicultores.
As primeiras vezes em que grandes produtores de soja diziam-se “agricultores”
causavam um certo estranhamento. As estruturas reluzentes dos armazéns, as máquinas
gigantescas, a monotonia das lavouras planas, a aparente ausência de pessoas na lida com a
terra, nada disso lembrava a imagem do “agricultor” mais identificada com o modo de vida
rústico do camponês ou à pequena propriedade. Não por acaso, o mesmo sujeito poderia
identificar-se como “agricultor” ou “empresário” dependendo das circunstâncias.
O termo “sulista” também foi frequentemente utilizado para identificar os migrantes
vindos de áreas coloniais e seus descendentes, produtores ou não, muito embora não tivesse a
mesma contrastividade de “gaúcho” enquanto categoria presente em discursos apologéticos
ou condenatórios. Nesse estudo, optamos por usar “gaúcho” para referir a essa população de
origem sulista. É importante levar em conta a ambiguidade contida nos usos de “gaúcho”,
uma vez que designa aquele que nasceu no Rio Grande do Sul, mas também se constitui
enquanto categoria nativa na medida em que remete a uma série de atributos sociais que
definem essas novas elites agrárias. Tanto em relação à “gaúcho” quanto à “sulista”, é
importante levar em conta uma perspectiva relacional: considerando a oposição em relação
aos “maranhenses”, podem ser considerados “sulistas” aqueles nascidos fora da Região Sul,
no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo.
Embora “gaúcho” seja um termo que, sobretudo de fora para dentro, sirva para
identificar os “grandes produtores do agronegócio”, nesse texto predominará uma acepção
nativa. Nesse sentido, são considerados “gaúchos” essa parcela da população oriunda de áreas
coloniais do Sul, abrangendo não somente os produtores, mas também comerciantes e
9 Daí o uso do termo “gaúchos do Mato Grosso” no título do segundo capítulo.
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profissionais liberais, além dos vendedores de insumos agrícolas.
●

●

●

O mapeamento inicial dos espaços de sociabilidade considerou tanto as festas quanto
momentos de sociabilidade cotidiana, fossem circunstâncias mais domésticas ou relacionadas
ao universo do trabalho. Logo ficou evidente que não poderiam ser acessados os significados
das festas sem entender os papéis sociais que aqueles atores desempenhavam no cotidiano. À
medida em que foram sendo estabelecidas essas relações entre a vida cotidiana e a forma de
participação nas festas, foi possível entrever o quanto trocas comerciais características da
produção agrícola estavam imbricadas nesses contextos de sociabilidade lúdica. Seguindo
essa pista, foi possível acumular informações permitiam articular festas e negócios:
dimensões que, num primeiro olhar, estavam aparentemente desconexos.
Os espaços de sociabilidade relacionados ao trabalho mostraram-se ambientes
predominantemente masculinos, embora mulheres desempenhem tarefas administrativas,
tanto no meio urbano quanto na zona rural. Esse aspecto contribuiu para inibir a observação
desse universo da produção agrícola nas fazendas ou nas revendas de máquinas e outros
insumos. A sociabilidade das festas que proporcionavam condições mais favoráveis para
permanências longas ou constantes sem maiores constrangimentos em função de gênero.
Nessas ocasiões, também teria mais oportunidades para acompanhar as famílias de
produtores.
No que diz respeito às festas, foi elaborado um calendário através de informações
obtidas em entrevistas, nos meios de comunicação locais e em cartazes e faixas que
encontrávamos pela cidade. A reunião desses dados resultou num calendário de festas
diversificadas nas quais circulavam os produtores e suas famílias. Esse calendário festivo
revelou alguns aspectos importantes a respeito das formas de sociabilidade locais no que
tange à temporalidade e à abrangência territorial desses circuitos. Em primeiro lugar, foi
possível constatar que havia uma concentração de festas na entressafra da soja que
correspondia ao período de seca entre março e setembro. Outro dado importante era que o
repertório de festas construído a partir de informações obtidas no meio urbano incluía também
festas promovidas na zona rural. As festas em celebração dos padroeiros das capelas rurais,
por exemplo, eram amplamente divulgadas na cidade através de rádio, carros de som e
cartazes. O público das festas na zona rural, portanto, era composto, em parte, por moradores
da cidade.

10

Embora esse arrolamento inicial tivesse incluído festas em que a participação não
estava condicionada a convites pessoais, sendo relativamente abertas ao grande público, nem
todas elas foram exploradas por questões diversas: por coincidir com outros eventos
considerados mais relevantes, por ser embaraçoso para uma mulher sozinha ou ainda por mera
exasperação. Em tais circunstâncias, não foram observadas as festas juninas nos colégios, o
campeonato de Motocross que contagiou a população local, as raves que animam os jovens,
as formaturas e as palestras em clubes sociais na cidade.
A seleção dos momentos de sociabilidade lúdica bons para observação esteve
balizado por tendências mais ou menos controladas. Os dados obtidos nas viagens de
prospecção e nas primeiras incursões em campo permitiram atribuir relevância a determinados
espaços de sociabilidade. Outro aspecto importante para definir essa movimentação foi a
preocupação em dar conta da abrangência dos circuitos de sociabilidade dos produtores que,
logo percebemos, imbricava cidade e campo. Por outro lado, o trânsito nesses circuitos de
sociabilidade foi também sendo definido segundo critérios, por assim dizem, mais acidentais,
conforme os itinerários percorridos pelos informantes por motivações variadas.
Como já mencionado, antes de chegar à cidade, alguns pressupostos haviam sido
estabelecidos para orientar o início do trabalho de campo. No que concernia à sociabilidade,
parecia pertinente averiguar aspectos relativos ao C.T.G..10 A relevância do clube para as
questões de pesquisa logo confirmou-se nem tanto em função de concepções a respeito da
“cultura gaúcha”, mas principalmente por ser um lugar que exercia alguma centralidade em se
tratando das grandes festas da cidade. A forma como o espaço do clube era utilizado permitia
o discernimento de momentos de participação mais restrita aos sócios e outros, abertos à
população da cidade, inclusive aos chamados “maranhenses”. Chamou a atenção o fato de o
clube sediar a grandiosa feira agropecuária (“Exporriso”) que comemorava o aniversário da
cidade e a festa do padroeiro da Igreja Matriz, dispensando um amplo salão paroquial.
Outro vetor fundamental ao adentrar esse universo de sociabilidade concerne à
religião. Além de ser um aspecto destacado na preparação para o trabalho de campo, a equipe
de pesquisa contou com a colaboração de um dos padres da cidade que, ao longo de todo o
trabalho de campo, fez questão de guiar-nos em contextos de sociabilidade na cidade e no
campo. Essa identificação com o padre significou uma preciosa chancela que provavelmente
deve ter facilitado o trânsito entre os “gaúchos” que são eminentemente católicos.
No contexto urbano, as festas católicas são bastante relevantes, mas dividem essa
10 O CTG de Lucas do Rio Verde já foi abordado no trabalho de Rocha (2006) como espaços de sociabilidade
importantes para dar conta dos “gaúchos”.
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proeminência com outras festas promovidas por associações seculares. Já na zona rural,
observamos que as “festas de comunidade”, como são chamadas as celebrações dedicadas aos
padroeiros das capelas rurais, são centrais na definição de circuitos de sociabilidade. Existe,
entre os “gaúchos”, uma minoria de luteranos que também frequentam essas festas católicas.
A população local também professa religiões evangélicas, sendo significativa a quantidade de
templos evangélicos sobretudo nos bairros periféricos habitados pelos “maranhenses”.11
Foi através do intermédio do padre que conseguimos percorrer, pela primeira vez, a
zona rural para finalmente conhecer as fazendas e as “comunidades”, que são os centros da
sociabilidade rural formados pela capela, pavilhão, campo de futebol, cancha de bocha e
arvoredo. Acompanhávamos o padre em viagens de rotina para rezar missas nas capelas rurais
e também para participar das “festas de comunidade”. Eventualmente essas passagens
incluíam visita a uma das fazendas.
Dependíamos de caronas para percorrer a zona rural pois não havia sistema de
transporte público e as estradas eram pouco sinalizadas. A paisagem monótona de lavouras e
relevo plano fornecia poucas referências espaciais. A mata persistia nas margens dos rios e em
manchas que intercalavam as áreas exploradas, correspondendo às áreas de reserva legal das
propriedades determinada por lei federal.12 Quase não se avistava habitações a não ser as
estruturas metálicas dos silos. Dependendo do período, seria possível observar as máquinas
agrícolas em operação desde as estradas. Após a colheita, as terras que antes estavam tomadas
pelas plantas alinhadas adquirem um aspecto desértico, cobertas pela palhada seca. Num
primeiro contato, pareceram curiosas as pequenas placas voltadas para a estrada, mostrando
logotipos, siglas e números referentes aos variados tipos de sementes que estavam sendo
cultivadas. As poucas indicações que ocorriam eram placas mostrando nomes de fazendas,
sendo bastante comum que fossem nomes de família. Se por um lado, essa dependência de
caronas impunha restrições à circulação, elas também resultavam em situações bastante
favoráveis para obtenção de dados.
Para reconhecer circuitos de sociabilidade identificados com a elite local, foi
importante considerar a categoria “sociedade” que engloba um conjunto de associações de
natureza diversa, dotadas de uma certa institucionalidade: Igreja Católica, Maçonaria,
Sindicato Rural e outras associações de classe (dos comerciantes, dos madeireiros, dos
11 O termo “nordestino” também é usado pelos “gaúchos” para falar de “maranhenses”. A primeira
denominação parece ser mais usada no sentido de eufemizar a imagem pejorativa que os “gaúchos” nutrem
em relação a essa parcela da população.
12 O município fica na franja de transição entre os biomas da Amazônia e do Cerrado – que os fazendeiros
chamam “Cerradão” - o que define duas porcentagens de reserva diferentes para as fazendas do município:
80 % na Amazônia e 35% no Cerrado.
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técnicos agrícolas, professores), os clubes de serviços Rotary e Lions Club, assim como
clubes sociais como C.T.G., Clube da Terceira Idade, Clube Municipal. É importante notar
que o termo “sociedade” pode assumir significados diversos nesse contexto, todos eles
bastante relevantes para a descrição.
“Sociedade” também consiste numa categoria importante nas narrativas “pioneiras”,
especialmente quando abordavam os primeiros anos da construção do núcleo urbano. Essas
cidades do agronegócio são relativamente jovens e cresceram em ritmo acelerado. O
retrospecto “histórico” elaborado pelos informantes abrange cerca de 30 anos. No entanto,
mesmo aqueles habitantes que não completaram uma década no lugar trouxeram alguma
anedota nostálgica para ilustrar o rápido crescimento da cidade. A menção à precaridade das
vias antes do asfaltamento, especialmente os extremos de poeira na seca e lamaçal no período
chuvoso foi uma daquelas sentenças constantes no trabalho de campo.
“Sociedade”, nesses casos, remete às “comissões” comunitárias criadas para executar
obras e serviços considerados fundamentais para a formação da cidade como instalações de
luz e telefone. A constituição dessas comissões foi tratada como resposta à ineficiência ou à
morosidade dos órgãos governamentais responsáveis por tais melhorias. Fala-se em
“sociedade” também para referir-se às sociedades familiares que tocam conjuntamente uma
fazenda ou um estabelecimento comercial.
Também foram identificadas formas de sociabilidade envolvendo grupos mais
restritos ou pequenos grupos de famílias. Cabe destacar a existência de uma série de
confrarias, muito comuns entre os homens, que promovem partidas de futebol seguidas de
churrasco das quais as mulheres raramente participam. Cada confraria possui uma
denominação, por vezes bem humorada, e não parecem competir entre si. Por tratar-se de
encontros predominantemente masculinos, essas confrarias de futebol não foram privilegiadas
no trabalho de campo. Ainda nessa linha de pequenas associações informais, mas de um
caráter mais doméstico, cabe mencionar os chamados “grupinhos de casal”. Observamos
grupos reunindo entre 4 a 8 casais que se encontravam para jogar cartas à noite, na casa de um
dos casais, para comer churrasco ou para viajar em grupo, não raro para as praias do Nordeste.
No que concerne à sociabilidade mais diretamente relacionada ao universo da
produção agrícola, foi possível perceber que as operações relacionadas à produção não
estavam restritas ao espaço da fazenda. Nas margens da BR 163, no trecho que corta o
perímetro urbano, era possível observar uma concentração de armazéns e silos, revendas de
máquinas agrícolas, de sementes, fertilizantes e pesticidas. Nas ruas centrais da cidade,
também havia estabelecimentos comerciais voltados para a agropecuária. Esses traços
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apontavam que era preciso recorrer à cidade para acessar equipamentos e serviços técnicos
essenciais para a produção nas fazendas. Observamos também que havia outros expedientes
voltados à produção agrícola que ocorriam em espaços de sociabilidade urbana: operações
burocráticas e financeiras que demandavam a circulação por agências bancárias, cooperativas,
cartórios, Sindicato Rural.
Além de participar de festas e de buscar os produtores nos ambientes de trabalho,
tivemos a oportunidade de encontra-los em suas casas situadas na cidade e, menos
frequentemente, na zona rural. Foram visitadas 17 casas, sendo que 9 eram de produtores. As
demais eram pertencentes a uma “classe média urbana” de prestadores de serviço e
funcionários públicos. É importante destacar que era mais comum que a residência principal
dos produtores fosse na cidade, sendo a casa na fazenda usada esporadicamente. Tendem a
habitar a fazenda, os produtores de menor porte que tocam a produção com mão-de-obra
familiar, dispensando a contratação de “funcionários” - como são chamados os trabalhadores
assalariados das fazendas.
Nessas visitas às casas, assim como nas festas, foi possível aproximar-se das
mulheres e das crianças e não somente dos produtores. Nas fazendas, a presença de mulheres
era mais restrita. É bastante raro que uma mulher assuma o controle de uma fazenda ou que
atue como técnica agrícola. A sucessão do controle das fazendas se dá preferencialmente de
pai para filho. No caso de haver somente filhas, os genros tendem a assumir essas posições.
Os funcionários das fazendas são eminentemente homens; a mão-de-obra feminina restringese às pensões, tratando da hospedagem dos funcionários.
Através do contato com as mulheres, ficou evidente que, apesar da primazia
masculina no universo da produção, é comum que elas desempenhem funções relacionadas a
trâmites burocráticos e financeiros. É preciso destacar, porém, que as mulheres que ocupam
essas posições muitas vezes são esposas, irmãs ou filhas de produtores. É comum também que
mulheres sejam responsáveis por estabelecimentos comerciais, como butiques por exemplo,
através dos quais os produtores costumam diversificar seus investimentos.
As abordagens realizadas nos espaços de sociabilidade de trabalho como revendas e
escritórios, ocorreram de forma mais pontual, porém, foram bastante proveitosas para o
estabelecimento de novos contatos e para a realização de entrevistas.13 Nessas ocasiões,
13 Nas fazendas também ocorrem eventos ligados ao comércio de insumos como os “dias de campo”: trata-se de
encontros organizados por revendas de insumos para apresentar os resultados de lavouras experimentais para
proprietários e técnicos agrícolas. Esses dias de campo são encontros eminentemente masculinos e pouco
explorados no trabalho de campo. Notamos que grandes fazendas promovem festas para comemorar o
encerramento de colheita. Não foi possível participar dessas festas, mas os relatos obtidos apontam que são
ocasiões em que podem reunir-se os donos da fazenda, seus funcionários, seus vizinhos e fornecedores de
insumos agrícolas.
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geralmente não contávamos com a intermediação de uma pessoa “conhecida” - ao contrário
do que ocorria nas festas e nas casas visitadas. Era realizada uma apresentação protocolar,
quando explicávamos que se tratava de uma pesquisa na área de Antropologia, vinculada à
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo entender a “sociedade do
agronegócio”.
Nas festas, geralmente estava acompanhada de alguém que fazia intermediação,
quando era apresentada como “amiga” ou ainda como uma “amiga que estava fazendo uma
pesquisa”. Participar de uma festa sem estar acompanhando alguém reconhecido naquele
meio resultava numa posição de isolamento como a equipe de pesquisa pode constatar
algumas vezes.
O interesse em pesquisar as festas geralmente causava certo espanto aos informantes
que tinham uma ideia um pouco mais solene do que deveria ser uma “pesquisa antropológica”
- sem falar no interesse pelos velórios que também chocou alguns. Havia quem entendesse
melhor quais aspectos eram de meu interesse, outros ignoravam que tipo de informações
poderiam ser extraídas de uma festa. A pertinência das questões a respeito da produção
agrícola ou sobre a fundação da cidade nunca foi questionada.
Embora tenha feito a opção de não encobrir a tomada de notas, os contextos de festas
tendiam a esvanecer meu papel enquanto pesquisadora, assim como ocorria nos momentos de
sociabilidade mais restrita, doméstica. Também evitava tirar fotos em momentos considerados
inusitados pelos informantes. Busquei sempre explicitar que tudo que era observado e que
todas as informações que chegavam ao meu conhecimento seriam passíveis de tornar-se dados
de pesquisa, no entanto, é difícil saber até que ponto essa tentativa de imprimir transparência
ao trabalho de campo inibiu os informantes. Pode-se afirmar que, mesmo nessas condições, as
conversas ou entrevistas mais formais realizadas durante as festas não parecem ter perdido o
desembaraço demandado nesses momentos.
Logo percebemos que a menção ao termo “agronegócio”, em nossas abordagens,
provocava uma certa tensão em nossos interlocutores, suscitando discursos defensivos,
sobretudo em questões relativas a crimes ambientais14 e trabalhistas, sobretudo referentes ao
“trabalho escravo”. Frequentemente éramos identificadas como jornalistas ou ativistas de
ONG's ambientalistas, o que justificava essas reações. Havia um consenso entre os produtores
de que a imprensa e a intelectualidade dos grandes centros do Sudeste eram responsáveis por
uma campanha difamatória contra o “agronegócio”. O termo, inclusive, raramente era
14 No período em que estávamos em campo, estava em curso uma operação da Força Nacional de Segurança
apoiando as operações de repressão ao desmatamento ilegal - o que deve ter contribuído para acirrar essas
tensões.
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utilizado pelos produtores que preferiam falar em “agricultura” quando referiam-se ao seu
ramo de atividade econômica.
Cientes dessas circunstâncias, tratávamos de atenuar as tensões mostrando
desinteresse a respeito de questões controversas. Os interesses de pesquisa alegados tendiam a
destacar não somente as festas, mas também a forma como eles organizavam o trabalho,
demonstrando curiosidade por aspectos mais técnicos que proporcionavam as “safras
recordes” e sua contribuição formidável para o PIB brasileiro.
Outro artifício utilizado no sentido de dirimir desconfianças era demonstrar interesse
a respeito de um tema sobre o qual os “gaúchos” em geral gostavam de abordar: o
crescimento acelerado da cidade. Entre os moradores mais antigos, esse assunto era
especialmente contentador pois permitia destacar a superação das dificuldades no processo de
“desbravamento” da mata e a participação na construção da cidade. Alguns entrevistados
inclusive consideravam que a pesquisa consistia numa espécie de “resgate histórico”. Certas
famílias eram consideradas “fundadoras” ou “pioneiras” - o que denotava algum prestígio.15
Outros estudos realizados entre “gaúchos” relataram dificuldades nas tentativas de
inserção junto a essa “elite do agronegócio” (SILVA, 2009; BUHLER, 2012). Comparando
essas situações de pesquisa, ficou evidente o quanto a origem sulista consiste num fator
bastante valorizado para que alguém seja aceito entre os “gaúchos”. Nas abordagens, além de
afastar assuntos polêmicos, tratava de explicar que, embora morasse no Rio de Janeiro, era
gaúcha nascida em Porto Alegre. Essa credencial era bastante significativa para que fosse
reconhecida como “gaúcha”. Também buscava demonstrar que conhecia as regiões de origem
de alguns deles e que compartilhávamos alguns hábitos “típicos” como o gosto pelo
chimarrão. Porém, se por um lado, era estabelecida uma cumplicidade em função da origem
comum, havia também afastamentos pois esses “gaúchos”, muito raramente, eram da região
de Porto Alegre, sendo oriundos de áreas coloniais não só do Rio Grande do Sul, como
também de Santa Catarina e do Paraná. Esse contraste ficava evidente em nossas diferenças
de sotaque e fenótipo como a tez mais escura em relação àqueles provenientes de colônias
italianas e alemãs. Mesmo assim, houve situações como oferta de emprego e brincadeiras
mencionando algum pretendente do lugar que deram a entender que era vista como alguém
que reunia atributos para ser integrada à comunidade de “gaúchos”.
Na zona rural do município, as propriedades voltadas para o cultivo de soja são
predominantes, mas também, conhecemos propriedades dedicadas à criação de gado bovino e
15 Essa associação entre “gaúchos” e “pioneiros” já foi indicada em outros estudos abordando o avanço sobre
novas áreas. (ANDRADE, 2008; TAVARES DOS SANTOS, 1993; OLIVEIRA, 1981; HAESBARTH, 1997
e outros)
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suíno, além de pequenas propriedades, chamadas “chácaras”, voltadas para a produção de
alimentos para a cidade ou ainda mantidas pelos produtores e comerciantes da cidade para o
lazer. Há também dois projetos de reforma agrária criados nos anos 1990. Os habitantes dos
assentamentos e chácaras são, em boa parte, oriundos das mesmas regiões coloniais do Sul
das quais vieram aqueles que hoje controlam as grandes plantações de soja.16
Na zona rural, encontram-se distribuídas cerca de 8 capelas rurais que pontuam o
zoneamento das “comunidades” cotidianamente utilizadas como referências territoriais pelos
habitantes do município. Diz-se que uma fazenda “pertence a uma comunidade”. As
“comunidades”, portanto, são lugares que nucleiam a sociabilidade nessas áreas em que
predominam as fazendas, estabelecendo assim um sentimento de pertença, demarcando uma
certa abrangência territorial. Também são chamadas “comunidades” as capelas e salões
situados nos assentamentos e nos bairros da cidade, mas nesses casos, o termo não parece ter
a mesma dimensão territorial. “Morar na fazenda” corresponde a “morar na comunidade”. A
mesma substituição não pode ser aplicada a “assentamento”, “sítio”, “chácara” ou “bairro”. O
termo “comunidade” será utilizado em referência a esses centros de sociabilidade rural. Foram
visitadas cinco comunidades das oito existentes no município.17
As comunidades são frequentadas pela população rural, entre “funcionários” de
fazenda e proprietários, em função de missas, jogos de futebol e de bocha. É preciso notar que
esse público é formado predominantemente pela população rural de origem sulista. Os
trabalhadores “maranhenses”, numerosos nas fazendas, são raramente encontrados nas
comunidades.18 Esses espaços merecem atenção especial por serem organizações que remetem
a formas de sociabilidade características das áreas coloniais do Sul. (SEYFERTH, 1990)
O percurso entre a cidade e as fazendas é transposto frequentemente por seus
proprietários, por funcionários, por prestadores de assistência técnica e por vendedores de
insumos agrícolas. O movimento nas estradas é mais intenso no período da colheita,
16 Os dois assentamentos possuem lotes de dimensões distintas: na Poranga, mais próximo da cidade, os lotes
são de 10 e 20 hectares; na Boa Esperança, os lotes são de 100 hectares, permitindo a instalação de lavouras
de soja, aglutinado alguns lotes de forma que “até parecem uma fazenda”. Existem uma série de estratégias
acionadas pelos pequenos para aglutinar lotes e assim tornar viável a produção de soja que seria
economicamente inviável em apenas 100 hectares de terra. (Sobre os produtores de soja nos assentamentos
ver Desconsi, 2011.) A pesquisa pouco explorou os assentamentos, de modo que não é possível afirmar, em
que medida, esses sojicultores assentados se distinguem em relação aos pequenos sojicultores que cultivam a
mesma extensão de terras fora dos assentamentos.
17 Nessa parte introdutória, utilizaremos aspas para indicar expressões utilizadas pelos informantes. Algumas
delas tendem a se constituir como categorias nativas, na medida em que, seus significados não somente estão
vinculados a esse contexto específico, como também, remetem a relações sociais fundamentais para entendêlo. Para indicar essas categorias nativas, utilizaremos itálico.
18 Conforme Censo Demográfico 2010 (IBGE), a população urbana era de 58.364 habitante e a rural, 8.157. É
preciso considerar que esses números não mostram a variação da população rural no período de colheita, por
exemplo, quando são contratados funcionários temporários (“safristas”) para trabalhar nas fazendas.
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considerado o mais atribulado nas fazendas.
Esse processo de colheita, muitas vezes, encontra-se encadeado ao plantio do milho
que ocupa boa parte das terras durante a entressafra da soja: o chamado “milho safrinha”. Para
o sucesso dessas operações, é preciso otimizar recursos de maquinário e de mão-de-obra. É o
momento em que são contratados funcionários temporários (“safristas”), prestadores de
assistência técnica devem estar em alerta, fazendas compartilham máquinas e trabalhadores
nas chamadas “trocas”, os donos das fazendas estão na propriedade mais constantemente e as
mulheres assumem mais funções relacionadas à produção.
A circulação na zona rural, sobretudo a participação nas festas de comunidade,
indicou que para entender as formas de sociabilidade dos produtores era importante também
explorar o papel dos vendedores de insumos agrícolas. Esses profissionais visitam fazendas e
participam das “festas de comunidade” como parte do processo de venda.
Explorando as relações entre os produtores e entre os produtores e os vendedores de
insumos agrícolas foi possível explicitar uma espécie de código não econômico que contribui
para definir as estratégias de negociação acionadas pelos produtores não somente em relação
ao comércio de insumos como também às operações financeiras em geral relacionadas ou não
à produção agrícola. Por outro lado, à medida em que os negócios eram sendo destrinchados,
emergiram os atributos sociais dos produtores e uma hierarquia de reputações que, ao mesmo
tempo que era construída pelos desdobramentos desses negócios também definia os recursos
disponíveis que poderiam ser mobilizados por cada produtor nessas operações. Os negócios,
portanto, estão sendo entendidos como processos não estritamente econômicos, que também
operam um determinado conjunto de valores morais.19
A análise dos dados mostrou que os negócios dependiam do mapeamento das
reputações em jogo ou do reconhecimento dos “nomes” envolvidos. A garantia do bom
andamento de um negócio, nesse contexto, estava calcada mais na “palavra” empenhada do
que em garantias oficiais. Logo, essas transações comerciais não consistiam em trocas entre
indivíduos, mas sim entre pessoas morais ou sujeitos que possuíam um “nome”.
Boa parte da análise visa entender como se dá a construção de um nome ou o que
permite que as pessoas “conheçam” umas às outras. Foi possível perceber que esse processo
demanda que as pessoas frequentem os mesmos contextos de sociabilidade, que além de
permitir a exibição de um determinado comportamento ou o domínio de uma etiqueta, deve
também permitir o reconhecimento de um retrospecto de sua conduta nos negócios que os
19 Essa ideia de que os negócios são operações que imbricam cálculo econômico e princípios morais vai ao
encontro da análise de Weber (2003) sobre a influência de certas ideias religiosas – no caso a ética
protestante – no desenvolvimento de um espírito econômico – capitalista.
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gaúchos chamam de “histórico”. Nem todas as operações comerciais, no entanto, são
computadas nesse histórico e nem qualquer contexto de sociabilidade permite a construção de
uma boa reputação. Através da explicitação desses limites, emergiram as fronteiras sociais
dessa “sociedade dos gaúchos” e suas distinções internas.
“Amizade” é um termo que exprime o pertencimento a esse círculo de confiança, algo
que, ao cabo, é imprescindível para manter-se na atividade agrícola – o que é um importante
fator de prestígio nesse contexto. Grosso modo, quando se diz que alguém é “amigo”,
significa que trata-se de uma relação entre pessoas de mesmo status social ou de considerável
proximidade social e que elas podem negociar entre si. Os dados levam a crer que os
“agricultores” ( como esses produtores se autodenominam) não realizam quaisquer trocas
comerciais - seja entre eles mesmos ou com outros atores – sem que eles “conheçam” a outra
parte, o que permite que afastem de suas relações os mal reputados ou aqueles cuja palavra
não é confiável.
Ao explorar a etiqueta envolvida nessas transações e os critérios que permitiam
atribuir “crédito” às pessoas, ficou evidente o quanto a construção de um “nome” dependia da
família (um “nome” parece ser sempre um “nome de família” e não de um indivíduo), da
performance exibida pela família nas festas e o “histórico” de suas transações comerciais –
que não são estritamente comerciais. Os “gaúchos” condensavam esse mosaico de
comportamentos na ideia de “participação na sociedade”. Todos esses aspectos convergiam
para um “saber trabalhar” que também envolve um ímpeto civilizatório forjado nesse
confrontamento com as “novas áreas” que essas famílias experimentam há quatro ou três
gerações em outras regiões no Sul do país.
Sob a luz da moralidade que veio à tona na análise desses processos, voltei o olhar
para a relação entre o chamado “setor do agronegócio” e os instituições governamentais, de
modo a complexificar a leitura do discurso sustentado pelas lideranças do chamado “setor do
agronegócio” na defesa de suas bandeiras políticas. Pode-se dizer que, ao menos no período
em que estivemos no Mato Grosso, as principais demandas dos produtores eram as questões
de logística (relacionadas às estradas de demais obras que barateassem o escoamento da
produção), as questões relacionadas ao meio ambiente ou a supressão de obstáculos legais que
impedissem a expansão das áreas de cultivo e as questões relacionadas ao endividamento
agrícola. Ao contrário do que notamos no caso das dois primeiros pleitos, as questões de
endividamento não eram consensuais entre os produtores, justamente por envolverem a
construção de reputações ou julgamentos de ordem moral. Dessa forma, foi possível notar
como os valores da “pequena política” das reputações, de certo modo, também estavam
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presentes nessas grandes questões nacionais.
●

●

●

A análise que será apresentada tem como base um trabalho de campo de três meses
realizado entre abril e junho de 2008. Foram realizadas mais duas viagens de 15 dias em
fevereiro de 2008 e em setembro de 2010. Nesse período, foram contatados informantes
pertencentes à parcela “gaúcha” da população de Sorriso e de Lucas do Rio Verde. Foram
realizadas entrevistas com produtores, com esposas e filhos(as) de produtores e com
vendedores de insumos agrícolas. Alguns contatos foram únicos, principalmente no caso dos
vendedores, e outros foram mais duradouros como no caso de uma dezena de produtores e
suas famílias.
É importante notar que, na última viagem à Sorriso, fiquei hospedada nas casas de
duas famílias de produtores de soja: uma localizada na cidade e a outra na zona rural. Na
primeira, vivia um casal de meia idade, proprietários de uma fazenda considerada de porte
médio com cerca de 3.000 hectares. Frequentavam principalmente circuitos de sociabilidade
urbana que reuniam a elite local. A outra casa ficava numa fazenda considerada de pequeno
porte, possuindo cerca de 400 hectares. Diferente do primeiro caso, a fazenda operava sem
funcionários assalariados, sendo tocada por dois irmãos que recebiam a ajuda eventual dos
tios que habitavam uma fazenda vizinha. Não possuíam casa na cidade. Frequentavam tanto
circuitos de sociabilidade urbana quanto rural.
O texto está organizado em quatro capítulos. O primeiro tem como objetivo
contextualizar a pesquisa, assinalando alguns aspectos históricos importantes, sobretudo
relacionados ao processo de ocupação de novas áreas através do projetos de colonização em
que a agricultura mecanizada, que o senso comum considera “moderna”, figura como
atividade econômica estratégica. Essa reconstituição, realizada a partir de narrativas oficiais,
atribuídas àqueles que são reconhecidos como “fundadores da cidade” ( o termo “pioneiro”
também ocorre, mas menos frequentemente) e as contrapõe com estudos que analisam esse
processo de avanço sobre “novas áreas”. Num segundo momento, o texto volta-se para a
cidade, buscando transmitir ao leitor a atmosfera local e introduzindo as oposições que
definem os “gaúchos”, sobretudo o contraste com os “maranhenses” como são chamados os
trabalhadores das fazendas e da cidade. Finalmente, são apresentadas as formas como as
pessoas circulam na cidade e na zona rural, considerando a influência do ciclo agrícola, da
organização do trabalho nas fazendas, assim como as formas de sociabilidade que mobilizam
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os “gaúchos”. Através da explicitação desses padrões de circulação, já é possível discernir
alguns fatores que estabelecem distinções sociais entre os “gaúchos”.
O capítulo dois descreve algumas festas de “gaúchos”, sobretudo festas religiosas na
cidade e no campo e festas seculares na cidade. A ideia é explorar variados níveis de oposição
que elas explicitam: entre os “gaúchos” e outros mas, sobretudo, entre os “gaúchos”. Nesse
sentido, serão analisadas as várias formas de participação nas festas e como elas explicitam
diferentes formas de pertencimento a uma comunidade de gaúchos ou à “sociedade” – mais
um dos sentidos do termo.
O terceiro capítulo enfoca as distinções entre os produtores “gaúchos” tendo como
eixo principal as ideias sobre as dívidas. Veremos como princípios morais perpassam as
decisões econômicas e como essas estratégias fornecem subsídios para a elaboração de
reputações. Essas informações permitem decodificar outras mensagens transmitidas através
das festas, além de explicitar concepções sobre riqueza num contexto em que o
endividamento é parte constitutiva dos negócios.
No último capítulo, pretendemos mostrar o que os produtores entendem por
“agronegócio”. Veremos que se trata de uma categoria que não somente remete a tudo que é
entendido como “moderno” na agricultura, mas também corresponde a uma categoria
eminentemente política que emerge quando estão em jogo as demandas do “setor do
agronegócio”. Ao abordar as demandas dos “agricultores”, notamos que nem todas elas são
consensuais, sobretudo aquelas relacionadas a negociações de dívidas, explicitando a
moralidade subjacente a essas relações.
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1. CIDADE E AGRONEGÓCIO
Mesmo que fechasse os olhos à paisagem, o viajante não escaparia à impressão de
zona nova: seus companheiros se comprazem em citar cifras prestigiosas, que
testemunham o surto das cidades atravessadas, a evocar o heróico nascimento delas,
ou a narrar os bons negócios que nela se fizeram, os golpes de especulação bem
sucedidos. Noutros vagões, outros viajantes, em andrajos, carregando pobres trouxas
e arrastando crianças de olhos fundos, contemplam, atemorizados essas paisagens
estranhas; vem da Bahia, de Pernambuco, ou do Ceará, atraídos pela fama lendária
da região pioneira paulista. Ouvia-se falar português, mas com o zetacismo do
japonês ou o sotaque do alemão. Os corredores dos trens ficam abarrotados. Nas
estações, numerosa multidão se comprime sobre as plataformas e as jardineiras com
os estribos já apinhados de passageiros esperam a chegada do trem de São Paulo,
para conduzir novos recém-chegados até as terras de que esperam mil maravilhas.
Tudo é alvoroço, tudo é confusão, tudo é dinamismo. (MONBEIG, 1998, p. 22-23)

Os primeiros 150 km ao norte de Cuiabá atravessam uma região de ocupação antiga e
terreno acidentado. As principais cidades desse trecho, Rosário Oeste e Nobres, têm como
principais atividades econômicas a mineração e a pecuária. As lavouras de soja passam a
dominar a paisagem no ponto em que o relevo torna-se mais plano na altura de uma
localidade conhecida como Posto Gil.
Desde a estrada, além das lavouras divididas por arame enfarpado ou fileiras de
árvores, é possível avistar silos e mais raramente, casas distantes da estrada, envolvidas por
arvoredo e galpões. Em alguns trechos, nota-se uma concentração de silos e armazéns às
margens da rodovia que indicam a aproximação das cidades identificadas com o agronegócio
como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. O crescimento dessas cidades se deu sobre
os dois lados da BR 163, de forma que a rodovia corta o perímetro urbano.
Conforme outros estudos, essas três cidades são consideradas pontos de referência
numa área de soja “consolidada”, caracterizada pela tendência à concentração fundiária e à
fraca absorvição de mão-de-obra em função da mecanização das lavouras. (BERNARDES,
2005) Ao transitar por essas cidades, no entanto, nota-se que a área vem atraindo
trabalhadores de outras regiões do país como é possível perceber na intensa movimentação
nas rodoviárias e na existência de vastas periferias carentes de infra-estrutura. É certo que,
nas fazendas, poucos homens são capazes de plantar grandes extensões de terra: tivemos
notícia que dois homens poderiam dar conta de 1000 ha de soja. Antes de corroborar essa
ideia de que áreas de soja atraem pouca mão-de-obra, é preciso levar em conta os numerosos
postos na construção civil, no comércio e no setor de serviços na cidade dos quais se ocupam
esses trabalhadores.
O dinamismo econômico observado em Lucas do Rio Verde e em Sorriso destoava
daquilo que se encontrava em Rosário Oeste e Nobres que apresentavam uma aura de
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estagnação quando comparadas à entropia observada nas áreas em que predominava a soja. As
construções observadas nas cidades voltadas para a agricultura como escolas e prédios
públicos, reforçavam esse contraste por aparentarem haver sido concluídas muito
recentemente. Os dados demográficos mostram que, enquanto em Lucas do Rio Verde e
Sorriso, a população aumentou vertiginosamente nos últimos 20 anos, em Nobres e Rosário
Oeste, a população manteve-se no mesmo patamar ou diminuiu:

1991

2000

2010

NOBRES

15.174

14.983

15.002

ROSÁRIO OESTE

20.050

18.755

17.679

6.693

19.316

45.556

16.107

35.605

66.521

LUCAS DO RIO VERDE
SORRISO

Quadro 1- População total

Conforme

(Fonte IBGE)

Heredia e Palmeira (2009), a dinâmica populacional em “áreas de

agronegócio” como Mato Grosso e Minas Gerais está relacionada a movimentos migratórios:
O manejo dos dados estatísticos mostra que, em ambos os casos, esse acréscimo de
população não só resulta de movimentos migratórios, mas de movimentos
migratórios originados, em grande parte, em outras regiões do país, em especial na
Região Sul. Os naturais do Paraná, seguidos pelos do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, na região matogrossense, e pelos paulistas, nos municípios estudados no
Triângulo Mineiro, são majoritários em ambos os casos. A presença de migrantes
vindos de estados de outras regiões, de outros municípios, do Mato Grosso
inclusive, em Sorriso e Lucas do Rio Verde só crescerá a partir dos anos 90, com o
estabelecimento de um número importante de pessoas provenientes do Nordeste, em
especial do Maranhão. Nos municípios do Triângulo, a migração de paranaenses e
paulistas anda pari passu com a de nordestinos, onde os baianos se destacam
(embora menos hegemônicos que os maranhenses em Mato Grosso) e ambas têm
seu pique nos mesmos anos 90.

Em 2008, a atração de trabalhadores para a região estava em parte relacionada à
instalação de plantas industriais produtoras de carne de aves e de porcos. Havia demanda por
mão-de-obra para trabalhar tanto na produção de carne quanto na construção civil.20 O
estabelecimento dessas companhias significava a extensão da cadeia produtiva do
agronegócio, considerando que a ração utilizada nas criações aproveita soja e milho
produzidos na região.
Em Lucas do Rio Verde, o entusiamo da elite local com o aporte das indústrias
20 Conforme matéria publicada no jornal Folha de São Paulo (30/05/2010), intitulada “Lucas do Rio Verde
representa Brasil que cresce”, a produção de aves e suínos na unidade da Sadia e a esmagadora de grãos
Amaggi empregavam juntas quase 4000 funcionários.
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alimentícias colocou uma estátua à BR 163, em frente à principal entrada da cidade: um porco
gigante, ereto e vestido, chapéu e botas, sorrindo e tendo nas mãos uma espiga de milho e um
grão de soja.

Fig. 2 – Estátua na entrada principal de Lucas do Rio Verde

Após alguns dias na região, foi possível constatar que o ritmo acelerado de
crescimento de Lucas do Rio Verde e Sorriso também causava apreensão por parte da
população sulista, mais identificada com essas elites locais. Havia receio em virtude da
atração de migrantes indesejáveis que inchariam as periferias e, na escassez de trabalho,
aumentariam os índices de violência urbana. Inclusive é crescente, nessas cidades, iniciativas
assistencialistas como alvo essa população através das prefeituras (“casa de passagem” ou
“abrigos”)21 e de associações como Rotary Club (albergue para menores carentes).
Entre os moradores de Lucas do Rio Verde, os comentários relativos a essa tensão
urbana estabeleciam uma comparação com Sorriso: temia-se que Lucas seguisse a tendência
da cidade vizinha em que a pujança econômica criara “favelas”. Os moradores de Sorriso, por
sua vez, não consideravam que a cidade possuía “favelas”, entretanto havia um consenso de
que tratava-se de uma cidade “dividida” pela BR 163. Num dos lados, habitava a população
“gaúcha” e no outro, ficavam os bairros pobres habitados por trabalhadores “maranhenses”22 provavelmente o que os moradores de Lucas consideravam “favelas”. O desenvolvimento da
análise demonstrará as nuanças nessa grande divisão de Sorriso.
As características das duas cidades em questão correspondem ao que alguns estudos,
principalmente na Geografia, consideram tratar-se de “cidades do agronegócio” (ELIAS;
21 Novaes (2011) que pesquisou trabalhadores do café em Minas Gerais, faz uma descrição desses “abrigos”.
22 O termo “nordestino” também é usado para falar de “maranhenses”. A primeira denominação parece ser mais
usada no sentido de eufemizar a imagem pejorativa que os “gaúchos” nutrem em relação a essa parcela da
população.
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PEQUENO, 2006). Esses processos de urbanização são encarados como expressões da
intensificação do capitalismo no campo, uma vez que essas cidades são concebidas para
atender a demandas produtivas dos setores associados à modernização da agricultura. Um dos
aspectos destacados por essas análises é a tendência dessas cidades médias em reproduzir
problemas urbanos de cidades maiores especialmente desigualdades socioespaciais.
Na configuração dos municípios visitados, as fazendas circundam um núcleo urbano
em que é possível acessar mão-de-obra, recursos financeiros, aportes jurídicos, de insumos, de
máquinas e de assistência técnica. Se retrocedermos às condições de fundação da cidade,
veremos que o estabelecimento do núcleo urbano se deu ao mesmo tempo em que foram
implantadas as primeiras lavouras mecanizadas. Esse processo, entretanto, não ocorreu, por
assim dizer, espontaneamente, sendo parte de um projeto de colonização oficial, replicado em
outras áreas do Centro Oeste e da Amazônia nos anos 1970.
1.1. Projetos de colonização, mercado de terras e conflito
A consolidação de imensas lavouras mecanizadas encontrou no Meio-norte
matogrossense condições favoráveis como o regime de chuvas assim como a planura do
relevo. Os solos de tipo latossolos, predominantes na região, porém, são considerados de
baixa fertilidade e alta acidez. As características desfavoráveis do solo foram e são
sistematicamente neutralizadas através da aplicação de fertilizantes e de técnicas de correção
do solo.
É importante notar que as plantações de soja não eram um objetivo desde o começo do
processo de ocupação. Ainda que as políticas governamentais elaborassem programas de
colonização dirigida, houve desdobramentos não previstos inicialmente. No Cerrado, os
programas de Colonização visavam implantar pastagens e, na Amazônia, a ideia era explorar
cultivos perenes como café. Em Sinop, por exemplo, 80 km ao norte de Sorriso, houve a
tentativa de explorar cana-de-açucar em 1979. Mais tarde, as lavouras de arroz e,
posteriormente, de soja estabeleceram-se na região. (FERNANDEZ, 2007)
O processo de colonização nas áreas do Mato Grosso desenvolveu-se através de
projetos de reforma agrária e de colonização particular que contaram com amplo suporte do
Estado:
A fundação de Lucas do Rio Verde, uma das áreas consideradas nos dias atuais como
centrais do agronegócio, é desencadeada a partir da implantação de um projeto
oficial de colonização em 1981. O governo federal, através do INCRA, implantou na

25
gleba Rio Verde um Programa Especial de Assentamento (PEA), com vistas a
abrigar, emergencialmente, os “sem-terra” do acampamento “Encruzilhada
Natalino”, em Ronda Alta (RS), zona considerada de conflito agrário.
Não somente este, mas também outros Projetos, como o Terranova, descrito por
Tavares dos Santos (1993), que também trouxe agricultores do sul do país, ou ainda,
a própria fundação de Sorriso, cidade epicentro do agronegócio, tiveram a
participação do governo em alguma instância. Embora Sorriso seja um dos 33
projetos de colonização particular registrados entre os anos 70 e 80 no MT, nessa
“incorporação da região” ao processo de integração agrícola nacional, a fundação e
crescimento posterior contaram com o beneficio das políticas governamentais.
Uma das funções do INCRA, no âmbito do projeto governamental de colonização e
reforma agrária, consistia em aprovar e fiscalizar projetos de empresas colonizadoras
particulares (Moreno, 2007). A cidade de Sorriso é um desses casos. A presença do
Estado manifestou-se igualmente na política de financiamentos para os agricultores,
por intermédio dos programas PROTERRA E POLOCENTRO (Dias e Bortoncello,
pg. 220, citado por Marques, op cit.), que possibilitaram a abertura de áreas, a
correção de solos e o custeio do estabelecimento de uma nova lavoura e da
infraestrutura necessária para o escoamento da produção. (HEREDIA, 2010).

No que tange às obras de infraestrutura, foi fundamental nesse processo de avanço
sobre “novas áreas”, a expansão da malha rodoviária, que propunha uma “integração
nacional”, ligando áreas do Centro Oeste e da Amazônia aos centros econômicos do país. A
BR 163, em que estão situadas Lucas do Rio Verde e Sorriso, foi aberta entre 1971 e 1976
pelo 9° BEC (Batalhão de Engenharia e Construção do Exército). O asfaltamento do trecho
que corta Sorriso foi inaugurado em dezembro 1984 em cerimônia com a participação do
então presidente da república João Figueiredo. Logo que a estrada foi aberta, foram realizadas
as primeiras negociações de terras envolvendo o grupo que constituiria a Colonizadora
particular responsável pela instalação da cidade de Sorriso e pela comercialização de terras
circundantes.
Os projetos de colonização oficial instalados no Centro Oeste e na Amazônia a partir
dos anos 1970, privilegiaram a vinda de famílias de agricultores oriundos das “áreas
coloniais”. Estudos apontam que a opção pelos “colonos” tinha como justificativa os
seguintes fatores: a) tratava-se de uma classe de produtores agrícolas que já familiarizados
com a mecanização, b) muitos foram impelidos de suas regiões de origem em função de
tensões sociais criadas pela escassez de terras, c) as famílias oriundas dessas regiões já
haviam sido bem sucedidas em projetos de colonização nos anos 1950/1960 em Santa
Catarina e no Paraná. Nessas áreas coloniais, corriam notícias sobre as terras baratas e planas,
favoráveis à mecanização, através da imprensa local e do boca a boca. Circulavam corretores
de terra aliciando compradores, promovendo reuniões e caravanas para “conhecer” o Mato
Grosso. (TAVARES DOS SANTOS, 1993)
As falas desses agricultores a respeito da chegada à região, muitas vezes, compararam
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suas próprias trajetórias como a dos pais que, partiram das primeiras colônias no Rio Grande
do Sul para formar novas colônias nas porções oeste de Santa Catarina e do Paraná. A abertura
de áreas, as primeiras lavouras e a fundação de cidades ou essa verdadeira “missão
civilizatória” no Mato Grosso foi interpretada como reedição de uma empreitada anterior.
Notamos que tal referência era motivo de orgulho para a família como pudemos
perceber através da decoração da casa de um dos produtores. Numa grande sala de jantar, em
lugar de destaque, havia uma antiga fotografia dos anos 1950, cuidadosamente ampliada, em
que ele mesmo aparecia ainda criança em Santa Catarina, junto aos outros homens da família,
posando numa clareira tendo em destaque um enorme tronco ceifado. Fotografias registrando
o momento de “desbravamento” foram encontradas em outras casas de produtores, geralmente
nas paredes dos cômodos voltados à comensalidade. É preciso notar que foram igualmente
comuns na decoração das residências fotografias aéreas das propriedades.
No caso de Sorriso, município criado como empreendimento de uma empresa
colonizadora, a Colonizadora Sorriso (renomeada Colonizadora Feliz), a oferta de terras
baratas atraiu colonos com capacidade de investimento diversas. A extensão das áreas
adquiridas por essa primeira leva de migrantes variou bastante, no entanto, os dados apontam
que as estratégias familiares mobilizadas no processo de deslocamento e exploração de novas
áreas pouco variaram.23
No intuito de apresentar essas estratégias e dar uma ideia das condições que os colonos
encontraram no Mato Grosso, lançaremos mão de um trecho do livro “Resgate Histórico do
Município de Sorriso: portal da agricultura no cerrado mato-grossense” (DIAS;
BORTONCELO, 2003) que propõe contar a história da cidade. Veremos que a ocupação de
“novas áreas” não se deu sem que os colonos “gaúchos” entrassem em conflito com grandes
proprietários, posseiros e indígenas preestabelecidos na região.
Antes de analisar o conteúdo do texto, é preciso notar que o livro contou, em alguma
medida, com o apoio da Colonizadora Sorriso. Sua publicação, portanto, está relacionada com
disputas políticas, uma vez que ser reconhecido como “pioneiro” consiste num fator de
prestígio nesse contexto.24 Essa relação ajuda a entender porque o capítulo “Fundação de
Sorriso” poderia ser intitulado “Fundação da Colonizadora Sorriso”. Na situação inicial, o
grupo formado por pai, filho e genro compram terras de um estrangeiro, o “Americano”25, por
23 Algo também indicado por Fernandez (2007).
24 Este estudo não visa dar conta das questões relacionados ao “pioneirismo”, mas abordará alguns aspectos
relativos ao tema.
25 Na segunda metade dos anos 1960, cerca de 20 mil hectares de terras, a maior parte na região Amazônica,
foram apropriados por estrangeiros. A presença de proprietários estrangeiros continua sendo significativa na
região. Em 2008, o Mato Grosso era o estado com maior extensão de terras em nome de estrangeiros: cerca
de 754.705,4 hectares. Sobre a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, ver Oliveira (2010).
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intermédio do corretor Bené.
A primeira visita com interesse de comprar terra nesta região foi do Sr. Benjamin
Raiser, juntamente com seu filho Ivo Raiser e seu genro Nelson Frâncio em 1972.
Nesta ocasião apenas conversaram com o americano Edmund Zanini e o corretor
Benedito Renó, conhecido por Bené. Em final de 1973, estiveram aqui novamente,
quando então fecharam o negócio. Benjamin ofereceu a terra para seu filho e seu
genro. Assim, se embrenharam no cerradão para dar início a uma agropecuária.
Nelson Francio ao referir-se ao início dessa aventura, diz: “O acontecimento de
Sorriso, por isso é Sorriso hoje, por causa do meu sogro, Benjamin Raiser, que veio
comprar essa terra. Veio pra cá, eu e o Ivo, seu filho assumir isso aí.” (DIAS;
BORTONCELLO, 2003, p. 73)

Os dados relativos às estratégias adotadas nesse processo de deslocamento apontam
que esse arranjo familiar foi preferencial entre os colonos do Sul. Os mais velhos compravam
as terras e entregavam para que os filhos em idade de casar ou recém-casados. Poderiam
associar-se primos ou então os genros, já que as mulheres não tendem a controlar as lavouras.
Também conhecemos casos em que o proprietário que não tivesse filhos para enviar ao Mato
Grosso, tratava de aliciar vizinhos ou parentes para trabalhar como “peão” na abertura de
área. Em alguns casos, esses peões conseguiram também adquirir terra depois de algum
tempo. A seqüência do texto aponta que Ivo Raiser (filho) e Nelson Frâncio (genro) ficaram
responsáveis pela “abertura das divisas”:
Ivo e Nelson contam que em 1974 vieram para abrir divisas da área adquirida. Ivo
relata: “Eu fiquei acampado, quase um ano eu e o Nelson na balsa do Teles Pires,
embaixo de um barraco de plástico, pra ver as divisas e pra sobreviver nós
colocamos uma borrachariazinha”.
Ivo e Nelson contam como passaram no período que estiveram sozinhos aqui, longe
da família, suportando a grande quantidade de mosquito, abelha, marimbondo e
carrapato, comendo carne de caixa e peixe frito no restaurante do Pedro Sucuri, na
margem direita do rio Teles Pires onde hoje tem a ponte. Ivo referindo-se a essa
passagem, conta que tiveram ajuda do 9° BEC: “Nós pegava muito mantimento para
nós comer, também nós pescava e quando sobrava peixe, nós dava para eles, eles
sempre ajudavam muito nós e nós nunca desistimos, ficamos por aí e ficamos até
hoje.” Após a abertura das divisas, os dois voltaram para o sul.

No período em que os dois estiveram “longe da família”, além de trabalhar na abertura
da área, os rapazes prestavam serviço de borracharia, acusando algum movimento nas
estradas da região. Além da presença do batalhão do Exército, responsável pela abertura da
BR 163, com os quais os “pioneiros” mantinham uma aliança, o relato também indica uma
população preestabelecida através da referência ao “restaurante do Pedro Sucuri”26.
26 As diferenças entre cuiabanos, maranhenses e gaúchos foram muitas vezes ilustradas em termos de hábitos
alimentares, num discurso que pretende eufemizar os estereótipos baseados no contraste entre civilização e
selvageria. Cuiabanos sabem fazer peixe, os gaúchos, carne. Aos cuiabanos também é atribuído o gosto por
comidas “temperadas”. Os maranhenses estão associados a uma série de comportamentos preguiçosos como
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Ainda conforme a narrativa do livro, três anos depois que Benjamin Raiser fez a
primeira compra de terras, entra em cena Claudino Frâncio, irmão de Nelson, que se tornaria
líder da sociedade que constituiu a Colonizadora Sorriso:
Em 10/01/75, Nelson e Claudino vieram para Sinop e nessa ocasião, encontraram
uma serraria tipo “Pica - pau” desativada, alugaram-na com objetivo de serrar as
madeiras para a construção das casas e regressaram ao sul do país novamente. Em
seguida, Nelson e Ivo se organizaram e partiram rumo a este lugar, dispostos a
desbravar o cerrado, preparando as condições para trazerem suas famílias.
Pensando na escola para os filhos, como haviam alugado a serraria, estabeleceram
residência em Sinop, cidade esta que estava iniciando seu desenvolvimento. Quando
estavam construindo uma das casas, receberam visitas do sul.

Esse trecho mostra que a cidade de Sinop, 80 km ao norte pela BR 163, já era um
ponto de apoio importante para quem chegava à região. Além da escola (fundada em 1976) e
da serraria, o hospital mais próximo também ficava na cidade.27 A construção das casas e o
acesso a serviços de saúde e educação eram condições que viabilizavam a vinda das esposas e
dos filhos pequenos. No caso dos solteiros, era espectativa que, numa das idas e vindas entre o
Sul e o Mato Grosso, eles pudessem encontrar uma esposa na região de origem que aceitasse
as penosas condições “pioneiras”.28
Conforme Dias e Bortoncello (2003), no final dos anos 1970, além dos acampamentos,
havia na região de Sorriso apenas um galpão à BR 163 onde funcionava um restaurante em
que o próprio Ivo Raiser e esposa trabalhavam. A clientela era formada muito em função da
negociação de terras ou de empreitadas de “peões” para a abertura de área.
A formação de áreas cultiváveis envolvia duas operações principais: a derrubada da
mata e a retirada manual dos tocos e raízes. As árvores vão sendo derrubadas pela passagem
de uma enorme corrente de ferro, rente ao solo, cujas extremidades são presas em dois tratores
o gosto pelos botecos (lugares de festa, embriaguez e violência) e pela farinha de puba ou farinha d'água. A
farinha também está associada aos cuiabanos que não “sabem trabalhar” na terra, contentando-se com a
plantação de mandioca. Na imagem construída sobre o Mato Grosso, os gaúchos tratam a população
preestabelecida como cuiabanos e a paisagem era de mata, botecos e mandioca.
27 Conforme site da Colonizadora Sinop, disponível em <http://www.gruposinop.com.br/colonizadora.php>,
Acesso em 02/03/2010, a primeira casa em Sinop foi construída em 1973,dois anos antes que em Sorriso. O
texto intitulado “história de cidade” sugere que o desenvolvimento da cidade foi bastante acelerado: “Na
implantação e execução do projeto, 400 homens e máquinas atravessaram, inicialmente, o rio Verde, abrindo
as primeiras picadas na selva, para plantar quatro cidades (Sinop, Vera, Santa Carmem e Cláudia), 1.400
quilômetros de estradas vicinais, campos experimentais, centro comunitários, escolas infra-estrutura de apoio
para atender aos novos habitantes, brasileiros de todas as regiões do País que, num fenômeno de explosão
populacional, acorreram para enfrentar os desafios de ocupação da amazônia mato-grossense; e forjaram a
"mística do Nortão". (…) E o resultado não poderia ter sido outro: no dia de sua fundação, em 14 de
setembro de 1974, a cidade de Sinop era um verdadeiro canteiro de obras, com mais de 20 quadras abertas.
Tudo foi muito rápido.” Sorriso seria emancipada somente em 1986.
28 Notamos que nas narrativas referentes à chegada no Mato Grosso, as mulheres tendem a ser consideradas
uma espécie de entrave ao avanço “pioneiro” por não aceitarem as condições precárias nas áreas novas e
também por resistirem em abandonar a família no Sul.
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que, em vez de pneus possuem esteiras, assemelhando-se a tanques. A “limpeza” final do
terreno envolvia essas empreitadas de trabalhadores. O preparo da terra muitas vezes era mais
oneroso que sua aquisição, daí a importância das linhas de crédito do Banco do Brasil e dos
programas de incentivo do Governo Federal para a criação de áreas cultiváveis
(FERNANDEZ, 2007).
A “catação de raiz”, como é chamada a última etapa no processo de abertura, consiste
numa atividade que os gaúchos frequentemente associaram aos maranhenses, contribuindo
para sua estigmatização como trabalhadores “braçais”, incapazes de assumir tarefas mais
complexas ou consideradas mais valorizadas. Os dados não permitem definir a origem dos
trabalhadores que integravam essas empreitadas para abertura de área nos anos 1980, mas é
possível afirmar que essa foi uma tarefa realizada também pelos colonos que adquiriam terras
e não tinham condições de contratar o serviço. Nos anos 1990, quando ainda eram abundantes
as terras por serem abertas, essas empreitadas foram, muitas vezes, compostas por
maranhenses egressos dos garimpos do norte que encerravam suas atividades.
No mesmo janeiro de 1975, em que Nelson e Claudino alugaram a serraria, um
segundo grupo veio para o Mato Grosso interessado em comprar terras. No caso desse
processo de ocupação, foi prática comum que colonos já estabelecidos na área nova
chamassem outros colonos das mesmas regiões de origem, consistindo num eficiente
mecanismo de atração. Alguns colonos o fizeram de modo sistemático, acumulando
comissões sobre os valores negociados:
Segundo relato de Dorival Brandão, em janeiro de 1975, uma comitiva formada por
três pessoas: Claudino Frâncio, residente em Videiras/SC, seu primo Demétrio
Frâncio, residente em Ampére/PR e Dorival Brandão, residente em Marmeleiro/PR,
a convite de Claudino, vieram visitar Nelson e Ivo. Ao chegarem em Cuiabá, num
domingo, encontraram-se com Benedito Renó, conhecido como Bené, que era
corretor de imóveis e representante de vendas das terras do Americano Edmund
Zanini. Como o grupo estava interessado em adquirir terras próximas às de
Benjamin Raiser, combinaram de se encontrar na quarta-feira, na pista de pouso
construída pelo 9° BEC, nas terras da fazenda Santa Anastácia, às margens do Rio
Lira. Na terça-feira chegaram em Sinop, encontrando-se com Nelson e Ivo.
Conforme combinado, Claudino, Demétrio, Dorival, Ivo e Nelson, encontraram-se
com Bené, no local determinado. Enquanto aguardavam o avião, prepararam o
almoço, um churrasco na beira do rio. Dorival Brandão relata:
“Saímos na quarta-feira e fizemos um churrasco na beira do rio Lira e o avião ia vir
só às duas horas (14 horas). Nessa folga conversamos e decidimos comprar. Eu
disse: mas Claudino, eu vou voar e se não tiver índio e não for muito alagado, está
feito o negócio... Eu fico com mil alqueires e você fica com os três mil alqueires
restantes. Negócio fechado, fomos para a pista esperar o avião. Após terem
sobrevoado a área, voltaram para fechar o negócio. O objetivo da compra das terras
era formar uma agropecuária.”

O sobrevôo sobre as grandes áreas que eram negociadas consistia numa prática que
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visava averiguar a presença de índios ou de áreas alagadas. Essa passagem aponta que, ao
menos no período em que foram feitos os primeiros negócios de terras em Sorriso, era preciso
considerar a presença de índios ou de outros habitantes preestabelecidos nas terras oferecidas
pelos corretores. A presença dessa população nativa se esvanece no discurso “pioneiro”, no
entanto, estudos apontam que o avanço sobre novas áreas não ocorreu sem que houvesse
confrontamento com posseiros e índios.29
Voltando à narrativa da aquisição de terras pelos “pioneiros”, o negócio novamente é
firmado através do corretor Bené, representante do “Americano” que vendera as terras para
Benjamin Raiser. Claudino Frâncio assume o papel de intermediação dos negócios,
convidando compradores desejáveis (“amigos”, “parentes”, “compadres”). Essa prática
permitia que a Colonizadora exercesse algum controle sobre o empreendimento, inclusive
excluindo os habitantes indesejáveis da cidade. Não raro, o processo de convencimento
incluía participar de uma caravana para conhecer as terras do Mato Grosso organizada pelo
próprio Claudino.
O texto atribui a Claudino Frâncio um certo protagonismo “pioneiro” calcado em seu
tino para os negócios – o que indica que a identidade de “agricultor” não necessariamente está
associada àqueles considerados “pioneiros”:
Como a área que Claudino comprou era muito grande e seus recursos não eram
suficientes, voltou para o sul oferecendo terras a seus amigos, compadres e parentes.
Em pouco tempo, Claudino vendeu toda a primeira área adquirida, comprando,
então, mais quatro mil alqueires. A notícia correu rápido pela região sul e
começaram a organizar caravanas quinzenais para virem conhecer Mato Grosso.
Esse fato muda os rumos da família, nasce a idéia de se formar uma empresa de
compra e venda de terra. Ivo conta que Claudino disse: “Nós vamos vir pra cá e
vamos ajeitar compra e venda de terra, porque é muito melhor comprar e vender
terra do que vender roupas íntimas de mulher.” [Claudino vendia roupas no Sul]
De fato, isso se concretizou e surgiu a Empresa Sorriso. O negócio se tornou um
grande empreendimento, pois inicia uma verdadeira corrida do povo sulista em
busca da terra prometida. (DIAS; BORTONCELLO, 2003, p. 73-76)
29 Conforme Fernandez (2007, p. 155), “essa situação de conflito e aldeamento decorrente da expropriação de
territórios indígenas continua em curso como mostram os casos dos Iranxe, Parecis, Enawenê-nawê,
Umutina, Xavante, Bakari e outros povos situados em áreas de monocultura e pecuária no Mato Grosso” . O
autor mostra o quanto a criação de terras disponíveis para colonização correspondeu a um processo de
expropriação de territórios tradicionais: “As narrativas sobre os contatos dos povos indígenas com a
sociedade nacional, seja por meio de programas oficiais, seja pelo avanço do extrativismo vegetal e mineral,
demonstram que a partir da década de 1940 teve início, na região do Médio-Norte de Mato Grosso,
abrangendo os vales do Araguaia e do Guaporé, um processo de expropriação das Terras Indígenas para
torná-las disponíveis às frentes de expansão que o seguiram. Ou seja, a disponibilidade dos chamados
“grandes estoques” de terras, encravados nos denominados “vazios” populacionais, decorreu de um longo
processo social de construção de novos territórios, processo esse pautado na desarticulação e desestruturação
de territórios tradicionais de caça, pesca, roças, moradia, rituais, conflitos e lazer dos povos indígenas. Essa
construção social do “despovoamento” foi mediada por relações de conflito e violência, levando à quase
extinção de vários grupos, como o caso dos Panarás, que tiveram sua população reduzida de 1500 índios, em
1973, quando os Villas Boas firmaram o primeiro aperto de mão, para 74 indivíduos, em 1975, quadro que se
repetiu com os Iranxes, os Parecis, os Bakairi, os Bororo, entre outros.” (ibid, p. 157)
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O item seguinte do livro, intitulado “Oficialização da Colonizadora”, mostra como as
funções foram distribuídas na organização do grupo societário que reunia dez homens, sendo
cinco da família Frâncio, além de Ivo Raiser, cunhado dos Frâncio e do corretor Bené.
A partir dessa guinada, os irmãos Frâncio se distribuíram, cada um fazendo uma
atividade na sociedade. Ricieri ficou no Sul trabalhando cuidando das atividades da
família, pois se caso aqui não desse resultado, tinham cartas na manga. Nelson, que
já havia enfrentando as barreiras do início, administrava a empresa aqui e as
lavouras, que logo contou com o auxílio de Guinter, filho de João Frâncio, que
passou a gerenciar o escritório da Colonizadora. Claudino, que era coordenador de
tudo, além de ter conhecimento das cidades, principalmente até Mato Grosso do Sul,
em função de ser vendedor de malhas produzidas pela família, tinha um espírito
empreendedor que o levava a criar alternativas para progredir e resolver os
problemas. É claro que nos trabalhos da Colonizadora, principalmente na venda de
terra, os irmãos Frâncio contaram com a ajuda dos sócios, conforme trataremos
adiante. Idali, esposa Claudino contou que na época ele comprou um fusca novo e se
pôs a viajar de Videiras/SC, onde moravam, a Sorriso/MT. Fazia em média oito
viagens durante o ano e que só não veio morar aqui, antes, porque o trabalho dele
centralizava mas no sul, fazendo a divulgação, organizando as caravanas para vir
conhecer e vendas de terra. Quando Sorriso conquistou certa estabilidade mudou-se
com a família, fixando residência em Cuiabá para cuidar melhor dos negócios da
Colonizadora da qual era gerente. (DIAS; BORTONCELLO, 2003, p. 76-77)

Em 1994, a sociedade de 10 sócios estava resumida a Claudino e seus filhos: Nei e
Luciane Frâncio que, em 2008, estava no comando da Colonizadora.30 Ivo Raiser acabou
saindo da sociedade em 1977 e antes outro sócio já havia deixado a Colonizadora: Ignácio
Schevinski que ocuparia a prefeitura entre 1993 e 1996.
Sem dúvida, o nome dos Frâncio encontra-se atrelado à Colonizadora e à fundação da
cidade. Em 2008, a empresa continuava construindo Sorriso renomeada “Colonizadora Feliz”,
loteando áreas de lavoura limítrofes para aumentar a cidade e atuando em outros
empreendimentos de construção civil. Os negócios da Colonizadora, no entanto, pareciam
envoltos em irregularidades como medições equivocadas ou outras irregularidades na emissão
de escrituras. Pouco antes de chegarmos à Sorriso, os dirigentes da Colonizadora haviam sido
condenados por envolvimento com o desmatamento ilegal.
Na época do trabalho de campo, o negócio, por assim dizer, original entre a
Colonizadora e o “Americano” estava no centro de uma disputa judicial que envolvia 150 mil
hectares. Esse caso mostra que os conflitos decorrentes do processo de ocupação por colonos
“gaúchos” envolviam não somente índios e posseiros, como também, grandes proprietários já
estabelecidos na região. Conforme matéria publicada pela principal emissora de rádio da
cidade, o advogado do “Americano” alegava que as terras foram negociadas indevidamente
30 Claudino morreu em 1999, em decorrência de uma acidente automobilístico. Apesar de não morar em
Sorriso, foi enterrado no Cemitério Municipal num imponente mausoléu.
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através de uma procuração falsa e exigia uma indenização dos produtores que estavam sobre a
área. Estes, por sua vez, alegavam que a compra foi de boa fé. Em setembro de 2009, haveria
uma tentativa de acordo entre as partes:
Um improvável acordo judicial entre 275 proprietários rurais e o norte-americano
Edmund Augustos Zanini, de 78 anos, pode encerrar amanhã uma disputa fundiária
que se estende há 31 anos. A área em litígio, equivalente a 150 mil hectares, está
avaliada em cerca de R$ 1 bilhão e abriga fazendeiros que fizeram fortuna no
médio-norte com o plantio de soja.
A audiência de conciliação será realizada na Vara de Direito Agrário, a partir das 9
horas, no Fórum de Cuiabá, e é uma tentativa de evitar que o impasse se estenda por
mais uma década. Edmund, autor do processo judicial, alega ter sido vítima de uma
falsificação de procuração em 1978, que possibilitou a Lourival Abraão Asse
registrar, no 5º Tabelionato de Cuiabá, a venda supostamente forjada da propriedade
com transferência para seu nome.
No ano de 1991 o americano obteve uma decisão favorável na Justiça criminal, que
condenou os responsáveis pela falsificação do documento e reconheceu sua posse
sobre as terras. Então, Edmundo ingressou com uma ação cível para cancelar
centenas de registros imobiliários que resultaram da primeira suposta falsificação e
para reaver as terras, com indenização por perdas e danos.
Com a ação cível, 30 proprietários rurais que agora estão na área constituíram um
representante e protocolaram na Justiça um embargo de terceiro, que cabe a pessoas
alheias ao processo que serão prejudicadas ou beneficiadas com a sentença. Agora o
processo está em trâmite em Cuiabá e a conclusão mais célere seria a conciliação.
(ROMA, 2009)

Na seqüência do texto, o advogado acusa os fazendeiros de terem negociado com a
Colonizadora mesmo sabendo que havia litígio envolvendo as terras. Os fazendeiros são
tratados pela matéria como “milionários” ou “produtores rurais de renome” como “ex-diretor
da APROSOJA” (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso), “diretor do
Sindicato Rural” e um “empresário” do comércio de máquinas :
“O Edmund não quer tirar as pessoas da terra, quer apenas reaver o que é seu. No
Brasil existe lei e ela deve ser respeitada. Meu cliente concorda em receber parte dos
valores da terra para que haja acordo, mas não vamos abrir mão disso e deixar o
processo se encerrar. Ali não tem pobre, só têm milionários, e ninguém de boa fé,
todos sabiam que havia um litígio quando compraram as terras”, disse o advogado
Neilton Cruvinel Filho. Edmund está em São Paulo, mas mora nos Estados Unidos.
Entre os que hoje estão na terra figuram produtores rurais de renome, como exdiretor da Aprosoja, Nadir Sucoloti, o diretor do Sindicato Rural, Sadi Beledelle e o
empresário Joci Piccini.
A intenção do grupo instalado na área seria recusar o acordo e lutar pelo fim da ação
judicial, já que eles alegam ter adquirido as propriedades de boa-fé, por meio de
uma colonizadora. “Os dois lados tem direitos. É uma situação delicada”, avaliou o
juiz Pedro Sakamoto. A área é uma das mais férteis e valiosas de Mato Grosso.
Pode demorar anos, mas perder a ação é impossível. Mesmo porque o Edmund foi
expulso dali a balas antes da ocupação”, disse o advogado. O conflito de interesses
deve inviabilizar a negociação, que acontece depois de amanhã, devido a Semana da
Conciliação.(ROMA, op. cit)

No final de sua fala, o advogado menciona que o próprio Edmund Zanini foi “expulso
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a balas”, aludindo a conflitos violentos invariavelmente evitados nas maior parte das
narrativas “pioneiras” que logramos acessar.
Outras pistas sobre violência nesse período de fundação estão no próprio livro sobre a
história de Sorriso. (DIAS; BORTONCELLO, 2003) Em item intitulado “Primeiros
habitantes”, Nelson Frâncio admite que, ao menos, parte das áreas adquiridas pela
Colonizadora eram ocupadas por “grileiros” em suas palavras; chamados de “ribeirinhos” no
texto das autoras:
“Quando nós compramos essa área de Sorriso era oito mil alqueires. Tinha mais ou
menos umas duzentas pessoas aqui em cima, de grileiros. Nós compramos de uma
firma do Rio de Janeiro, do Euclides Aranha, que era ministro de Guerra do governo
Castelo Branco. E nós compramos isso só que limpo, sem ninguém em cima. Eles
deram conta. Vieram ali com a justiça e tiraram todo mundo pra fora. Até fiquei
arrepiado! Tinha tanta criança!” Sendo perguntado se não houve enfrentamento, ele
[Nelson Frâncio] respondeu: “Não, nada. Só dava dó de ver, era um dia de chuva”.
Sobre o lugar para onde os ribeirinhos foram levados, ele responde: “Vieram com
autorização do Ministério do Exército, com dois ônibus de policiais. Levavam na
beira da rodovia e mandavam embora.” (Dias e Bortoncello, 2003, p. 197 - 198)

Nota-se que, para além do fato de tais empreendimentos fundiários estarem alinhados
à políticas governamentais, também foram acionadas alianças políticas como forma de
negociar terras em condições mais vantajosas. Isso é o que sugere o fragmento que trata um
“ministro de guerra” como uma das partes num negócio de aquisição de terras pelos Frâncio.
Percebe-se portanto, como esses negócios particulares eram definidos não apenas por uma
lógica de mercado, mas também por determinadas alianças políticas.
Na seqüência, há um outro depoimento de alguém apresentado como “pessoa que
participou ativamente e acompanhou tudo desde início” no qual o narrador, anônimo, admite
que a Colonizadora teria se valido de expedientes condenáveis no “começo da cidade”:
“Eu posso dizer, em duas palavras, a verdade: a senhora já viu no Brasil uma
colonizadora que não teve que apelar? Seria uma exceção. (…) Quem quiser fazer
um histórico de Sorriso, no entendimento do público, que é uma família e uma
família é claro que não vai dizer: olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo errado, mas
tem muita coisa também que no começo da cidade deixa marcas muito tristes e que
não convém registrar em um álbum de família como vai ser esse.” (Dias e
Bortoncello, 2003, p. 198).

O último fragmento mencionado nesse trecho do livro associa os episódios de
violência às fazendas em que viviam apenas “capatazes” e “grileiros”, excluindo as fazendas
dos colonos habitadas por famílias. O trecho também indica que “peões” ou a mão-de-obra
que chegava à frente agrícola vinham do Sul assim como aqueles que chegaram como
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proprietários.
Naquela época tinha muito banditismo. Tinha umas fazendas que iam buscar
funcionários, prometiam emprego e salário e quando ficavam doentes ou se exigia
alguma coisa, eram mortos. Certa vez chegou um caminhão cheio de pionada (paude-arara), um deles queria comida de qualquer jeito. Estavam ali no posto Sorrisão,
o motorista simplesmente puxou o revólver e matou o cara e foram embora e
jogaram no Rio Lira. Um vizinho do que foi morto, pulou do caminhão e se
escondeu no mato. Saíram caçando, mas não encontraram. Depois ele apareceu e
pediu socorro para D. Elfrida, para poder ir de volta para casa no Paraná. Isso
acontecia nas fazendas que só tinham capatazes e grileiros.” (DIAS;
BORTONCELLO, 2003, p. 200)

Nota-se que nesses relatos, os “pioneiros” admitem a expulsão de famílias que
ocupavam anteriormente a área e, até mesmo, outras operações mais tenebrosas que deveriam
ser esquecidas. Esses episódios vem à tona acompanhados de argumentos que tendem
eufemizá-los ou justificá-los. No caso das famílias expulsas, tratava-se do cumprimento do
contrato por parte do vendedor, nada menos que o Ministro da Guerra, que deveria entregar as
“terras limpas”, eximindo de culpa os compradores “pioneiros”. No outro trecho, o ímpeto
civilizatório é evocado para justificar práticas condenáveis.
1.2. “Quem chega antes, bebe água limpa”: algumas notas sobre pioneirismo na área
Na primeira viagem rápida à Sorriso, cada um dos membros da equipe foi presenteado
com um exemplar do livro que traz um “resgate histórico” da cidade, fonte dos trechos
analisados no item anterior. Recebemos o livro das mãos de uma de suas autoras que
acessamos graças a informações obtidas em visitas prospectivas à prefeitura. Soubemos que
poderíamos encontrá-la na Feira dos Pequenos Produtores, onde vendia queijos e outros
laticínios aos sábados. Lecionava também no município e militava no sindicato local.
Vivia entre a casa que a família mantinha na cidade e um “sítio”, como ela chamava os
cerca de 30 hectares que possuía. Ao seu redor, os irmãos e cunhados plantavam cerca de 700
hectares de soja, sendo portanto, pequenos produtores na Comunidade Navegantes
considerada bastante próxima da cidade a pouco mais de 10 km. A professora, separada e com
os filhos criados – um deles era inclusive vendedor de insumos - ficara responsável por cuidar
dos pais já idosos. A equipe acabou estabelecendo uma relação duradoura, não só com ela,
mas também com outros membros de sua família.
Fomos presenteados com os livros em visita ao sítio da autora, quando conhecemos
também seus pais. Nesse período inicial de campo, a equipe trabalhava muitas vezes em
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grupo. Encontramos grande parte da tiragem estocada num dos cômodos da casa e, ali mesmo,
ela distribuiu os exemplares. Aproveitou para manifestar sua mágoa por não ver seus livros
nas escolas locais. Talvez sua versão não tivesse agradado os donos da Colonizadora, os
“pioneiros” nesse texto oficial.
Além de acusar alguma tensão e disputa pelo reconhecimento como “pioneiro”, os
episódios contados no livro servem para mostrar as estratégias de deslocamento dessas
famílias de colonos, sobretudo o modo como combinaram recursos econômicos, trabalho
familiar e variadas formas de solidariedade e associação entre vizinhos; tanto de origem,
quanto na nova área. Considerando também os dados reunidos durante o trabalho de campo, é
possível estabelecer algumas relações que parecem ser fundamentais para entender quais são
os atributos que permitem que alguém seja reconhecido como pioneiro nesse contexto.
Os dados a respeito da chegada dos sulistas à região permitem comparar duas levas de
migrantes: uma primeira leva, na qual estão incluídos aqueles considerados “pioneiros”, em
que muitos adquiriram terra e tiveram a oportunidade de tentar firmar-se como produtor na
área. Também podem ser considerados “pioneiros” os responsáveis pelos primeiros
estabelecimentos comerciais da cidade.31 Uma segunda leva de migrantes já não encontrou
condições tão favoráveis de acesso à terra. Até meados dos anos 80, os colonos que chegavam
à região eram beneficiados por uma série de programas governamentais de incentivo à
colonização. Em 1985, todos esses incentivos haviam sido extintos, o que passou a dificultar o
estabelecimento na atividade agrícola, assim como a enorme valorização fundiária que
aumentava as restrições no acesso à terra.
Os migrantes sulistas que chegaram um pouco mais tarde, portanto, nem sempre
tornaram-se proprietários, sendo mais comum a incorporação a uma “classe média urbana”
dedicada ao comércio e à prestação de serviços. Pode-se afirmar portanto que, essa segunda
leva de migrantes sulistas formou o contingente de profissionais liberais e por técnicos
agrícolas responsáveis pela comercialização de insumos e pela prestação de assistência
técnica nas fazendas. Há também aqueles que vieram para trabalhar nas fazendas ocupando
funções hierarquicamente superiores – em relação aos trabalhadores maranhenses - como
gerente ou operador de máquinas.
É importante notar que essa inflexão dos favorecimentos iniciais para acesso à terra e
consolidação de lavouras não se deu de forma abrupta, sendo definida por decisões políticas
de caráter mais imediato, como a extinção de programas de financiamento e por processos de
31 Um bom exemplo de comerciante reconhecido como “pioneiro” era o dono da primeira papelaria da cidade,
que também era uma liderança no C.T.G. Foi descrito por sócios do C.T.G. como um sujeito que trabalhava
incansavelmente com admirável eficiência de alguém que “fazia acontecer”.
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maior duração como a escalada dos valores fundiários e os ciclos de crise e bonança
características de atividades produtivas voltadas para a exportação.
A ida da primeira leva de migrantes para o Mato Grosso raramente foi uma empreitada
individual, sendo mais comum que fossem estabelecidas sociedades familiares envolvendo
pais e filhos ou somente os filhos, podendo incluir homens de outras famílias incorporados
por casamento, sendo as mulheres preteridas nessas sociedades. Cabe notar que, em todos os
casos observados de colonos que podem ser incluídos nessa primeira leva, suas esposas são
provenientes das mesmas áreas de origem, consideradas “vizinhas”.32
Outro princípio importante nessa forma de organização das famílias em sociedades
está relacionado à distinção geracional. No caso dessa primeira leva de migrantes,
observamos muitos casos em que a compra das terras foi realizada pelos pais que, muitas
vezes, não se transferiam de imediato, encarregando seus filhos casados ou em idade de casar,
além dos genros, para a tarefa de “abertura das áreas” e primeiras experiências de cultivo.
Esse hábito constituiu uma população eminentemente jovem nos primeiros anos: se diz que,
nos primórdios, não se via pessoas de “cabeça branca” na cidade. Com o passar dos tempo,
notamos a tendência dos mais velhos transferirem-se para o Mato Grosso, juntando-se aos
filhos.33
As sociedades familiares geralmente operam através de uma divisão de tarefas em que
os pais ou os irmãos mais velhos dedicam-se aos “negócios” ou à compra de insumos e venda
do produto. Os mais novos, filhos ou caçulas, tendem a assumir mais intensamente as funções
relacionadas à técnica agronômica. Isso não significa que as decisões sejam tomadas sem que
haja algum nível de deliberação coletiva, eventualmente incluindo as mulheres. A organização
de
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familiares

consiste

numa

estratégia

operante

tanto

em

grandes

empreendimentos fundiários, caso da Colonizadora, como também na exploração de pequenas
lavouras de soja.
Algumas das sociedades constituídas nos anos 1980 continuavam vigorando quando
estivemos em campo, mas observamos que há uma tendência ao desmembramento para a
constituição de novas sociedades que acompanham a sucessão geracional: dissolve-se a
sociedade entre irmãos (podendo incluir cunhados) para a formação de uma sociedade entre
32 Notamos que esse costume não perdurou na geração seguinte. Conhecemos casos de filhas e filhos de
produtores prestigiados que casaram-se com não-gaúchos (“matogrossenses”, “cuiabanos”, descendentes de
japoneses). A teoria nativa que explica essa exogamia menciona a tendência dos jovens serem enviados para
cidades maiores para completar os estudos e lá estabelecem tais enlaces.
33 Um dos clubes existentes na cidade, o “Clube da Terceira Idade” é bastante frequentado por esses pais de
produtores que vieram para Sorriso depois que seus filhos já encontravam-se estabelecidos. É interessante
notar que, foi nesse local onde pudemos ouvir os chamados “dialetos” característicos das regiões coloniais
do Sul, algo que parece ter sido perdido na geração seguinte.
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pais e filhos. Os dados referentes a essas questões permitem assinalar sua pertinência como
foco de uma pesquisa mais detalhada por consistir em fonte de tensão no interior das famílias,
sendo motivação de conflitos mais agudos sobretudo entre os siblings que as constituem.34
Além da mobilização da família, esse deslocamento para o Mato Grosso incluiu
também uma tendência em manter relações de vizinhança operantes nas regiões de origem, de
modo que, por vezes, essas relações fossem reconstituídas na área nova, mas num grau de
dispersão muito maior. As relações de vizinhança e de família foram vetores importantes para
selecionar os migrantes considerados mais eficientes para explorar lavouras mecanizadas.
Essas referências continuam operando na atração de outros migrantes sulistas. A vinda para o
Mato Grosso, portanto, muitas vezes significou o deslocamento não apenas de famílias, mas
também de famílias com vínculos de vizinhança no Sul.
Como já mencionado, a “abertura das áreas” foi tarefa realizada através da contratação
de serviços de terceiros ou de empreitadas de “peões”, mas também esteve a cargo de
proprietários que se envolveram em diferentes níveis desse processo, desde a operação dos
tratores esteira até a “catação de raiz”. A família da autora do livro sobre Sorriso pode ser
tomado como exemplo de colonos que trabalharam diretamente na abertura de suas terras.
Levaram cinco anos para abrir cerca de 500 hectares. Seu pai, contou que, na área ainda em
floresta, ouviu um ronco de motosserra e decidiu abrir uma picada perseguindo o barulho para
contatar quem ele esperava que fossem os novos vizinhos. Ao encontrá-los, afirmou haver se
surpreendido por tratar-se de seus “vizinhos” do Sul. Sobre essa relação entre vizinhos,
mencionou que “o primeiro parente é o vizinho”, expressão que se vale do modelo de relações
familiares para reforçar relações de vizinhança.
O esgotamento das áreas a serem abertas coincide com a diminuição da população
rural do município nos últimos anos. A presença de proprietários nas fazendas parece ter sido
bem maior anteriormente, sendo a manutenção de uma casa principal na cidade ser, muitas
vezes, a segunda morada das famílias de colonos. No período considerado de
“desbravamento”, as condições de trânsito entre as fazendas e o núcleo urbano eram mais
34 Essa tendência de fissão das sociedades familiares pode ser lida como expressão da oposição entre a
coletividade e as unidades domésticas, foco de tendências individualistas; ou as tendências centrípetas e
centrífugas que estruturam a vivência comunal. A análise de Freeman embora referida a uma região
longínqua, nos ajuda a entender como o ideal de cooperação, não esgota o rol de valores que fundamentam
uma organização corporada. Há uma relação constitutiva entre os mecanismos corporativos e outras
tendências que contrariam o sentido centralizador do sistema. Conforme Freeman, essa relação dialética
corresponde à distinção duas esferas na vida do común de vecinos: uma pública e outra privada, cada uma
delas prescrevendo um determinado padrão de comportamento. Enquanto a interação em espaços públicos
está em conformidade com ideais de igualdade, cooperação e coexistência harmônica; na esfera privada, o
ideal de comportamento tem a ver com a família e autonomia individual. A vida social do común, portanto,
impõe ideais que não são ativos em todos os contextos. (FREEMAN, 1970, p.118).
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precárias em função das estradas de terra, o que contribuía para criar um certo isolamento das
famílias habitantes das fazendas mais distantes.
A consolidação dessas vizinhanças rurais passou também pelo estabelecimento de
centros de sociabilidade que congregassem a população. Surgiram uma série de comunidades
na zona rural, centros de sociabilidade concebidos em função de um modelo característico da
áreas coloniais. (Veremos adiante, na descrição da cidade, que o tom da urbanização local
também remete a cidades interioranas do Sul.) Para pensar a centralidade exercida pelas
comunidades cabe inspirar-se na análise de Pitt-Rivers (1971), em que as relações entre
vizinhos são interpretadas como relações entre pessoas impelidas a interagir intensamente: a
expressão “vizinho não se escolhe” sugere as implicações de uma espécie de coexistência
forçada. Essas ambigüidades inerentes às relações de vizinhança devem ser elaboradas
publicamente através das práticas de sociabilidade, fundamentando dessa forma o
estabelecimento de relações de amizade. No caso descrito, as comunidades são os cenários
principais dessas performances que criam coesão social – mas que também explicitam tensões
internas.
Um dos produtores entrevistados, cuja área ficava a 80 km da cidade, contou como foi
responsável pela fundação de uma das comunidades nos anos 1980. Seu nome foi um
daqueles muito presentes nas indicações de outros informantes, sobretudo quando era
mencionado o interesse pelas festas, pois era bastante popular na cidade por ser responsável
pela confraria de futebol (sociedade de futebol) conhecida por congregar grandes produtores.
Concedeu entrevista na sede da cooperativa de armazenamento cuja criação também está
relacionada a sua liderança.
L.A.35: - Como é que foi? No primeiro ano, quando chegou? Quanto tempo levou
derrubando [a mata]?
Cantelli36: - Quando nós chegamos, nós pegamos uma terra que... arrendamos um
pedaço lá. Acho que dava uns 500 hectares de terra aberta. (…) Nós trabalhamos
nessa terra, organizamos ela e nós tinha a nossa, começamos a investir na nossa. Aí
no segundo ano... Nós tinha arrendado por cinco anos. Plantamos no primeiro ano, o
cara vendeu a terra. Aí ficamos... aí viemos pra nossa. Construímos uma casinha lá e
viemos morar na nossa. Aí começamos. Pra ter uma ideia como eu gostava de
sociedade de futebol, lá como não tinha nada, eu construí na nossa sede, na nossa
terra, era bem localizadinha, um campo de futebol. Botei uma lanchonetezinha, um
barzinho. Era o divertimento nosso nos finais de semana. Todo o domingo o pessoal
ia lá. Desde 1984 botamos aquela lanchonete. Pessoal da Caravagio, da 404
[também chamada São Luiz], os vizinhos ao redor de 20, 30 quilômetros, todo o
domingo vinha tudo lá. Jogar futebol, tinha mesa de sinuca. Assim que começou a
amizade maior pra gente. Aí conhecia todo mundo, o divertimento do povo na época
era lá em casa. Jogar bola, sinuca, um baralho, dar risada.
L.A.: - Iam famílias ou iam mais os homens?
35 A sigla alude às iniciais de meu nome.
36 A partir desse ponto, os nomes dos informantes são fictícios.
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C: - Família, era bastante família. Muita família. As pessoas... Que não tinha nada. A
gente era todo mundo amigo. Mulher ia lá contar causo, jogar um baralhinho. Nós
jogava futebol, sinuca, chegava seis horas da tarde. E durante a semana, quando
alguém precisava de uma coisinha ia lá... tinha tipo dum... qualquer coisa: um arroz,
as coisas que o cara precisava comprar, que faltou na fazenda, um azeite, um feijão,
um arroz, nós tinha lá também. Vinha na cidade, pegava lá, vendia, quase a preço
praticamente de custo.
L.A.: - Já tinha comunidade naquela época?
C: - Não. A comunidade São Cristóvão foi criada por nós lá em casa. Aí quando nós
vendemos, trouxemos mais pra cima aqui e começou ali.
L.A.: - Então esse lugar aí foi a origem da São Cristóvão?
C: - É. Foi. O padre Gaspar, primeiro pároco de Sorriso que colocou o nome lá em
casa, ele vinha e rezava missa lá em casa. O bispo... me fugiu o nome do primeiro
bispo de Sinop... Ele foi rezar lá em casa, posou lá em casa. Era o começo da
comunidade de São Cristóvão.

Através de seu relato, percebemos que a fundação de uma comunidade está atrelada a
uma família e isso parece ser uma característica comum a outras comunidades. Os Cantelli
montaram uma venda e um campo de futebol em suas terras onde firmou-se o centro de
sociabilidade de uma vizinhança dispersa num raio de 20 a 30 quilômetros. A capela
geralmente não foi obra prioritária nessa composição, sendo as missas, num primeiro
momento, realizadas na casa da família.37 Num segundo momento, as missas, assim como
festas, passaram a acontecer no salão comunitário, também chamado de “barracão” como os
pavilhões metálicos presentes nas fazendas para abrigar o maquinário e estocar insumos. A
construção do barracão, conforme o narrador, foi uma obra relacionada à primeira campanha
eleitoral para a prefeitura de Sorriso em 1986: havia quatro candidatos e cada um realizou
doações de material de construção ou de dinheiro.
Notamos que esses relatos sobre a construção de centros de sociabilidade e demais
equipamentos considerados necessários para a fixação de população no lugar como a rede
telefônica, por exemplo, tanto na zona rural, quanto na cidade, ocorreram geralmente em tom
dignificante, enfatizando a abnegação, a perseverança e a criatividade de seus protagonistas.
Todo esse esforço de expressa em termos de sacrifício.
Como forma de marcar um início de uma nova era através da reedição de uma
empreitada “pioneira” levada por seus pais e avós, os relatos tendiam a assinalar a
precariedade das condições de fixação na área: a poeira insalubre, o racionamento de energia,
as centenas de quilômetros a percorrer até chegar à linha telefônica mais próxima. Esses
relatos, num primeiro momento, causavam uma forte impressão também pelas tintas épicas
que assumiam algumas histórias de confrontamento com os perigos da floresta.
37 No Assentamento Poranga, observamos essa prática. A capela ainda não havia sido concluída e a missa da
qual participamos foi realizada na casa de um dos assentados, no mesmo terreno em que estava sendo
construída a capela.
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O contraste com a satisfação manifesta em viver no lugar justamente por haver
vingado o projeto de cidade, proporcionando uma vida, por assim dizer, mais confortável ou
mesmo “civilizada”, dava a entender que esse passado era construído do ponto de vista da
falta (“aqui não tinha nada, só mato”) e o presente abundante, generoso, como se compensasse
um “sacrifício”. Essa associação acabou criando um pequeno enigma ao entrevistar um casal
de sócios do C.T.G., oriundos do Rio Grande do Sul - portanto “gaúchos” também
oficialmente. Chegaram ao Mato Grosso nos anos 1980, mas para a região de Barra do
Garças, no sudeste do Mato Grosso, onde ele trabalhou como técnico de armazenagem de
grãos. Em meados de 1990, transferiram-se para Sorriso onde permaneceram. O casal parecia
bem integrado à comunidade local, estavam entre os sócios mais notórios do C.T.G. (inclusive
já havia ocupado a presidência do clube), viviam numa confortável casa na região central da
cidade, à “Rua dos Pioneiros”, numa vizinhança que incluía nomes prestigiados na cidade que
eles mesmos classificavam como “pioneiros”. Ao falar sobre a chegada à Sorriso, a esposa,
mais falante, explicou que não gostou de chegar à cidade pois “tudo já estava pronto”. Cada
vez que a mulher buscava assinalar sua insatisfação, perguntava-me mentalmente se encontrar
uma cidade plenamente equipada não deveria ser um aspecto positivo, no sentido de poupar o
“sacrifício”.
Finalmente entendi que chegar à cidade “pronta” significava também não ter a
oportunidade de acumular prestígio através da participação de associações, mais ou menos
formalizadas, responsável por variadas benfeitorias. A mulher dizia que sentia-se como “peixe
fora d'água”, comparando com as experiências em Barra do Garça onde participaram da
construção da cidade. Esse item não pretende dar conta dos significados locais do
pioneirismo, mas é possível afirmar que a menção a essas formas de cooperação foi o modo
mais comum de arrogação “pioneira”.
A distinção dos “pioneiros” talvez possa ser sintetizada pela expressão “quem chega
antes, bebe água limpa” enunciada por um jovem vendedor de fertilizantes, pertencente a uma
família de pequenos sojicultores. A sentença surgiu numa conversa sobre o cultivo de
eucaliptos, pouco expressivo na área, mas considerado por ele como alternativa produtiva
recompensadora. Estava oferecendo fertilizantes para eucaliptos a seus clientes e, dentre seus
argumentos, mencionava as vantagens em antecipar-se investindo numa nova cultura e, dessa
forma, potencializar os lucros.

A metáfora utilizada pelo rapaz remete ao cenário do

“desbravamento”, colocando ênfase no tempo de chegada. Entretanto, o contexto em que foi
proferida a sentença, fornece pistas para pensar que a condição de “pioneiro” não se restringe
a um recorte temporal. Considerando também o desagrado manifesto pelo casal de sócios do
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C.T.G., “chegar antes” significa também a oportunidade de acumular não somente riqueza,
mas também prestígio. O fator que distingue um “pioneiro” diz respeito a atributos sociais que
permitam que ele faça parte do embrião dessa nova sociedade; o que permite que ele
demonstre sua generosidade dedicando-se a construir uma cidade não somente para sua
família, mas para todos os outros colonos que já haviam chegado e para os que ainda viriam.
1.3. Os “dois lados” de Sorriso
A consolidação de uma cidade sempre foi um objetivo da Colonizadora Sorriso que
inclusive, no início da década de 80, entregava lotes urbanos aos compradores das áreas de
floresta com a condição que fosse construída ali uma casa em seis meses. A concepção
urbanística da Colonizadora privilegiava a ocupação de umas das margens da BR 163,
reservando a outra margem para a construção de armazéns e silos.38
Na primeira década da cidade, a população que ocupava esses lotes urbanos era
predominantemente sulista. Nesse período, também começaram a surgir os primeiros
estabelecimentos comerciais como lojas de materiais de construção, mercados, farmácia, lojas
de roupas. Ao circular por sua parte mais “gaúcha”, logo foi possível perceber que a cidade
reeditava padrões encontrados em cidades interioranas na região Sul: os passeios, a
arquitetura das casas, a Igreja Matriz tendo em frente uma sorveteria, o costume dos jovens
em reunirem-se nas praças no final do domingo. A primeira impressão ao chegar era que a
cidade parecia estar no interior do Rio Grande do Sul, mesmo estando 420 km ao norte de
Cuiabá. O restaurante na Praça Principal, onde jantamos na primeira noite em Sorriso, remetia
à atmosfera dos negócios similares no centro de Porto Alegre tocados por “gringos” ou
“colonos” como são chamados os descendentes de imigrantes oriundos das áreas coloniais no
interior do estado. Esses termos podem assumir uma conotação pejorativa na referência que o
citadino faz ao sujeito matuto, camponês, da “colônia”.
A partir dos anos 90, Sorriso passou a receber um expressivo contingente de migrantes
vindos do norte do Mato Grosso e de outros estados, principalmente Maranhão e Pará. Os
migrantes oriundos do norte do Mato Grosso eram egressos dos garimpos de ouro que haviam
sido desativados na região de Peixoto de Azevedo/MT.
Essa outra leva de migrantes passou a ocupar a margem oposta da BR 163, nem
sempre em terrenos comprados. Parte dos lotes que a Colonizadora mantinha nessa área foram
38 Observamos o mesmo padrão em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Em seu estudo sobre a frente pioneira
paulista, Monbeig (1998), aponta que as cidades que eram criadas tendiam a reeditar o traçado das ruas, o
que era favorecido pelo relevo plano, geralmente projetadas sobre umas das margens da ferrovia.
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invadidos e posteriormente regularizados pela prefeitura. (PRESTES, 2010) Essa distribuição
da população conferiu à Sorriso o aspecto de uma cidade dividida pela BR 163, considerando
o contraste flagrante entre os bairros situados nos dois lados da rodovia.
Os dados apontam que essa disposição da população de modo a formar bairros
habitados por “gaúchos” e outros, por “maranhenses” também ser atribuído ao controle
exercido pela Colonizadora. Ao mesmo tempo que lotes eram oferecidos a migrantes sulistas,
outros migrantes eram impedidos de comprá-los em função da origem social e/ou étnica.
Relatos obtidos em campo apontam que a Colonizadora não negociava lotes com
compradores considerados negros. Outros estudos realizados sobre processos de urbanização
em “áreas novas” indicam que cogitava-se a construção de barreiras físicas, por vezes
vigiadas, para impedir a entrada de “nordestinos” no município. (GUIMARÃES NETO apud
FERNANDEZ, 2007) Pode-se afirmar, portanto que, para adquirir lotes e instalar-se na
cidade, era preciso mais do que recursos econômicos:
É preciso mais, é preciso ter o lastro cultural e étnico que permita inserí-lo no
projeto dominante. Desse modo, uma mercadoria carrega mais do que o seu valor de
uso e o seu valor de troca, ela carrega a identificação e o dever de um grupo. É nesse
sentido que a colonização é analisada como um projeto totalizante, posto que não se
trata apenas da ocupação de uma área específica por um grupo também específico,
mas da construção de um processo social, ou, caso se prefira, da construção de uma
sociedade. Foi sobre essa construção social do espaço que ocorreu a expansão das
lavouras de soja. (FERNANDEZ, 2007, p. 207)

Os trabalhadores “maranhenses” vêm ocupando funções menos remuneradas tanto na
cidade quanto no campo. Os homens que trabalham nas fazendas geralmente fazem o que é
considerado “trabalho braçal”. Outro ramo que emprega muitos desse contingente é a
construção civil. A permanência temporária no município é mais comum no caso dos homens
solteiros; outros constituem família na cidade ou trazem mulheres e filhos de seus locais de
origem.39 As mulheres costumam trabalhar no meio urbano, geralmente no lado “gaúcho”,
assumindo funções no comércio e na prestação de serviços (é comum que sejam empregadas
domésticas em casas de “gaúchos”, por exemplo).
A parte da cidade tida pelos sulistas como seu lugar de moradia possui uma aura de
ordem no quadriculado das ruas asfaltadas, intercaladas por canteiros e praças decoradas por
estátuas, monumentos e árvores cuidadosamente podadas. Nas avenidas principais, prédios
novos de dois a quatro andares, traços retos, vidros, algum arrojo de uma arquitetura que se
quer moderna. Nas ruas de casas, o passeio pontuado pelos arbustos, as cercas protegendo os
39 Sobre os trabalhadores “maranhenses” e sua circulação ver Rumstain (2009).
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jardins, a área para tomar o chimarrão à porta principal das casas.
Algumas avenidas são bastante largas e ociosas, expressões da aposta do urbanismo
colonizador no crescimento da cidade. Pode-se observar muitas caminhonetes40 e motocicletas
circulando, além das bicicletas utilizadas pelos habitantes dos bairros pobres. Os “gaúchos”
inclusive evitam andar de bicicleta. Há um forte estigma em relação ao seu uso como meio de
transporte na cidade.
A principal avenida da cidade forma um T com a BR 163, marcando o Centro, tendo
uns três quilômetros de extensão. Chamada Av. Natalino Brescansin, rende homenagem ao
primeiro chefe de polícia morto nos anos 1980, sendo a primeira rua construída na cidade. As
denominações de outras ruas dessa região também exprimem sua identificação com os
“gaúchos”. A alusão a narrativas “pioneiras” ocorre na denominação de outras ruas do centro
ou da região que concentra o comércio local: “Rua dos Desbravadores”, “Rua dos Pioneiros”,
“Av. Dos Imigrantes”, “Rua Bandeirantes”, “Rua Bené” (sócio da Colonizadora), “Rua Mario
Spinelli” (deputado autor do projeto de lei que criou o município de Sorriso). Outro tema
predominante são nomes de cidades, sobretudo da região Sul do país.
Os estabelecimentos comercias concentram-se nas avenidas principais: Av. Brescansin
e a paralela Av. Tancredo Neves. Os bairros mais residenciais circundam esse núcleo
alongado. O comércio na Av. Tancredo Neves está mais voltado para equipamentos e serviços
ligados à produção agrícola, assim como observa-se às duas margens da BR 163 onde
encontram-se dezenas de revendas de insumos e maquinário. Próximo à cidade, também é
possível avistar as plantações experimentais desenvolvidas pela Monsanto e pela Fundação
Mato Grosso – a última geralmente mencionada como motivo de orgulho por ser uma
associação voltada para pesquisa criada pelos produtores gaúchos.
A Av. Brescansin é considerada principal rua da cidade em que estão situadas a praça
central (“Praça da Juventude”) e a Igreja Matriz. Nessa via, também estão localizadas as lojas
de vestuário e eletrodomésticos, restaurantes, lanchonetes, supermercados, revenda de
automóveis, papelarias, salões de beleza.41. Boa parte desses estabelecimentos estão instalados
nos andares térreos de edifícios de salas comerciais ocupadas por advogados, consultórios
médicos ou pelos escritórios de fazendas42.
No que tange ao comércio existente na cidade, é importante mencionar a “Feira dos
40 A maior parte das fazendas fica relativamente longe da cidade podendo chegar a uma distância de 200 km. As
altas quilometragens e as condições das estradas de terra são justificativas usadas pelos produtores para a
grande quantidade de robustas caminhonetes circulando pela cidade.
41 Em alguns desses estabelecimentos comerciais, os proprietários exibem fotografias que registram o “início”
da cidade. Numa delas inclusive havia uma pequena exposição de fotos da década de 1980 com pessoas
exibindo animais selvagens abatidos.
42 Esses espaços serão retomados a seguir por serem chaves para descrever esse contexto de agronegócio.
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Pequenos Produtores” que ocorre três vezes por semana num pavilhão da prefeitura localizado
na região central. A cidade é bem provida de supermercados, de modo que a feira parece ser
mais um ponto de encontro do que essencialmente um local para comercializar a produção dos
assentados e chacareiros. A parte mais movimentada da feira é a área em que são vendidos
alimentos para serem consumidos no local como caldo de cana, pamonha, tapioca, crepes,
churrasquinhos e pão com lingüiça. Além de verduras e legumes, há bancas vendendo
embutidos, conservas doces e salgadas, massas e pães caseiros – alimentos que se encaixam
no rol dos produtos “coloniais”, identificados com os “gaúchos”. É importante notar também
a oferta de “farinha de puba” (também conhecida como farinha d´água) muito apreciada pelos
maranhenses, considerada pelos outros um tanto exótica.
Na Praça da Juventude, fica a Biblioteca Municipal, uma loja de artesanato também
mantida pela prefeitura, duas quadras de esportes, playground, além de alguns quiosques que
reúnem freqüentadores à noite. Ao redor dessa praça, ficam outras butiques, uma farmácia,
uma lanchonete e um restaurante.43 A Av. Brescansin atravessa a praça conduzindo à Igreja
Matriz e mais adiante, à Praça das Fontes onde fica o Ginásio Municipal conhecido como
Domingão (nome alusivo ao ex-prefeito Zé Domingos que também mora nessa praça).
A casa habitada pela equipe ficava numa região central à Avenida “Florianópolis”. A
vizinhança era composta predominantemente por casas simples, algumas mais bem equipadas,
mas que também não se comparavam às mansões construídas no extremo leste da cidade 44.
Nas redondezas, havia uma igreja luterana e outra, talvez, batista. Tratava-se de um ponto
próximo à rodovia e a bairros pobres, havendo inclusive um bar que aparentava ser um
prostíbulo. A casa alugada pela equipe era simples e acreditávamos que essa heterogeneidade
da região atenuaria nossa identificação com os gaúchos.
Nas ruas dos bairros residenciais, o movimento de pedestres era pequeno. Nas ruas
centrais, a circulação de pessoas era mais intensa, porém, nos finais de semana, cessava quase
que completamente. Sabe-se que produtores tem o costume de ir para as propriedades nos
finais de semana. No lado “maranhense”, os finais de semana eram bastante movimentados. É
comum que os trabalhadores das fazendas vivam lá durante a semana e nos dias de folga,
venham até a cidade para visitar a família ou para divertir-se nos bailes.
As falas dos “gaúchos” marcam veementemente a “divisão” da cidade entre uma
metade “gaúcha” e outra “maranhense” ou “nordestina”, no entanto, a configuração do núcleo
43 O nome do restaurante, “Kuscão” faz alusão à “cusco” que corresponde a cachorro ou vira-latas no linguajar
do Sul.
44 As mansões mais novas apresentam uma estilo bastante homogêneo de ângulos retos e traços futurísticos
observados em outros prédios como a Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Cooperativa COAGRO (nome
fictício), considerada uma associação dos “grandes” produtores.
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urbano não corresponde a essa rigidez discursiva. Existem bairros muito pobres, também
considerados “bairros de maranhenses” como Jardim Carolina, São José e Jardim Amazônia,
localizados em áreas mais periféricas do lado “gaúcho”. O traçado das ruas nos dois lados da
“BR”, no entanto, reforça a ideia de que Sorriso é uma “cidade dividida”. Nem a Av.
Brescansin, nem as demais ruas paralelas continuam do lado contrário. Em vez de numerosos
acessos à metade sulista partindo da rodovia, no “outro lado” como dizem os gaúchos,
existem poucas vias de ligação com a BR 163. A beira da estrada é ocupada por armazéns e
pavilhões, de forma que não se pode enxergar as habitações desde a rodovia. Existem
numerosos bairros nesse lado da cidade, entretanto, os gaúchos costumam referir-se a todos
esses bairros como “São Domingos”. (PRESTES, 2010)

Fig. 3 – Núcleo Urbano de Sorriso

As principais ruas do lado “maranhense” são a Av. Tangará que parte da BR 163, e a
rua São Francisco de Assis, paralela à rodovia. Nessas ruas, concentram-se os pontos de
encontro da vizinhança. Ambas são asfaltadas, o que não é o caso da maioria das ruas dessa
área. Os caminhos de terra causam transtornos aos moradores nos períodos de chuva, quando
formam-se os lamaçais e durante a estiagem, quando a prefeitura trata de lançar água sobre as
ruas para diminuir a poeira.
Os pequenos templos evangélicos, os botecos e as bicicletarias destoam da paisagem
do centro sulista, assim como as pequenas lojas de roupas e mercados, o desenho das casas,
sua disposição nos terrenos. Não há praças, monumentos, arborização. A prefeitura mantém
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escolas e postos de saúde que atende o público desses bairros.
Enquanto que no lado “gaúcho”, os terrenos são separados da calçada comum por
muros, do outro lado, geralmente não há separação física entre o pátio e a rua. Os muros,
quando existentes, demarcam as laterais e os fundos dos terrenos. Não se observa prédios,
apenas casas térreas, a maioria delas em madeira e voltadas para a lateral do terreno. Quando
são casas em alvenaria, geralmente não são pintadas, mantendo a cor do reboco.
Um dos aspectos marcantes desses bairros são as numerosas “quitinetes” e “peças”.
Essas construções voltadas para as laterais do terreno, podem dar a impressão de tratar-se de
um única unidade de moradia, no entanto, reúnem pequenas unidades independentes.45
Observa-se que possuem várias portas, cada uma delas correspondendo a uma “quitinete” ou a
uma “peça”. As “quitinetes” são pequenas casas com três cômodos: quarto/sala, cozinha e
banheiro. As “peças” são unidades sem divisórias que, em geral, não possuem banheiros.
(PRESTES, 2010) Há “quitenetes” e “peças” na parte central da cidade, mas em quantidade
bem menor.
Outro aspecto a ser destacado sobre essa região é que além da rodoviária oficial, que
fica à margem da BR 163, existem ao menos outras duas rodoviárias chamadas
“clandestinas”. Aos domingos, a movimentação de chegada do Maranhão toma conta da rua;
nas terças, os ônibus deixam a cidade.
É importante notar que, apesar de serem reconhecidos pela população local como
lugar de moradia dos maranhenses, existem moradores nesses bairros que são considerados
gaúchos. Existem dados que indicam casamentos gaúchos e maranhenses.(PRESTES, 2010)
Também é possível observar moradores bebendo chimarrão nesses bairros maranhenses:
outro aspecto que mostra a fluidez dessas fronteiras.
Os moradores do lado maranhense tendem a circular mais intensamente entre as “duas
metades” da cidade, uma vez que correspondem à boa parte da mão-de-obra atuante nas casas
e nos estabelecimentos comerciais dos gaúchos. Há também, no lado “gaúcho”, alguns hotéis
que recebem principalmente trabalhadores que permanecem ali durante algum tempo até que
consigam um emprego. Nas ruas centrais, também é possível observar esses homens andando
em pequenos grupos em função de documentos para admissão ou de pagamentos.
Os gaúchos, por sua vez, têm menos motivos para atravessar a rodovia: os produtores
fazem diligências em busca de trabalhadores, alguns homens mais jovens também costumam
45 Contou um produtor que, em diligência ao “outro lado” em busca de trabalhadores para fazenda, chegou em
frente a uma casa e bateu palmas. Rapidamente, várias cabeças surgiram através das janelas da construção
que julgava ser uma só casa, mas que, para sua surpresa, reunia várias “quitinetes”. Completou dizendo:
“tinham cara de bandido, mas é preconceito meu...”.
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frequentar os bailes no “São Domingos”. A Paróquia Santa Luzia, situada na borda desses
bairros pobres também costuma ser frequentada por moradores do lado “gaúcho”. No lado
nordestino, existem também algumas “chácaras” e clubes de piscina que os gaúchos
freqüentam nos períodos de descanso. As “chácaras”, também presentes nas bordas da área
central, eram terras originalmente destinadas à produção de alimentos para a cidade e foram
perdendo esse caráter em virtude da instalação de grandes supermercados. (DESCONSI,
2011)46 Algumas dessas chácaras, encontram-se hoje no interior de bairros por haverem sido
engolidas pelo crescimento do núcleo urbano.
Entre as referências dos gaúchos em relação ao “outro lado”, deve ser mencionado o
salão “Espeto de Ouro”, situado no cruzamento de suas avenidas principais. O lugar era tido
como cenário de bebedeiras, promiscuidade e assassinatos que animavam o noticiário policial
das emissoras de rádio e televisão da cidade, controladas por gaúchos.47 É interessante notar
como as formas de sociabilidade são mobilizadas pelos gaúchos para marcar diferenças em
relação aos maranhenses. A imagem que os primeiros têm do outro lado fica bem ilustrada na
fala do mesmo casal que dizia-se “peixe fora d'água” ou não plenamente integrado à
“sociedade”. A entrevista foi concedida em sua casa48:
Maria: - (...) Nós era sócio do Sol Nascente [clube de piscina]e a gente ia lá, depois
começou a misturar muita gente, deixavam todo mundo entrar, aí eu não quis ir
mais. E eu sou muito … sistemática. Daí a gente, quando eu ia pro clube, eu me
estressava antes de chegar no clube. [risos] Porque passa no meio desses bairrozinho
pequeno aqui que tu vê de tudo. Daí era aquela criançada no meio da rua, pelada, de
tudo que era jeito. Quando eu chegava lá em baixo, parecia que eu tinha que
atravessar aquilo pra poder ter alguma coisa e ver toda aquela gente daquele jeito e
eu chegava lá em baixo estressada. Eu não gostava mais de ir. Comecei a desgostar
de ir só por ter que passar ali. Parecia que tinha que ter outra rua do outro lado pra
passar. Ali tu via de tudo. Tinha uns bairrozinho, tem ainda...
L.A.: - Como é o nome deles?
M.: - Boa Esperança I, Boa Esperança II. Qual era o outro que tinha ali... era o São
Matheus... não. Como era o nome daquele outro... O primeiro que passava era o São
Domingos... Não. Era Boa Esperança I e Boa Esperança II. Eu não gostava de passar
por ali. Via aquelas crianças, tristeza de vida aquilo ali. Quando eu chegava lá em
46 Desconsi (2011) registrou que os chacareiros do município consideram que, nos últimos anos, a venda de
produtos para os supermercados, como hortaliças, carnes, embutidos e mandioca tornou-se mais difícil em
função de produtos “de fora”. Outro fator considerado prejudicial por esses produtores é a dificuldade que
vêm encontrando para adquirir insumos para as criações. O milho e soja em grão, utilizados como ração, já
não são vendidos em pequenas quantidades pelas empresas processadoras de grãos e pelas cooperativas. Os
resíduos desses produtos encontrados nos armazéns também já não encontram-se disponíveis, sendo
totalmente absorvidos pelos sojicultores que mantém também criação em suas propriedades.
47 Existem muitos programas de televisão produzidos no município. Em boa parte dos eventos que
acompanhamos, era comum que estivessem presentes mais de uma equipe da imprensa local. Na principal
emissora de rádio da cidade, esses crimes também eram tema dos debates, em que a violência era atribuída
aos desempregados, aos maranhenses que não conseguem emprego e apelam para roubos. Os assassinatos
tendem a ser associados à desestruturação das famílias e ao alcoolismo. Uma das professoras com as quais
tivemos contato, explicou que essas emissoras são controladas por “políticos” locais.
48 Nos fundos da casa, o casal havia construído algumas “quitinetes” para alugar para policiais militares.
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baixo, eu tava estressada de ver aquelas crianças, uma vida que a gente não quer pra
gente. Tu não experimentou ir ali na sexta-feira? Pro bairro São Domingos?
L.A.: - Não.
M. : - Se um dia você vir aqui eu vou te levar na sexta-feira. Ali você vê festa. Ali
você vai ver festa. Meu Deus do Céu! Incrível de ver! Que nem formiga! Tu não
pode andar de carro. E começa na sexta e vai até domingo. Se for lá agora tá
fervendo.
L.A.: - Tá acabando já... [era final de tarde de domingo]
M.: - Não, não. Acaba não sei que horas.
L.A.: - E é divertido?
M.: - Divertido? Mas é muito!
Esposo de Maria: - Ali é virado em boteco e música alto.
M: - E cada boteco tem festa, festa, festa. Dança no meio da rua, por tudo.
L.A.: - Como é que vocês fazem pra...
M.: - Eu já passei... Dá pra contar as vezes que eu fui. Eu já passei umas duas, três
vezes por que eu acho muito interessante aquilo ali. Passa de carro.
L.A.: - E vocês descem?
M.: - Nunca desci, não tem como descer ali.
L.A.: - Não tem?
M.: - Não, porque tem que levar a faca na bota. Talharam uma ontem de noite. Nove
facadas ontem de noite. Enterraram ela hoje.
Esposo: - É um lugar onde o povo... são muito divertido e tem muito boteco, som
alto e a bebida...
M.: - Muita bebida.
Esposo: - O povo é bem divertido, só que onde tem muita bebida...
M.: - Se eles sabem que você é desse lado... antes era pior, agora nem tanto... O filho
da Odete ele se enfia em tudo, que ele é muquirana. Ele disse que quando ele
chegava pros cara lá e que eles viam que ele era desse lado de cá da cidade, eles não
desviavam o olho dele. Que qualquer resbalozinho dele tava feito. Tava feita a briga.
E se pegar as mulheres deles, Deus o livre. Diz que agora, depois que fundaram o
Tradição, um salão ali que funciona meio diretão, daí o pessoal daqui começaram a
ir em massa pro Tradição, porque era mais divertido. Agora parou um pouco. Mas
antes era muito arriscado! No começo era terrível.
L.A.: - Como é que eles sabem que é daqui?
M.: - Porque eles marcam. O pessoal de lá marca tudo. Se conhecem um por um.
Esposo: - O povo desse lado ali é o povo mais nordestino. A maioria é nordestino.
M.: - P. sempre dizia que tinha que levar mulher daqui para dançar. Porque se
pegasse a mulher deles, tava feita a encrenca.
L.A.: - Agora é mais tranquilo.
M.: - Agora tá mais integrado.
L.A.: - Eu passei por ali. É bem diferente.
M.: - É incrível de ver, quando eu passo ali, nem parece que a gente tá em Sorriso.

Percebe-se que os bairros de maioria “maranhense” são vistos como locais vivazes,
calorosos, perigosos, confusos. O modo como ocupam a rua, a descompostura das crianças, a
aparente confusão dos domínios, a forte solidariedade interna: todos esses elementos são
evocados para elaborar uma oposição que denota contraste entre “civilização” e “barbárie”
expressa nas formas de sociabilidade. Veremos nessa análise que essa sociabilidade tida pelos
gaúchos como desmedida ou violenta, expressão de valores morais degenerados, se opõe ao
caráter ordeiro de suas formas de sociabilidade, em muito marcadas pelo catolicismo
característico das áreas coloniais do Sul.
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1. 4. Caminhos da sociabilidade gaúcha
O município está organizado de forma que a cidade fica num ponto central e as áreas
cultivadas circundam esse núcleo: as terras mais próximas são as mais valorizadas, assim
como as aquelas mais próximas das principais estradas, o que permite diminuir os custos de
escoamento da produção. O grau de planura do terreno, assim como a variação pluviométrica
na área do município também contribuem para determinar o valor das terras.
Além da BR 163, existem outras estradas asfaltadas que percorrem essa região das
fazendas. A principal delas é a MT-242 que parte da margem leste da BR 163 e corre para o
sul. Dentre os principais pontos de referência na zona rural, destacam-se oito comunidades:
Navegantes, Caravágio, Barreiro, São Luiz, São Cristóvão, Primaverinha, Tropical e Portal do
Verde. A maioria das comunidades fica em meio à lavoura, mas há exceções como a
Caravágio que é, por assim dizer, mais concentrada: fica situada num aglomerado de
armazéns, onde há também um pequeno loteamento (a “vila”) e uma escola frequentada por
crianças que moram nas fazendas.49 Esse zoneamento eclesiástico não corresponde à divisão
administrativa por distritos que são três: Caravágio, Primaverinha e Boa Esperança.
Além das fazendas, existem também no município dois assentamentos, Poranga
(também conhecido como “Assentamento Jonas Pinheiro”50) e Boa Esperança: projetos de
reforma agrária criados na década de 90 pela própria Colonizadora. No primeiro, os lotes
variam entre 10 e 20 hectares, já no segundo, os lotes são de 100 hectares. A maioria dos
assentados é de origem sulista, mas há também lotes ocupados por maranhenses como
pudemos observar no assentamento Poranga, mais próximo da cidade. A exploração dessas
áreas é variada: em Poranga, além do cultivo de subsistência, os lotes produzem hortaliças
para comercialização na cidade. Já no Assentamento Boa Esperança, observamos lavouras
mecanizadas de soja (essas exclusivamente de assentados sulistas).51 Nos assentamentos
também existem comunidades, mas suas festas não foram incluídas nos roteiros das famílias
de produtores que acompanhamos.

49 Algumas comunidades formadas nos anos 1980 na região, tornaram-se vilas e finalmente municípios como é
o caso de Nova Ubiratã ao sudeste de Sorriso.
50 O assentamento possui 7.884 ha, sendo 50% destinado à exploração e 50%, à reserva.
51 Sobre os produtores de soja nos assentamentos ver Desconsi (2011).
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Fig 4 – Mapa do Muinicípio - Comunidades e Assentamentos (faltam as Comunidades São Cristóvão e
Primaverinha)

O primeiro aspecto a ser considerado para entender o estabelecimento dos circuitos de
sociabilidade é o local de residência. Os produtores contatados demonstraram preferência em
morar na cidade, independentemente do tamanho de suas terras, e manter uma casa na
fazenda. Essa escolha tende a ser justificada, por eles mesmos, em função da facilidade de
acesso serviços relativos a educação e saúde, por exemplo. Os proprietários que habitam as
fazendas são geralmente aqueles que não possuem funcionários: pequenos sojicultores,
criadores de porcos52 e, menos frequentemente, de gado bovino. Os pequenos um pouco mais
abastados conseguem manter uma outra casa na cidade.
No caso dos pequenos sojicultores, o tamanho da lavoura permite que todo o trabalho
52 Foi recorrente a associação entre a criação de porcos e o modo de vida dos “colonos” em sentenças do tipo
“colono é quem mata porco”, remetendo não somente a uma habilidade, mas à automonia camponesa.
Notamos também que a lida com os porcos não parece ser prestigiosa. Ouvimos comentários sobre a fetidez
dos “chiqueirões” (aglomerados de centenas de porcos, separados por faixa etária) ficar impregnada nos
corpos de quem ali trabalha, sendo os banhos pouco eficazes.
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seja realizado por poucas pessoas. Se o maquinário disponível for dos mais modernos, uma
lavoura de 800 hectares pode ser plantada somente por dois ou três homens.
A força de trabalho, portanto, pode ser suprida mobilizando pai e filhos ou um
conjunto de irmãos, além dos homens incorporados por casamento. As mulheres raramente
desempenham funções ligadas à lavoura. Os pequenos produtores utilizam mão-de-obra
familiar para todas as operações produtivas, salvo assistências agronômica e mecânica que
podem ser obtidas junto às empresas que vendem insumos agrícolas. Isso não significa que
não existam pequenos produtores com formação em agronomia. É muito comum que os filhos
de pequenos ou grandes produtores sejam enviados para escolas de agronomia no Sul e depois
regressem para trabalhar nas lavouras da família. As famílias de pequenos sojicultores
também podem eventualmente fornecer mão-de-obra para grandes produtores principalmente
na operação de máquinas agrícolas nos períodos de plantio e colheita. (DESCONSI, 2011)
Os grandes produtores também podem empregar a mão-de-obra familiar, mas em outra
configuração.53 Existem casos em que os funcionários da fazenda são considerados parte da
“família”: muitas vezes esse tipo de relação empregatícia envolve um vínculo de parentesco
mais distante como “sobrinhos” e “primos”. Em outros casos, as funções assumidas pela
“família”, geralmente estão associadas a operações administrativas, nem sempre ao trabalho
mais pesado na fazenda. As funções de escritório são muitas vezes assumidas por esposas e
filhas de produtores. Os filhos de grandes produtores podem também assumir essas funções
de gerência, porém, diferente do que ocorre entre as mulheres, tendem a estabelecer uma
relação mais próxima com os assuntos da fazenda. Suas visitas às fazendas são mais
frequentes, quando devem dar ordens aos peões (algo considerado bastante difícil para uma
mulher) e eventualmente podem assumir uma máquina colheitadeira.
Estudos apontam que o trabalho temporário é a principal forma de contratação nas
grandes fazendas.54 (RUMSTAIN, 2009; DESCONSI, 2011) Trabalhadores em geral são
chamados “peões” ou “funcionários”; os funcionários temporários são chamados “safristas”.
53 Os “gaúchos” distinguem “pequenos”, “médios” e grandes produtores, em que o critério parece ser a área
cultivada. Os dados mostram, no entanto que, entre “grandes” e “médios” não existe uma distância social tão
significativa. Já os “pequenos” reúnem uma série de atributos, tanto de ordem econômica quanto social, que
os distinguem dos primeiros. Dessa forma, a descrição abordará a oposição entre “pequenos” e “grandes”,
incluindo esse tipo “médio” entre os últimos. É preciso notar que esse estudo não abrange os produtores
responsáveis por fazendas de dimensões muito maiores também presentes na região chegando a 30 mil
hectares. Esse contexto foi explorado por RUMSTAIN (2009).
54 Essa tendência não corresponde ao que ocorria anteriormente, conforme dados registrados por DESCONSI,
(2011), quando ainda havia áreas para serem desmatadas, o que demandava expressiva quantidade de mãode-obra. O esgotamento das áreas de floresta a serem abertas é um dos fatores que explica a diminuição da
população rural no município como já assinalamos. Pequenos sojicultores e trabalhadores rurais relataram
que as fazendas contratavam durante o ano todo: entre maio e julho, trabalhavam no desmatamento; entre
agosto e outubro, dedicavam-se ao preparo mecanizado das terras para o plantio de soja e arroz; de outubro a
abril, trabalhavam nas lavouras de arroz e soja.
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Além dos safristas sulistas, que são moradores dos assentamentos ou vem do Sul indicados
por alguém, são contratados trabalhadores maranhenses para o “trabalho braçal”: “catação de
raiz”, atividades na algodoeira, capina do algodão, lida com veneno. Atividades relacionadas
ao maquinário como limpeza e mecânica ou construções não tendem a serem assumidas por
maranhenses. (RUMSTAIN, 2009)
Nota-se, portanto que, nas fazendas, existem funções que tendem a ser destinadas à
peões gaúchos e outras, para peões maranhenses, o que denota uma hierarquia de ocupações
em que a lida com maquinário é fator de prestígio. Dentre as expressões do valor simbólico
atribuído às máquinas, cabe destacar o gosto dos meninos em brincar com máquinas
colheitadeiras em miniatura e o fascínio do público das feiras agropecuárias frente às
máquinas de última geração. De uma avó regozijante ouvimos que o neto aprendeu a falar
“trator” antes de falar “pai”: “Quando vê um trator fica louco”.
As diferenças no modo como grandes e pequenos produtores organizam o trabalho
familiar estão relacionadas à maior complexidade de operações de gestão desde o custeio até a
comercialização. Os “escritórios de fazenda”, encontrados nos prédios da área central da
cidade, podem ser encarados como materializações dessa tendência. Os imperativos dos meios
de financiamento e das técnicas agronômicas “modernas” implicam também em
procedimentos “modernos” de gestão que os produtores consideram bastante burocratizados,
demandando amiúde serviços de bancos e cartórios.55 Costumam justificar o estabelecimento
desses escritórios mencionando a “papelada” produzida ao longo das safras.
As maiores propriedades podem ser em áreas descontínuas, podendo ou não haver
sub-sedes dispostas em pontos mais distantes. Foram visitadas sete fazendas, variando entre
600 e 8.000 hectares. A julgar por esses casos, o conjunto mais simples do que estamos
chamando de sub-sede deve ser formado pelo “barracão” e pelo tanque de combustível. O
“barracão” é uma espécie de pavilhão em metal e alvenaria que funciona como garagem das
máquinas, oficina e depósito de insumos agrícolas.
A casa dos proprietários geralmente é construída próxima ao barracão, assim como a
casa dos funcionários casados e solteiros.56 Notamos que a casa dos patrões pouco diferia das
casas dos funcionários, ao menos nas fazendas visitadas. As sedes mais completas possuem
estrutura de armazenagem e algumas destacam-se por sua estrutura de lazer como piscinas ou
represas. É comum existir uma horta, pomar e criação a cargo e consumo dos moradores da
55 RUMSTAIN (2009) chama a atenção que, para os trabalhadores maranhenses, esses escritórios são
identificados como setores de recursos humanos de uma empresa.
56 Estudos apontam que há uma tendência de que esses funcionários fixos sejam retirados das fazendas e
alocados nas “vilas”. (RUMSTAIN, 2009 e DESCONSI, 2011)
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fazenda, sejam eles proprietários ou funcionários. As mulheres não assumem funções
relacionadas à produção, dedicando-se mais à lida na casa dos patrões, à produção de
subsistência e à pensão dos demais funcionários.
A intensidade dos vínculos entre proprietários e suas fazendas varia bastante. No caso
dos produtores que moram na cidade, a fazenda tende a ser encarada como local de trabalho,
perdendo o caráter de lar. Para os pequenos, a fazenda corresponde ao local de moradia e de
trabalho. Os produtores mais “modernos” e mais distanciados das lidas agrícolas tendem a
referir-se à propriedade rural como “empresa” e a si próprios como “empresários”.
Essas variações quanto ao local de residência e à organização do trabalho agrícola
redundam em formas distintas de trânsito entre o campo e cidade que, por sua vez, irão definir
variados circuitos de sociabilidade tanto na esfera do trabalho quanto das festas.
Produtores que vivem na fazenda tendem a ficar mais alijados dos circuitos de
sociabilidade urbana: sua participação será marginal, de modo que dificilmente assumirão
posições de destaque como a presidência de uma associação urbana. Produtores que vivem na
cidade, por sua vez, não participam tão intensamente da sociabilidade rural quanto aqueles
que moram nas fazendas.
O ritmo da circulação entre o campo e a cidade depende, em grande medida, dos ciclos
agrícolas, em muito balizados pelo regime de chuvas. O clima, nessa região do Mato Grosso,
é classificado como tropical chuvoso, sendo que 95% das chuvas ocorrem no período de
outubro a abril. O período de maio a setembro é marcado pela seca. Há, portanto, uma estação
de chuvas bem definida e abundante - o que é considerado vantajoso para a lavoura. A
precipitação pluviométrica anual pode atingir médias muito elevadas, algumas vezes
superiores a 2.750 mm.57
O plantio da soja – ou “do soja” como costumam falar os “gaúchos” 58 - inicia nos
meses de setembro e outubro ou quando as chuvas reiniciam. A pequena variação na
precipitação pluviométrica na área do município, o que alarga essa janela de semeadura. O
completo desenvolvimento das plantas leva em média 3 meses. A colheita ocorre entre os
meses de novembro e fevereiro, período em que o trabalho nas fazendas intensifica-se.
No final das chuvas, inicia um período de relativo ócio que acumula as principais
festas na cidade e na zona rural. Trata-se do período também em que se intensificam as
57 Disponível em
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_96_10112005101956html >. Acesso
em 21 nov. 2012)
58 Notamos também o hábito dos produtores em referir-se à soja simplesmente como “produto”. Cabe destacar
que as sacas de soja funcionam como moedas de troca no município, sendo utilizada como pagamento de
bens diversos como carros e imóveis. A doação de sacas de soja em ações filantrópicas também é comum.
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construções e reformas na cidade e no campo. O tempo livre

também permite que os

produtores façam viagens de férias visitando parentes no Sul (de onde originam-se muitos
convites para tentar a vida no Mato Grosso) ou praias do Nordeste. Esse momento também
parece importante para acertos relacionados à compra de insumos e de maquinário.
Durante o período chuvoso, as terras da região ficam tomadas por lavouras de soja.
Após a colheita, parte das terras permanece em pousio, coberta com a palhada, e outra parte
recebe outras culturas, principalmente o milho safrinha. Os milharais passam então a ocupar
parte das terras dedicadas à soja. O milho é plantado logo após a colheita da soja e é colhido
entre abril e junho. O mesmo maquinário é utilizado para a soja e o milho, o que permite que
tanto pequenos quanto grande produtores possam investir na safrinha. O tamanho da área a
ser destinada ao milho depende da capacidade de investimento e de maquinário de cada
produtor.
O milho safrinha começou a der plantando na região no final da década de 1990. No
período em que foi realizado o trabalho de campo, os produtores estavam bastante otimistas
em relação ao cultivo. A produtividade do milho vem crescendo substancialmente,
estimulando o aumento do investimento nesse cultivo.59 O investimento no milho geralmente
é realizado com parte do lucro obtido com a soja, de modo que os produtores tendem a
distinguir as duas safras. O lucro do milho proporciona o que os produtores classificam como
“renda” ou o dinheiro que movimenta o comércio da cidade. A soja é quase completamente
exportada, já o milho é vendido para as fábricas de carne da região (Sadia, Perdigão) que
também destina boa parte da produção para o mercado externo. (GIRARDI, 2008)
O arroz, outrora predominante, ocupa somente áreas recém abertas, tornando-se, em
duas ou três safras, inviável em solos antigos (tanto é que um dos objetivos das pesquisas com
o arroz é criar uma variedade que seja compatível com essas áreas)60. Soja e milho são as
lavouras hegemônicas no município, mas há também uma pequena diversidade de outros
cultivos mecanizados na entressafra da soja.
Essa diversificação de culturas não opera, da mesma forma, entre pequenos e grandes
produtores. No caso dos pequenos, a terra geralmente recebe cultivos destinados à cobertura
59 Conforme os dados do Sindicato Rural de Sorriso, na safra 2007/2008, a soja ocupou 615.000 hectares e o
milho, 250.000 hectares. (<www.sindicatoruraldesorriso.com.b>r Acesso em 21/11/2012). Os dados da safra
de 2012 confirmam essa tendência: a área plantada de milho chegou a 380.000 mil hectares e a produção de
2,5 milhões de toneladas superou os 1,9 milhão de toneladas de soja colhida no município.
(g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/04/clima-pode-assegurar-safra-recorde-de-milho-em-sorrisomt.html Acesso em 21/11/2012).
60 Os produtores também demonstraram entusiamo em relação ao desenvolvimento de sementes de trigo própria
para o Cerrado. Atualmente, o Brasil figura como uns maiores importadores mundiais de trigo. (BRASIL,
2012.)
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do solo como braqueara, sorgo e milheto, os dois últimos aproveitados para ração animal. Os
grandes produtores com condições para investir em sistemas de irrigação ocupam o período
seco com feijão e algodão, consideradas culturas altamente rentáveis.
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Quadro 2 - Ciclo anual.

O algodão é o cultivo que exige maior investimento e especialização dos produtores.
Além da irrigação, o cultivo demanda maquinário específico, alta dosagem de fertilizantes e
pesticidas, capina manual entre as plantas. O algodão também passa por usinas de
beneficiamento (que consiste na retirada do caroço e no parcelamento em fardos) e por um
processo de classificação de fibras realizado pela B.M.F (Bolsa de Mercadoria & Futuros)
que, desde 2006, possui uma sede em Sorriso.61
A combinação dessas espécies resulta numa precária rotação de culturas – prática que
os produtores parecem ver com bons olhos como forma de prevenir pragas que eles atribuem
à monocultura. Conforme a APROSOJA (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato
Grosso), 80% das lavouras de soja do Mato Grosso estão empestadas pelo nematóide, praga
que surgiu nos anos 90 que consiste num verme que dificulta a retirada de água e nutrientes
61 Até 2006, era necessário enviar amostras para São Paulo, sede da B.M.F. Em outubro desse ano, a B.M.F
inaugurou em Sorriso sua primeira filial num movimento de “interiorização da Bolsa”. Disponível em
<http://www.sonoticias.com.br/noticias/10/34234/filial-da-bmf-e-instalada-em-sorriso.html > Acesso em 27
nov. 2012.)
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do solo, enfraquecendo as plantas.62 Outra doença comum, surgida mais recentemente, é a
ferrugem asiática: fungo que provoca a desfolha precoce e a conseqüente escassez de grãos.
Na definição do ritmo da cidade, além da variações do ciclo anual, é preciso
considerar as oscilações relativas aos períodos de crise e prosperidade. Uma safra mal
sucedida pode demandar 3 ou 4 safras para recuperar o prejuízo. Essa temporalidade das
crises será explorada nos dois últimos capítulos.

62 Disponível em <http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/11/lavouras-de-soja-em-mt-sao-afetadas-em80-por-nematoide-diz-aprosoja.html Acesso em 27/11/2012>
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2. GAÚCHOS DO MATO GROSSO E SUAS FESTAS
O capítulo anterior buscou apresentar alguns aspectos que permitissem captar a
atmosfera do lugar, articulando impressões pessoais e ideias externadas pelos habitantes da
cidade, sobretudo entre aqueles considerados gaúchos. Um dos aspectos que perpassou essas
elaborações foi a “dependência” da cidade em relação à agricultura. Para além dos cenários de
crise, descritos como períodos em que a cidade “parava”, havia um consenso a respeito da
influência exercida pelos ciclos agrícolas na vida da cidade, que deveria afetar seus “dois
lados” de formas distintas.
No que tange à sociabilidade, notamos que os ciclos agrícolas, principalmente o ciclo
da soja, hegemônica na região, demarcavam um período no ano que concentrava as festas
“gaúchas”; período que coincidia com a entressafra da soja. A definição de um período de
festas poderia ser constatado no mural de avisos da Igreja Matriz que divulgava as datas de
festas religiosas, na cidade e na zona rural, tão prestigiadas pelos gaúchos, de maioria
católica. Outras festas significativas para essa parcela da população, promovidas por
associações seculares urbanas, também eram programadas para ocorrer nesse mesmo período,
entre março e setembro.63 Tratava-se de um tempo de relativo “ócio” para os produtores –
como eles mesmos disseram - em oposição às atividades características da safra.
A observação dessas festas explicitou vários níveis de oposições. Numa perspectiva
mais rasa das distinções sociais em jogo, era possível notar como essas festas contribuíam
para constituir uma comunidade de gaúchos em relação aos maranhenses. Com exceção da
grande feira Exporriso, cujo slogan era “Tudo mundo vai”, os trabalhadores maranhenses
quase não eram vistos em festas de igreja, do C.T.G. ou de outras associações controladas por
gaúchos.
Participando da feira Exporriso foi possível constatar como a “grande divisão” da
cidade se inscrevia no terreno do C.T.G. onde a festa ocorre todos os anos. A data, na segunda
semana de maio, além de aludir à emancipação do município em 1986, também coincide com
o final da colheita da soja. Não por acaso, até o final dos anos 1990, a Exporriso era chamada
“Festa do Chimarrão e da Soja”. O presidente do C.T.G. explicou que, originalmente, tratavase de uma “festa tradicionalista” ou voltada para os sócios do clube, descrita por ele como
63 Em alguns casos, duas festas de “gaúchos” aconteciam no mesmo dia, mas não quando se tratava de festas de
grande apelo. Foi o caso de dois bailes na cidade programados para a mesma noite: um deles na paróquia
Santa Luzia e outro no “Clube da Terceira Idade”. Ouvimos do padre queixas sobre sua dificuldade em
vender ingressos em função de tal concorrência. Já no caso das festas de comunidade, por exemplo, não
registramos que concorressem com outras festas, tampouco as grandes festas da Maçonaria, do C.T.G. ou do
Rotary Club.
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uma ocasião em que todos compareciam com trajes típicos de “gaúcho”, mas que foi
perdendo esse caráter.
A festa era muito aguardada pela população da cidade. Havia grande expectativa em
relação às atrações musicais, eram ocasiões em que a cidade recebia artistas de renome
nacional. Esse era um dos quesitos importantes na comparação entre as feiras do mesmo tipo
nas cidades vizinhas: “Expolucas”, “Exposinop”, “Expomutum”. As datas das feiras não
coincidiam de modo que era comum que os jovens se deslocassem de uma cidade para outra,
sobretudo em função dos shows.
Na noite da abertura, enquanto os fogos de artifício anunciavam o início da feira, já
era possível observar, nas ruas próximas ao C.T.G., que parte do público chegava à pé, muitos
vindos do “outro lado” da BR e outra parte, formada pelos habitantes dos bairros “gaúchos”,
chegavam em automóveis que lotavam o amplo estacionamento em frente ao pórtico do clube.
A demarcação de fronteiras sociais ficava evidente na forma como os setores da feira
eram organizados. Na área em que todos deveriam passar, logo à entrada, estavam instalados
os estandes de estabelecimentos comerciais dos mais diversos: desde piscinas até roupas,
artigos para animais de estimação, construtores, erva-mate, móveis, eletroeletrônicos,
motocicletas.
Havia todo um setor destinado às revendas de máquinas agrícolas que expunham ali
seus últimos lançamentos. As colheitadeiras e pulverizadores, toda sorte de tratores, ficavam
dispostos devidamente limpos e reluzentes, exercendo forte apelo sobre o público. Famílias,
casais, grupos de adolescentes passam observando sem pressa. Os homens e as crianças
demonstram mais entusiamo pelas máquinas que também eram panos de fundo preferidos
para as fotos de crianças.
Nesses setores principais, o público aparentemente se “misturava”, assim como no
momento dos grandes shows, mas também havia partes em que o contraste entre os públicos
gaúcho e maranhense ficava mais evidente. Havia, por exemplo, um setor da feira que,
conforme um dos sócios do C.T.G., era conhecido como “Peixotinho”, aludindo à Peixoto de
Azevedo - MT, município de origem de muitos dos maranhenses que estavam em Sorriso.
(Nota-se, portanto, que em Sorriso, nem os gaúchos são do Rio Grande do Sul e nem os
maranhenses são do Maranhão). Tratava-se de uma área repleta de bancas de bebidas, pastéis,
crepes e sorvetes, que se destacavam pelas luzes coloridas da decoração e pela “música
eletrônica” em alto volume. Jovens se aglomeravam entre as barracas dançando, conversando,
bebendo. Também se escutava forró vindo de outros bares com mesas e televisões instaladas.
Afastadas dos caminhos por onde estavam as tendas e por onde o público passava, algumas
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barracas de acampamento onde as pessoas que trabalham naquele setor utilizam para dormir.64
Outros contextos em que emergiam esse contraste eram os “bailões” que aconteciam à
noite, mesclando forró, música gauchesca e sertanejo. Nas noites de forró, podia-se observar
casais em passos mais languidos e não tão rodopiado-para-frente-para-trás da dança dos
gaúchos. Os maranhenses tomavam a pista de dança e os casais gaúchos permaneciam em
áreas mais periféricas do salão, mais bebendo e conversando do que dançando.
Esse contraste não foi percebido em outras festas observadas consideradas festas de
gaúchos. Isso não significa que não houvesse maranhenses nessas ocasiões: se presentes,
estariam em franca minoria. A participação nessas festas deveria complementar esse quadro
de oposições, mostrando como os gaúchos se distinguem entre si. A medida em que foram
sendo acumuladas informações a respeito da vida cotidiana dos gaúchos, sobretudo dos
produtores e suas famílias, essas distinções vieram à tona.
Antes de entrar na descrição das festas, é preciso destacar que a distinção entre um
período de festas e outro de safras, não significa que processos relativos à produção agrícola
não continuem transcorrendo no predomínio da sociabilidade lúdica. Esse entrecruzamento
entre festas e trabalho ficou evidente ao explorar o comércio de insumos agrícolas.
Todos os anos, os produtores precisam comprar sementes, fertilizantes e pesticidas
para iniciar um novo ciclo agrícola. Como a maior parte das fazendas produzem soja
combinada com o milho safrinha, é comum que sejam realizadas ao menos duas compras
desse conjunto de produtos. A aquisição de maquinário não é realizada com tanta frequência.
Entre os grandes sojicultores, máquinas utilizadas há mais de cinco anos foram consideradas
obsoletas.65 Cada produtor costuma ser cliente de vários vendedores.
O processo de aquisição de insumos se estende ao longo do ciclo agrícola, mas não
somente em função da operação de custeio e pagamento na safra, três meses depois de
entregues os insumos na fazenda. A efetuação desses negócios depende de contextos de
sociabilidade em que são firmados os compromissos informais ou um tipo de “amizade” em
terreno de interesse econômico. As estratégias adotadas ao longo desse processo tendem a
extrapolar aspectos estritamente técnicos (econômicos, agronômicos ou jurídicos) abrangendo
64 Cabe assinalar que, nesse setor “Peixotinho”, trabalhavam nas bancas, homens e mulheres que conformavam
empreitadas contratadas para atuar não somente na feira de Sorriso como nas outras feiras do tipo “Expo”
realizadas nos municípios do Norte do Mato Grosso. Já em outros setores, era possível notar que
trabalhavam os gaúchos da cidade. É importante considerar essa diferença pois, como veremos adiante,
“trabalhar na festa” consiste numa forma de participação bastante valorizada entre os gaúchos.
65 Além da aquisição de máquinas novas, os produtores também recorrem ao mercado de máquinas usadas e ao
aluguel de máquinas. Esses aspectos não foram explorados por essa pesquisa, mas tivemos notícia de aluguel
de máquinas entre grandes produtores. Os trabalhos de Andrade (2008) e Desconsi (2011), apontam que esse
mercado também demarca distinções entre os produtores: os pequenos produtores são considerados mais
propensos a alugar máquinas e a comprar maquinário descartado por grandes produtores.
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questões relativas à moralidade ou às reputações construídas localmente. Os riscos inerentes
aos negócios, sobretudo envolvendo financiamentos num contexto marcado por oscilações
econômicas, tendem a serem compensados por garantias informais ou pelo mapeamento das
reputações.
A pista que indicou essa complexidade das negociações demandadas a cada safra foi
percebida na primeira vez em que a equipe de pesquisa participou de uma festa de
comunidade, precisamente observando o leilão de bolos. Notamos que, no apregoar do
leiloeiro, foram anunciados como autores dos lances não somente nomes de autoridades
presentes, mas também de estabelecimentos voltados para o comércio de insumos agrícolas.
Observamos que postos de gasolina e empresas que prestam serviço de armazenagem de grãos
(“armazéns gerais”) também participavam. A publicidade dessas empresas também poderia
ser observada em toldos montados provisoriamente para o dia da festa e também nas paredes
internas dos pavilhões, quadriculadas em anúncios pintados. Estabelecimentos de comércio e
serviços sobretudo voltados para veículos e consultoria agrícola também se valiam desse tipo
de publicidade. Aquela situação explicitava o quanto a festa, de algum modo, era um
momento dos negócios.
O trabalho de campo não alcançou acompanhar um ciclo agrícola inteiro de modo a
contemplar o desenrolar desses, relativamente longos, processos de negociação. A exploração
da relação entre festas e negócios ficará, portanto, concentrada na etnografia das festas de
modo a explicitar seus aspectos formais, entendidos aqui como uma espécie de código não
econômico através do qual produtores e vendedores de insumos estabelecem trocas
comerciais.
Se considerarmos as festas como momentos que fornecem uma série de informações
relevantes para a elaboração de um mapeamento das reputações locais, devemos considerar
também que as festas explicitam distinções sociais internas.
A descrição abordará situações e narrativas referentes às festas de comunidade ou
festas de padroeiro; como também aos bailes noturnos, promovidos pela Igreja Católica.
Também serão utilizados dados a respeito de festas e bailes promovidos por associações de
natureza secular mais comuns na cidade como a Maçonaria e os chamados “clubes de
serviço” de caráter beneficente: Rotary Club e Lions Club.
A comparação dessas diferentes situações permitiram observar como o repertório de
formas de sociabilidade tradicionais ou religiosas são mobilizados em outros âmbitos do
social como no terreno dos negócios e da política. Um dos objetivos dessa análise é mostrar
como os processos de simbolização em jogo contribuem para o estabelecimento de distinção
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social como também constroem um código comum e sentimentos de identificação e
pertencimento que conformam fronteiras sociais. É importante considerar que essa dimensão
simbólica ou comunicativa da sociabilidade também pode constituir processos de conflito e
fissões. (BAILEY, 1971; COMERFORD, 2003)
2.1. Comunidades em construção
As comunidades, esses centros de sociabilidade rural, ficam situadas à margem das
principais estradas que cortam as áreas cultivadas, cujas instalações basicamente incluem um
pavilhão, campo de futebol e capela.
Cada “comunidade” promove ano-a-ano uma festa de padroeiro ou festa de
comunidade e um baile noturno.66 As festas de comunidade, também conhecidas como festa
de interior, são as maiores festas que ocorrem no campo, atraindo tanto a população rural
quanto a urbana. Essas festas foram destacadas por aqueles considerados gaúchos como as
que mais se aproximam das festas das “colônias” no Sul, relação corroborada por outros
estudos. (SEYFERTH, 1990)
As festas de comunidade ocorrem num domingo, iniciando com uma missa, seguido
de almoço, leilão e baile. Paralelamente ocorrem torneios de futebol e de bocha. Faltando um
mês para a festa, é possível observar na cidade cartazes fixados em lojas, escritórios,
cooperativas, revendas de insumos agrícolas. Um anúncio radiofônico também convida para a
festa, anunciando a programação - missa, “suculento churrasco”, torneio e “matinê-dançante”
- e os prêmios oferecidos para as equipes vencedoras do torneio de futebol.
Entre a capela e o pavilhão das comunidades, são mantidas algumas árvores cujas
sombras abrigam mesas para refeição. O interior dos pavilhões também é ocupado por mesas
que são retiradas à tarde para a realização do baile que segue o almoço. A imagem do santo
padroeiro da festa, enfeitada com flores, fica rente ao tablado utilizado pelos conjuntos
musicais. Em parte periférica do pavilhão, ficam localizadas as canchas de bocha.
A cozinha da comunidade fica localizada sob o pavilhão em ponto central, cujas
tarefas são desempenhadas por mulheres. Nos fundos do terreno, cujos limites tangenciam as
lavouras, ficam as churrasqueiras que, menos expostas ao grande público, são identificadas
com os homens. Trabalham nas cozinhas e nas churrasqueiras as famílias de proprietários e
66 Durante o trabalho de campo na Comunidade Navegantes, ouvimos comentários sobre a falta de gente para
trabalhar na festa. Mais tarde soubemos que, em 2013, a festa da comunidade Navegantes havia sido
cancelada, sendo alegados motivos referentes à falta de pessoas da comunidade para trabalhar na festa ou
questões políticas relacionadas à disputa eleitoral que não alcançamos investigar.
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funcionários das fazendas sob influência daquela comunidade, inclusive proprietários que
moram na cidade. Produtores arrendatários também podem assumir funções na festa.
Geralmente encontramos dois tipos de churrasqueiras: de tijolos, próximas ao pavilhão, e
churrasqueiras mais rústicas, para peças de carne maiores em espetos fincados no chão
incandescente. Sobre esse conjunto arquitetônico das comunidades, é preciso notar que, a
mesma configuração pode ser observada em clubes na cidade, como no próprio C.T.G. e em
propriedades particulares numa escala menor.
As comunidades são frequentadas ordinariamente pelos habitantes das fazendas,
proprietários e funcionários, nos momentos de descanso. Nos finais de semana, os homens
reúnem-se para jogar futebol e bocha e as mulheres também comparecem, mas preferem os
jogos de cartas e a conversa regada a chimarrão.67 Nos dias de semana, também ocorrem
reuniões na comunidade, depois do expediente, em função dos jogos; as mulheres no entanto,
não costumam participar dessas ocasiões. Os homens, quando reunidos, costumam consumir
bebidas (geralmente há uma pequena tenda na comunidade que vende bebidas e alguns
mantimentos). Os pavilhões também podem ser usados para a realização de festas de caráter
mais familiar como comemoração de aniversários ou de bodas.
Mensalmente, o padre se desloca da cidade para celebrar missas nas capelas das
comunidades. Observamos que as mulheres assumem um certo protagonismo nessas ocasiões,
quando as esposas de proprietários locais dedicam-se à leitura de textos litúrgicos. As missas
também são momentos em que são discutidos assuntos de interesse da vizinhança
representada pela comunidade. Observamos que, na parte final da missa, o padre anunciava a
“hora dos avisos”, parte destinada à realização de comunicados e à discussão de questões
como transporte escolar, catequese, obras, festas. As demandas comunitárias deveriam ser
registradas pelo padre que se comprometia a levá-las ao prefeito.
Ao passo que nas festas de comunidade, esses locais recebiam um público
significativo da cidade e de outras partes da zona rural, as ocasiões mais ordinárias – sem
contar as festas familiares que tendem a extrapolar os limites da vizinhança por atrair os
parentes- tendiam a reunir os habitantes das fazendas “pertencentes à mesma comunidade” ou
fazendo parte de uma vizinhança sob a influência da mesma capela.
Participando de algumas dessas reuniões na comunidade, foi possível constatar que o
contingente de trabalhadores maranhenses que habitam as fazendas raramente compareciam a
67 Constatamos que na cidade é mais comum que mulheres componham equipes de bocha (jogo disputado entre
duplas ou quádruplas), que inclusive competem com homens - algo percebido em visitas ao C.T.G e ao Clube
da Terceira Idade. Registramos outros jogos com bolas maciças chamados “48” e “bolão”, sendo o último
indicado às mulheres.
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esses locais. Tampouco as festas pareceram receptivas à presença de estranhos.
O acesso às festas se dava somente através de automóveis particulares, não havendo
linhas de ônibus regulares entre a cidade e as comunidades. Considerando também a parca
sinalização das estradas vicinais, a forma de acesso era reveladora do que significavam as
fronteiras sociais que se estabeleciam na festa: para chegar era preciso ser do lugar ou estar
ligado a alguém do lugar.
A primeira festa de comunidade na qual estivemos ocorreu dois meses depois de nossa
chegada em Sorriso. Durante a semana que antecedeu a festa, tentamos, sem sucesso, carona
com contatos que havíamos estabelecido até então. Não restou alternativa senão buscar uma
carona na estrada. Após uma sequência de recusas, o motorista que nos aceitou o fez porque já
conhecia uma das pesquisadoras da equipe. As festas de comunidade, portanto, reúnem
pessoas consideradas “conhecidas”.
A explicitação dessas fronteiras pode ser ilustrada através de uma situação de festa, em
que, acompanhando a esposa de um produtor pertencente à comunidade anfitriã, fomos
interpeladas por uma senhora que perguntou, em tom de brincadeira, para a senhora que
acompanhava: “Você está adotando esta preta?” E logo voltou-se para mim dizendo: “Você
não se importa que eu te chame de preta, né?” A esposa do produtor explicou que a
desconhecida que a acompanhava era uma “amiga” que estava conhecendo Sorriso. Essa
situação mostra como essas festas são concebidas para que sejam frequentadas não somente
por gente “conhecida”, mas por gente “de origem” como são denominados os de origem
italiana e alemã, cujo fenótipo não condizia com o meu que, a julgar pela expressão utilizada
pela senhora, estava mais identificado aos maranhenses considerados “mais escuros”. As
comunidades, portanto, são espaços de sociabilidade que congregam parte da população rural
formada por gaúchos. Notamos também que tratava-se de uma população bastante jovem,
contrastando com a população rural em “áreas velhas” em que os jovens migraram para os
centros urbanos.68
Percorrendo as comunidades, foi possível constatar que estavam em processo de
construção. Nas comunidades Caravágio e Barreiro, as capelas estavam recebendo os
acabamentos. Na primeira, a fachada da capela estava, em parte, cinza de cimento e na
segunda, a pintura externa e a mesa do altar estavam sendo inauguradas na festa daquele ano.
Na comunidade Navegantes, o pavilhão havia sido aumentado recentemente e a capela tinha
sido construída naquele ano. Essas informações levam a crer que os pavilhões foram
68 Estabeleço tal contraste com base de experiência em trabalho de campo em áreas rurais no Rio Grande do
Sul.
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construídos antes das capelas, servindo até então como espaço de festa e de cerimônias
religiosas.69
A construção da comunidade demanda a mobilização de trabalho e ajuda entre
pessoas vinculadas, de diferentes maneiras, à “comunidade”. As formas de cooperação
operantes numa comunidade envolvem seus membros como também gente considerada de
fora: da cidade e de outras comunidades. Portanto, para entender a lógica dessas interações,
deve-se fugir de concepções que tendam a reificar grupos sociais, buscando dar conta dessas
formas de ação coletiva que permitem acessar a elaboração e reelaboração de fronteiras em
sua complexidade relacional. (GEERTZ, 1967)
No âmbito de articulação interna da comunidade, a cada dois anos, é eleita uma
“diretoria de igreja” composta por presidente, vice-presidente e tesoureiro. Os dados obtidos
não permitem detalhar o processo de constituição das “diretorias de igreja” - também
chamadas “comissões” - mas, no caso de duas comunidades visitadas, foi possível constatar
que assumiam essas posições pessoas que moravam nas fazendas, geralmente homens de uma
mesma “família” de proprietários de terra.70
Os dados apontam que são poucos os proprietários que reúnem as qualidades para
assumir as “diretorias de igreja”. Primeiramente, é preciso notar que a população rural vem
caindo ao longo dos anos, sobretudo com o esgotamento das áreas a serem abertas, tarefa que
demandava contingente expressivo de mão-de-obra. Outro aspecto importante, é a tendência
dos produtores em habitar a cidade, o que não fortalece a participação na sociabilidade da
comunidade. Mesmo na Comunidade Navegantes, por exemplo, tida como uma comunidade
de pequenos, portanto, proprietários residentes, a comissão ultimamente estava sendo
assumida por duas famílias que se revezavam. Vizinhanças rurais em que os proprietários
moravam na cidade, deixando as propriedades a cargo de funcionários, foram chamadas por
moradores de Navegantes de “comunidades mortas” ou lugares em que não se configura uma
ação comunal ou onde não existia comunidade.
A nomeação da comissão indica qual a “família” que irá assumir a responsabilidade
pelos assuntos da comunidade. Essas comissões são responsáveis pela mobilização de
recursos para a conservação e construção da comunidade. São seus membros também que
devem representar a comunidade em festas nas comunidades vizinhas.
69 As cerimônias católicas são hegemônicas em relação às luteranas nesse contexto. Não foi possível averiguar
como que a população luterana realiza seus “cultos”, mas é possível que os pavilhões fossem usados para
cerimônias católicas e luteranas. Nesse caso, a construção da capela católica poderia ser interpretada como a
materialização de uma distinção interna da comunidade.
70 Professar o catolicismo consiste num critério importante para assumir as “diretorias de capela”. A minoria de
luteranos podem contribuir com a comunidade (ajudar e trabalhar), mas não devem assumir esses cargos.
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As festas são momentos-chave para a viabilização das obras por proporcionar lucro
expressivo para a comunidade. A família que compõe a “diretoria” e os vizinhos solidários –
incluindo os proprietários que moram na cidade - assumem as tarefas para a realização da
festa, comprometendo-se com preparativos e desempenho de funções diversas no dia da festa
sem receber qualquer forma de pagamento.71 Diz-se, então, que alguém trabalha na festa.
A ajuda consiste na forma de participação que não envolve empenho físico, sendo
geralmente associada a contribuições pecuniárias – em dinheiro ou em grãos – à doação de
material de construção, de comida para ser consumida na festa e demais equipamentos úteis
numa comunidade. Ajudam aqueles que consideram-se pertencentes à comunidade ou também
aqueles considerados de fora, principalmente autoridades como o prefeito ou comerciantes de
insumos agrícolas.
O comparecimento a uma festa também é considerado uma forma de ajuda uma vez
que, para participar do almoço, os participantes devem pagar pela comida e bebida
consumidas, revertendo em lucro para a comunidade. Dessa forma, todos que participam de
uma festa de comunidade estão ajudando. Considera-se também ajuda o pagamento de
dízimo e os valores dos leilões de bolos.
Vistas desde uma perspectiva interna, essas formas de cooperação serão analisadas
como atribuições formalizadas de papéis sociais àqueles que pertencem a uma comunidade. A
assunção desses papéis, que deve ocorrer em regime de revezamento, confere a um conjunto
restrito de pessoas a faculdade de encarnar momentaneamente a comunidade. Nesse sentido,
as festas podem ser lidas como situações em que ações performáticas denotam variadas
vinculações à comunidade. A formalização desses papéis também se dá no âmbito das
relações cotidianas, mas essa análise privilegiará os processos centrados nas festas.
As relações de vizinhança operantes nas comunidades podem ser analisadas a partir da
descrição de comunidades corporadas. Conforme WOLF (2003), uma comunidade corporada
conforma um sistema social circunscrito com limites claros e bem estabelecidos em relação a
seus integrantes e aos indivíduos fora dela. Vista de fora, a comunidade como um todo pratica
uma série de atividades e mantém determinadas “representações coletivas”. Vista desde
dentro, define os direitos e obrigações de seus membros e prescreve grande parte de seus
comportamentos. Nesse modelo, a comunidade corporada não corresponde a uma unidade
territorial: ela se manifesta através de múltiplas formas de cooperação, de forma a desreificar
a aldeia.
71 Eventualmente alguém pode ser contratado para trabalhar na festa, se a mão-de-obra comunitária for
insuficiente, mas sempre de forma discreta, pois denota fraca coesão social.
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Na esteira dessa formulação de Eric Wolf, Freeman (1970) elaborou um estudo sobre
uma pequena aldeia espanhola, nos anos 1960, que ajuda a entender as festas de comunidade.
Sua análise sobre as festas envolvendo o común de vecinos apresenta aproximações
importantes para pensar como as fronteiras sociais emergem por ocasião das festas de
comunidade tendo como foco as formas de comensalidade.
Ao adotar essa perspectiva, estamos nos afastando da ideia de comunidades enquanto
unidades territoriais. A comunidade se constitui através de múltiplas formas de ação coletiva
ou de “participação” que explicitam os diferentes níveis de suas fronteiras sociais. Para
entender o estabelecimento dessas relações interpessoais, não são os indivíduos a unidade de
análise, mas sim as ações coletivas. Outro pilar nesta análise das festas de comunidade está
nos modelos de reciprocidade elaborados por Sahlins (1969). A centralidade do sistema social
se expressa através de formas organizadas de reciprocidade que inclui mecanismos de
redistribuição como foi possível observar através das formas de comensalidade que incluem
também os leilões.
A análise de Freeman (op cit.) assinala como as festas se constituem como momentos
em que ocorre um condensamento dessas relações, através do que a autora chama de
“pertencimento em ato”. A formalização dessas ações somente persiste em função de
mecanismos de controle social mais constantes, de ordem cotidiana, que tendem a dominar
impulsos individuais: várias famílias que compõem a comunidade são impelidas a agir,
temporariamente, como uma só família. Essas sanções comunitárias são especialmente
vigorosas quando se trata da participação em cerimônias religiosas por serem os momentos
em que os laços comunitários são explicitados, transpondo as lacunas entre os vários núcleos
domésticos que compõem a comunidade.
The bonds of sentiment, mutual interest, cooperation, and obligation that hold
together the nuclear family in its daily activities are not strong enough to bridge the
gap between households, and it is precisely at times requiring colletive participation
that religious sanctions become operative. The imperatives of community action are
thus religious imperatives as well. Participation is a duty as well as a privilege, and
the proper fulfillment of one's duty to the community makes one a good Christian in
Valdemora terms.” (FREEMAN, 1970, p. 97).

É importante notar que, embora a idéia de corporação denote alguma rigidez ou
formalidade, suas fronteiras são porosas e a corporação propriamente dita, sua emergência
como um corpo, se dá em contextos específicos, momentâneos. A organização corporada,
portanto, é fortemente centralizada e formalizada, mas também está assentada numa série de
práticas cotidianas que comunicam um determinado conjunto de valores centrais, uma
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moralidade, um estilo de vida.
Através dos comentários posteriores às festas, foi possível observar formas de controle
social operando. A avaliação da festa levava em conta as contribuições obtidas opondo quem
trabalhou e quem não trabalhou; quem ajudou e quem não ajudou. Também tendia a ser
destacada a presença de “autoridades” como o prefeito e o padre. Especulações a respeito do
lucro iniciavam durante a festa e somente cessavam com a prestação de contas. O público de
fora tendia a comentar a qualidade da comida e do conjunto musical, além dos valores
alcançados pelos leilões.
As formas de cooperação observadas nos contextos de sociabilidade explorados em
Sorriso explicitaram variados tipos de vínculos que podem ser estabelecidos com uma
comunidade. Ser proprietário na área de influência de uma determinada comunidade é um
critério importante para estabelecer uma relação de pertencimento, mas não significa
necessariamente a existência desse vínculo mais significativo. O pertencimento a uma
comunidade depende grandemente do comportamento que as pessoas manifestam na
dimensão cotidiana e nas festas. Alguém que planta em terra arrendada pode integrar-se e
estabelecer uma relação de pertencimento mais expressiva que um proprietário pouco
interessado na comunidade. Há muitos proprietários, principalmente aqueles que moram na
cidade, que mantem-se alijados da sociabilidade característica das comunidades, privilegiando
a sociabilidade que tem lugar na cidade.
É preciso considerar que tendem a habitar a fazenda os pequenos sojicultores e os
criadores. Portanto, os proprietários menos identificados com a comunidade são, não raro, os
grandes proprietários que preferem construir uma reputação nos circuitos de sociabilidade da
cidade, considerados mais prestigiados. Podem ou não reservar-se o costume de ajudar a
comunidade através de contribuições pecuniárias ou de bens diversos como material de
construção ou carne para serem assadas no dia da festa. É importante notar que essa
discrepância entre vizinhos “grandes” e “pequenos” pode ser reforçada por eventuais
contratos de trabalho temporário, em que os primeiros contratam os serviços de um
“pequeno”, proprietário ou arrendatário na área. O uso do termo “vizinho” é revelador da
variadas vinculações que podem ser estabelecidas com uma comunidade, podendo ser
aplicada ao morador da fazenda seja ele proprietário, arrendatário ou funcionário. Os últimos,
no entanto, não devem assumir “diretorias de igreja”. O termo “vizinho” também pode ser
usado para designar um proprietário que mora na cidade, como constatamos durante uma
festa de comunidade, em que um dos encarregados do caixa foi definido como “vizinho” por
dos um moradores, embora fosse um proprietário que morava na cidade.
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A mobilização dos membros da comunidade para a promoção da festa iniciava alguns
meses antes. Conforme a fala de um grande produtor que habitava a fazenda72, a delegação de
tarefas ocorria nos encontros semanais na comunidade. É importante notar que, isso não
significa que somente fossem mobilizados os frequentadores mais assíduos da comunidade,
pois no dia da festa, pudemos constatar que também trabalhavam aqueles que, embora
morassem na cidade, eram considerados pertencentes à comunidade ou vizinhos. O seguinte
trecho foi extraído de uma entrevista concedida no escritório da fazenda na cidade:
L.A.: - Naquele outro dia a gente tinha falado um pouco sobre a festa. Como é a
organização antes? O senhor tem algum cargo na diretoria?
Produtor: - É feito duas reuniões. Normalmente a gente se reúne na terça e na quinta
feira ali na comunidade. Tem jogo de bola ali. Então a maioria das vezes... tem um
pessoal que joga bola, agora tem a cancha de bocha, vão jogar bocha e aí as
mulheres, normalmente elas se reúnem no sábado e domingo. Elas não vem nesses
dias. Então a gente começa a fazer uma programação: quem é que fica responsável
pela bebida, quem fica responsável pelo churrasco, quem fica responsável pelo jogo
de futebol. Então vai dividindo as funções e cada um vai ter que assumindo... quer
dizer que várias pessoas assumem um papel. Quem vende as fichas, quem é
responsável pelo dinheiro.
L.A.: - Então, aquele espaço da comunidade, vocês utilizam durante a semana?
Produtor: - Sim. À noite só. Só à noite. Durante o dia, você vai lá e não vê ninguém.
Tá todo mundo trabalhando.

Nas reuniões dos homens, são distribuídas as tarefas que cabem a eles, sobretudo
relativas à bebida e à feitura do churrasco, à contabilidade, às competições esportivas. As
mulheres deliberam sobre suas funções nos finais de semana. Em certa medida, a atribuição
de papéis às mulheres tende a estar subordinada à articulação dos homens, uma vez que elas
geralmente estão alijadas de cargos de liderança das “diretorias de igreja”. Quando um sujeito
assume a presidência da comunidade, sua esposa também assume a liderança no que tange às
atribuições das mulheres, sobretudo referentes à cozinha.
Constituída a comissão responsável pela festa, uma das primeiras providências
consiste em obter contribuições ou ajuda junto a revendas de insumos agrícolas. Para tanto, os
membros da “diretoria” percorrem aquelas revendas das quais já são clientes para “pedir
patrocínio”, sendo muito improvável que esses pedidos sejam negados. Na temporada de
festas que acompanhamos, a prefeitura também “ajudou as comunidades” do município
contratando o conjunto musical que animou as “matinés-dançantes”, quando inclusive eram
divulgadas as demais festas de comunidade.
“Ajudar as comunidades” parece ser uma prática essencial no curso das negociações
de insumos agrícolas, significando uma adesão, por assim dizer, necessária, dos vendedores
72 A opção pela fazenda ocorreu em função de um sequestro sofrido pela família que provocou grave trauma
psicológico na esposa do produtor que se recusava a viver na cidade. Ele contou que ia quase todos os dias
até a cidade onde mantinha um escritório.
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aos princípios morais representados pela comunidade. Além do patrocínio e da participação
nos leilões, é de praxe que vendedores compareçam às festas, consumindo bebida e comida o que também, como já dissemos, é considerado uma forma de ajuda. A preocupação
manifesta pelos comerciantes em ajudar as comunidades indica que o estabelecimento de
relações comerciais encontra-se atrelado a relações, por assim dizer, não-econômicas. Em
visitas às revendas de insumos, os vendedores informaram que era de praxe que as empresas
reservassem um fundo para cobrir gastos com essas ajudas.
É de interesse das empresas que as ajudas oferecidas sejam anunciadas, de alguma
maneira, na comunidade. Observa-se que os logotipos estão presentes nos já referidos toldos e
em aventais oferecidos aos homens que trabalham nas churrasqueiras em dia de festa. À
entrada dos bailes, é característica a distribuição de canecos metálicos para consumir chope
igualmente decorados com o logotipo de empresas patrocinadoras.
Essa relação em que as empresas “ajudam a comunidade” muito contribui para o
aspecto geral dos pavilhões, especialmente suas paredes internas ocupadas por dezenas de
anúncios publicitários pintados. O espaço nas paredes é oferecido às empresas em troca de
ajuda. Esse uso das paredes também foi observado nos salões paroquiais na cidade e no
C.T.G..
A publicidade nas paredes também pode ser utilizada pelos próprios fazendeiros que
ajudam a comunidade. Na Comunidade São Luiz, por exemplo, uma tempestade havia
danificado a estrutura do pavilhão, demandando uma reforma urgente, haja vista que se
aproximava a data da festa. O “presidente da comunidade” (proprietário, criador de porcos
que habitava a fazenda) explicou que a verba seria obtida entre os fazendeiros que pertenciam
à comunidade – talvez por ser uma forma mais rápida de obter recursos. Quando voltamos à
comunidade para participar da festa, pudemos constatar as melhorias no pavilhão. Haviam
sido construídas mais duas canchas de bocha e nas paredes, em vez dos letreiros relativos ao
comércio de insumos agrícolas, estavam inscrições exibindo nomes de fazenda em destaque,
seguidos pelo nome do proprietário e telefone, revelando os beneméritos da comunidade.73
As comunidades também devem ajudar umas às outras, comparecendo às festas. Nos
comentários posteriores às festas, eram destacadas a participação ou a ausência de membros
de comunidades vizinhas. Comunidades a cargo de um mesmo padre tendem a desenvolver
relações de sociabilidade mais intensas que incluem relações de reciprocidade explicitadas nas

73 Outra forma de publicização da ajuda é o anúncio no microfone nos dias de festas. Nas comunidades, essa
prática é observável nos leilões. Nos rodeios do C.T.G., observamos o narrador anunciar o nome do
fazendeiro – que não plantava soja, mas criava gado - responsável por oferecer carne para o churrasco.
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festas.74
O estado de conservação de uma comunidade deve dizer algo sobre determinada
vizinhança, na medida em que pode ser lido como um indicador da capacidade daquela
comunidade cooperar pelo bem comum: trabalhando, ajudando e obtendo ajuda dos outros.
Essa correlação também opera no que concerne às obras da igreja na cidade. Uma das
principais informantes, frequentadora da Igreja Matriz, usou o estado de conservação do dito
templo para ilustrar o desinteresse dos católicos da cidade em cooperar, privilegiando o
acúmulo de prestígio através da aquisição de bens particulares como terras, automóveis,
roupas. Considerava que a precariedade das instalações não condizia com a riqueza ostentada
pelos fiéis nas missas de domingo. Era esposa de um agricultor falido e estigmatizado e, por
tal condição, estava mais propensa a explicitar uma visão crítica sobre a “sociedade
sorrisense”. Como foi comum nas sínteses mais críticas sobre o caráter local, afirmou que as
pessoas em Sorriso eram “metidas” ou que gostavam de “ostentar riqueza”, mesmo que todos
soubessem que estavam endividadas. Acusava também os fiéis engajados na paróquia de
serem demasiadamente competitivos, assumindo cargos buscando prestígio pessoal, deixando
suas atribuições comunitárias em segundo plano.
As questões referentes às obras nas comunidades também permitiram identificar
disputas internas. A destinação dos recursos nem sempre é consensual como pudemos
constatar na Comunidade Navegantes, durante a prestação de contas de um baile ao final de
uma missa, um momento oficial da comunidade. Depois que o tesoureiro apresentou a
contabilidade, o padre tomou a palavra, parabenizando os presentes pelo baile bem sucedido e
também desculpou-se se havia sido “muito duro com a comunidade”, mas que tal atitude, por
vezes, era necessária. Posteriormente soube que o padre se referia à disputa em que uns
queriam construir a capela e outros queriam aumentar o pavilhão.
A exploração das formas de sociabilidade religiosa ou o esforço em entender como
funcionavam essas organizações comunitárias parecia ser fundamental para dar conta de
processos organizacionais que extrapolavam a instituição religiosa. A conformação de
associações do tipo “diretoria de igreja” ou “comissões” consiste numa referência muito
presente nas falas a respeito das associações que realizaram parte das primeiras obras
74 Cada comunidade está subordinada a uma das duas paróquias da cidade. A área de influência de cada
paróquia sobre a zona rural é coerente à localização das paróquias na cidade. A Paróquia Santa Luzia,
localizada na metade “mais maranhense” ao sudeste, responde pelas comunidades localizadas ao sul:
Caravágio, São Luiz, São Cristóvão e Primaverinha. A Paróquia Matriz, no lado noroeste, abrange as
comunidades ao norte: Navegantes, Barreiro, Tropical e Portal do Verde. Essa organização das comunidades
também influencia as datas das festas de forma que o calendário intercala festas de cada uma das paróquias.
Parte da renda obtida com a festa fica na comunidade e parte é destinada à Paróquia na cidade à qual a capela
rural está subordinada.
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urbanísticas em Sorriso nos anos 1980 como a expansão da rede elétrica ou a instalação da
central telefônica. Nessas menções, encontra-se subjacente a valorização da autonomia da
comunidade local em relação ao Estado à moda da “sociedade de capela” nas áreas coloniais.
(SEYFERTH, 1990). A fala de um grande produtor que buscava destacar sua participação
nessas associações “pioneiras” serve bem para ilustrar a ocorrência desses termos. Ele
entendia que a pesquisa em curso resultaria numa espécie de “resgate histórico”:
Como não tinha nada na cidade, nem telefone, nem luz, nem nada, nada do poder
público. (…) Era uma dificuldade violenta. A minha comunicação com o Sul, na
época tinha que trazer tudo de lá. Calcário, adubo, peças. A gente não tinha telefone
aqui, a gente só tinha rádio. Pra vir as coisas de lá, tinha que esperar 15, 20 dias para
encher um caminhão, depois pra trazer. Era muita dificuldade. Depois começou a
cidade. Não tinha colégio, não tinha hospital, não tinha igreja. A gente foi
participando de cada coisa dessas tinha uma comissão. Telefone, na época a Telemat
não instalava telefone, tinha que doar pra eles explorar. Na verdade, eles pegaram
pronto. Energia, a mesma coisa. Uns deram os postes, outros deram fio. Foi muita
comissão pra isso, pra aquilo. Só da igreja, eu já fui presidente três vezes. Da
Paróquia [Matriz]. Aquela igreja que tá ali, aquele pavilhão que tá lá, fui eu quem
levantei. Eu, no sentido, a diretoria... como presidente. Inclusive agora tem a festa
dos 25 anos [Festa do Padroeiro São Pedro]. Fizeram um relatório assim, dos vinte e
cinco anos. É o que você tá fazendo. Você tá fazendo no geral, eles só fizeram da
igreja.

As associações, formadas há menos de uma década, para realizar o asfaltamento de
estradas secundárias75 também operam através de esquemas característicos de “diretoria de
igreja”, como indica a fala de uma esposa de produtor, moradora da Comunidade Caravágio e
professora na escola local:
L.A.: - Quando que asfaltou aqui?
Professora: - Aqui asfaltou agora em 2002, 2003 pra cá. Só saiu o asfalto porque é
aquela parceria: os agricultores com o governo federal e municipal. Assim como a
energia elétrica.
L.A.: - Os produtores tiveram que dar uma...
Professora : - Daí é assim: pelo tanto de terra que você tem, você dava uma
porcentagem em soja.
L.A.: - Isso era determinado pela...
Professora: - Pela quantidade de terra que você tem... Pelo pessoal que é a comissão.
Mas teve muitos agricultores que não concordaram muito em pagar não e até hoje
não pagaram também né. Só que a gente pensa assim: se é uma coisa pro bem da
gente, pra melhorar. Aí, nós, todo mundo pagou. Daí é assim, até hoje ainda é assim:
a gente tem um cartão, que nem um cartão de banco mesmo, tu viu no pedágio.
Acabou meu cartão, acabou os créditos, eu vou lá e recarrego o meu cartão. Por
enquanto eu ainda não pago, por que a gente tá ainda pegando o soja que a gente
investiu. Mas quando acabar aquela cota que nós temos pra retirar pra nós, da nossa
fazenda, a gente vai pagar normal que nem os outros. (…) Só que teve muitos
agricultores que não concordavam com a ideia, mas que utilizam o asfalto normal.
L.A.: - Mas aí eles tem que pagar pedágio.
75 Em seu estudo sobre a “frente pioneira paulista”, MONBEIG (1998) assinala a constituição de associações de
fazendeiros, no final do século XIX, para a construção de ferrovias, os principais caminhos que permitiram o
avanço das lavouras de café e de cidades sobre o Oeste paulista.
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Professora: - Pagam pedágio, mas não investiram. Entende? Questão de soja que eles
não deram.
L.A.: - Foram muitas as famílias que investiram isso?
Professora : - Praticamente de Sorriso pra cá e mesmo quem mora em Sorriso, mas
que tem propriedade pra cá, todo mundo quase participou. Teve um que outro que
não. Teve uns que mesmo tendo bastante terra deu de menos. Aquela... sabe, aquela
coisa. Foi …a mesma coisa, mais ou menos, como na nossa igreja. Por exemplo: o
dízimo. Tu sabe como é negócio de dízimo. Então aqui na nossa comunidade, como
é que é: pra receber dízimo não era fácil. E a gente tem que manter a comunidade,
tem que manter a igreja, tem que pagar luz, tem que pagar tudo. Aí o que que a gente
fez: a gente não, na época era o tio do meu marido, o meu marido... e não lembro
quem era... tem o presidente, vice presidente e tesoureiro. A cada dois anos troca a
diretoria da igreja. Então na época em que eles estavam na diretoria, foi colocado
assim: você tem tanta terra, você vai dar tanto em soja. (risos) Que daí a gente
conseguia manter a igreja, senão a gente não consegue manter a igreja. Senão não
tinha como manter. Por que aí muita gente não contribuía porque dízimo é uma
contribuição, você dá quanto você quer, mas as pessoas, muitas vezes, não
colaboram. Então foi feito essa também: “você tem tanto de terra, você vai dar tanto
de dízimo”.
L.A.: - Era assim que funcionava...
Professora : - Agora eu não sei se ainda é assim, mas na época era.
L.A. : - E energia elétrica? Foi o mesmo esquema?
Professora : - Foi o mesmo esquema: os agricultores com os governos. Senão eu
acho que não sairia até hoje.

Notamos também que, no que concerne a associações urbanas sem finalidade
religiosa, também ocorrem processos de simbolização em que o pequeno grupo que compõe a
“comissão” acaba por “encarnar” a comunidade. A construção de uma capela tende a ser
atribuída à “comunidade” e nem tanto à “comissão”, numa estratégia discursiva que tende a
valorizar a ação coletiva em detrimento do prestígio pessoal daqueles que assumiram –
temporariamente - a comissão. Em se tratando se associações urbanas, religiosas ou seculares,
esse sentido de encarnação de uma coletividade está presente nos usos de “sociedade” como
podemos constatar na fala de um produtor que considerava-se parte de um restrito grupo de
“fundadores da cidade”:
L.A.: - Então quando vieram pra cá era mato?
Produtor: - Mato. Ficava a 80 km a fazenda. Nós era quatro ou cinco lavoreiro76 que
tinha lá. Não tinha carro, tinha um vizinho que tinha caminhão, vinha pra cidade
encima do caminhão, voltava. O nosso ônibus lá era aquele caminhão. Era só ele que
tinha, dos cinco, sete lavoureiro que tinham lá, era o único que tinha. Era sofrido,
mas era bem divertido. Quando a gente tem dificuldade, a gente se une mais, a
sociedade, as pessoas são assim. Como é dificuldade pra todo mundo, então a união
era... tudo que se precisava, se ajudava, todo mundo corria, um ajudava o outro. Não
que hoje não aconteça, mas hoje o individualismo tá chegando maior né. Hoje, as
pessoas não tem aquele mesmo coração de antigamente. A gente vê muitas pessoas
se queixar hoje, faz 3 ou 4 anos que estão morando aqui, mas nem imaginam a
dificuldade que a gente passou, tudo que foi feito, tudo que Sorriso... cidade, o
poeirão...
L.A.: - Se queixam do que?
P.: - Eles acham que... qualquer coisinha reclamam. Ligam na Rádio reclamando de
pouca coisa. São pessoas que chegaram agora, chegam numa cidade maravilhosa
76 Essa foi a única entrevista em que ocorreu esse termo de autodenominação.
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dessa. Problema é normal... Mas se queixam que faltou um dia faltou água, energia,
deu problema com caminhão de lixo. Antigamente não tinha lixo, não tinha água,
não tinha energia. Batalhamos e … não tinha asfalto, foi tudo a sociedade que
construiu isso aí, ajudou. Energia na cidade, foi a sociedade que deu os postes,
fiação, encanamento de água, asfalto foi pago pela sociedade. Então foi tudo a
sociedade que fez. E na época eram poucas pessoas. Mas isso foi batalhado. Aí a
gente vê as pessoas reclamando que chegaram agora, que tá tudo prontinho... tudo
com pouquinha coisa. Na época era difícil, eles nem imaginam o que a gente passou.
Mas somos feliz aqui. Essa que é a grande verdade.

2.2 Comensalidade e leilões
As festas reúnem uma série de aspectos rituais se considerarmos a definição de
Tambiah (1985) em que o ritual consiste a) num sistema cultural de comunicação simbólica;
b) construído por sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos; c)frequentemente
expresso por múltiplos meios; d) esta ação ritual é performativa. A “ação performativa” opera
através de um certo nível de formalidade, estereotipia e repetição, produzindo valores sociais
que balizam o jogo de prestígio numa comunidade moral, definida pelo compartilhamento de
um conjunto de valores e categorias.77
Sem desconsiderar a variabilidade formal observada nos circuitos de sociabilidade dos
gaúchos, este item partirá das aproximações entre as sequências rituais notadas nas festas
promovidas pela Igreja e por associações seculares urbanas como a Maçonaria e o Rotary
Club, identificadas com a elite local (“grandes produtores” e/ou “empresários”), além do
C.T.G. que reúne uma classe média urbana mais heterogênea.
As festas católicas ocorrem na cidade e nas capelas rurais, diferente das festas
promovidas por associações seculares baseadas na cidade. As festas de comunidade na zona
rural, ao longo da entressafra, deslocam temporariamente o centro urbano de sociabilidade
para núcleos orbitantes de sociabilidade rural: as comunidades.
A quantidade de membros engajados nessas entidades varia consideravelmente. Não
parecia haver impedimentos para que a mesma pessoa participasse de mais de uma entidade;
inclusive em relação à Igreja e à Maçonaria, entidade historicamente anticlerical.78 A Igreja
77 “The 'side' or the community (or for that matter the large entity, which does not rest on face-to-face
relationships, which we call 'society') is defined by a common set of values and categories. Communities and
societies, because the people but we only recognize them as a community or as a society, because the people
who belong share some ideas about how things are and how things should be: they have a common set of
categories with which they 'word' the social and the natural world around them and they share a definition of
the good things and the bad things and the bad things in life. From this point of view a community is a set of
share values and categories. These values and categories are matters of faith. It is true that the form a
hierarchy so that some may be derived from others: but, in the end, there are sets of final values which people
never question, and never think of questioning, and these form the boundaries and fixed points in the game of
politics which we shall be discussing. ” (BAILEY, 1971, p.8)
78 Sobre a história da Maçonaria, ver COLUSSI (2003).
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destaca-se nesses circuitos de sociabilidade gaúcha. A integração das paróquias centrais e as
oito comunidades confere à Igreja uma vasta abrangência territorial, mobilizando boa parte da
população local.
O C.T.G possuía cerca de 600 sócios, no entanto, seus frequentadores consideravam
que eram poucos os que participavam efetivamente de suas atividades; os demais “só
pagavam a mensalidade”. Rotary Club e Maçonaria não deveriam reunir mais de 60 pessoas.
Estavam entre seus membros eminentes o prefeito e outras lideranças gaúchas, envolvidas em
associações setoriais ou com o que os produtores consideravam parte do que eles chamavam
de “política do agronegócio”: Sindicato Rural, APROSOJA(Associação dos Produtores de
Soja e Milho do MT), FAMATO (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato
Grosso), CNA (Confederação Nacional da Agricultura).79
Outro aspecto que aproximava as festas religiosas e seculares era o hábito de utilizar
os mesmos termos ajudar e trabalhar para designar as formas de cooperação nas festas
seculares. Notamos aqui a sociedade sendo constituída nesses variados níveis de cooperação.
A filiação ao C.T.G., à Maçonaria ou ao Rotary Club (incluindo também o Lions Club, mais
“classe média urbana”, não tão influente, ao menos naquele momento da política local)
supunha um compromisso em participar das atividades propostas por cada entidade fosse
ajudando ou trabalhando. O cumprimento desse papel seria avaliado pelos demais,
fornecendo material para elaborar reputações.
Comparando um conjunto de festas religiosas e outras promovidas por cada uma das
associações urbanas destacadas, foi possível identificar processos de simbolização que
contribuem para despertar tendências centrípetas, ao mesmo tempo que complexificam o
quadro de distinções internas. Nesse item, serão exploradas uma série de ações performativas
envolvendo a circulação de comida.80
Festas religiosas e seculares promovem refeições comunitárias que são centrais nesses
contextos rituais, mas que apresentam distinções formais importantes, sobretudo no modo
como é organizada a distribuição dos alimentos. Os leilões de bolos também podem ser
encarados como processos de simbolização através da circulação de comida, mas que ocorrem
79 À “política do agronegócio”, os produtores opõem a política “partidária” ou “propriamentente dita”. Ver cap.
4.
80 Conforme SAHLINS (1969), o fluxo de determinados bens são especiais: a comida consiste num bem que
estabelece um circuito próprio, muito em função de seu valor de uso, de sua universalidade. A vida comunal
constrange seus membros a realizarem uma série de trocas específicas, portanto, trata-se de um fluxo de bens
constrangido por uma determinada etiqueta. A forma como as pessoas envolvem-se com as trocas dessa
natureza informa sobre pertencimentos e reputações – assim como contribui para que eles sejam elaborados –
além de expressar processos de mudança. A noção de reciprocidade é o que permite ler o significado local
desse fluxo de bens.
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somente nas festas religiosas. Através da análise dessas trocas simbólicas, é possível perceber
comportamentos que capazes de comunicar valores e categorias operantes naquela
comunidade através dos quais posições sociais são afirmadas e disputadas.
●

●

●

Como já mencionado, as festas de comunidade iniciam com missa, seguida de almoço,
leilão e baile, além de torneios de futebol e de bocha concomitantes.81 Tivemos a oportunidade
de participar de três festas de comunidade. Em cada uma dessas ocasiões, a inserção se
estabeleceu de modo diferente. Na primeira festa, na Comunidade Caravágio, acompanhamos
o padre, o que conferiu à equipe de pesquisa alguma credibilidade, mas ainda permanecemos
isolados em relação aos demais participantes.82 Na festa da Comunidade Barreiro,
acompanhamos um casal de proprietários pertencentes à comunidade em que ocorria a festa.
Moravam na cidade e não estavam envolvidos em sua organização ou trabalhando na festa.
Na terceira, também acompanhamos proprietários pertencentes à comunidade anfitriã, São
Luiz, mas que estavam trabalhando na festa, de modo que foi possível observá-la de uma
perspectiva mais interna. Participamos também da festa do padroeiro da Igreja Matriz,
promovida no C.T.G., que se aproximava muito das festas de padroeiro das capelas rurais, as
festas de comunidade, quando acompanhamos a mesma família de produtores da Comunidade
Barreiro.83
81 Cabe notar que essas partidas são disputadas entre times formados por funcionários de uma mesma fazenda
ou de uma empresa, principalmente do setor de comércio e construção civil. Os torneios de bocha reúnem
equipes do C.T.G. e do Clube da Terceira Idade – que geralmente incluem mulheres - ou compostas por
funcionários de fazendas. Nesses jogos, os competidores costumam vestir uniformes identificados com os
logotipos das empresas e dos clubes ou então com os nomes das fazendas.
82 Nesse almoço, presenciamos uma conversa do padre com uma mulher e mais dois homens que pareciam
engajados nos eventos promovidos pela Paróquia Santa Luzia na cidade, à qual aquela comunidade estava
subordinada. Falaram sobre a organização da chamada “Festa do Leitão Assado” - mesmo título de uma festa
da Maçonaria que acompanhamos - contabilizando cerca de 30 leitões obtidos através de doação (considerada
ajuda). Mencionaram o nome de alguns doadores ilustres, lideranças políticas da cidade que inclusive
estavam presentes naquela festa de comunidade. A partir dessa situação é possível notar como essas festas de
comunidade também são espaços de articulação de festas promovidas na cidade, apontando o quanto essa
sociabilidade religiosa imbrica espaços de sociabilidade rural e urbana.
83 Quanto a essa festa religiosa na cidade cabe mencionar a “benção dos carros” e a “benção das chaves” que
não observamos nas festas de comunidade. A benção das chaves ocorre durante a missa, quando o padre pede
que os fiéis exibam os molhos para receber água benta. A “benção dos carros” ocorre antes da missa, à
entrada do clube. Forma-se uma fila de veículos formada por motocicletas, carros de passeio, caminhonetes e
caminhões e cerca de seis sacerdotes com túnicas brancas lançam sobre os automóveis água benta em ramos
embebidos. Esse ritual assinala o valor simbólico atribuído aos veículos. É importante destacar a notória
oposição observada entre automóveis e bicicletas na cidade: sendo os últimos identificados aos pobres ou aos
maranhenses. Ouvimos de algumas mulheres gaúchas, por exemplo, que embora tivessem vontade de fazer
uso da bicicletas, não o faziam pois seriam discriminadas por suas “amigas”.
Durante a missa, ministros e catequistas foram homenageados e, no momento que antecedeu a comunhão, foi
oferecido um cesto de palha com pão e uvas e outro com um pé de soja, espigas de milho, ramos de sorgo,
algodão e arroz. É importante destacar também que houve uma comemoração conjunta de bodas de 25 anos
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Embora fossem cerimônias fundamentais para configurar festas religiosas, foi possível
constatar que, nas festas de comunidade, participar da missa não era uma prioridade para a
maior parte do público. A missa consistia no momento em que era menor concentração de
pessoas, quando as capelas, lotadas, comportavam 200 pessoas em média. O padre costumava
reclamar dessa baixa audiência, principalmente das pessoas que chegavam mais tarde para o
almoço e o baile (ou a “festa” propriamente dita). Não foi possível quantificar precisamente o
público presente nas festas de comunidade, mas seguramente, não deveria ser inferior a 1000
participantes na hora do almoço que corresponderia ao pico de público. A festa do padroeiro
da cidade reuniu um público inferior àquele observado nas comunidades.
Enquanto ocorria a missa, o público continuava chegando e ocupando as mesas.
Quanto mais cedo, maior a probabilidade de conseguir uma boa mesa e uma boa peça de
carne. As mesas costumam ser reservadas pelas mulheres esticando uma toalha e depositando
ali uma “cuca” ( pão doce que deve ser consumidos com carne) ou então uma bolsinha de
crochê em forma de disco para carregar os pratos e talheres. As bolsinhas de crochê – não
notei que utilizassem um termo específico para defini-las - são muito características dessas
festas. É preciso que os pratos e talheres sejam trazidos de casa. São apetrechos geralmente
carregados pelas mulheres e seu tramado inclui babados que conferem delicadeza a esses
objetos. As revendas de insumos agrícolas também costumam regalar seus clientes com
conjuntos de pratos e talheres, além de estojos para carregá-los, confeccionados em material
plástico e zíper, portando o logotipo da empresa.
Na festa da Comunidade Barreiro, pudemos acompanhar esse período inicial na
companhia de um casal que possuía fazenda naquela área, mas que tinha sua casa principal na
cidade. Eles não estavam trabalhando na festa, mas durante a missa, a mulher participou
fazendo a liturgia. O casal era bastante engajado nos eventos da Igreja na cidade, através dos
quais logramos estabelecer contato.
Durante a missa, as mesas iam sendo ocupadas, de modo que, em seu encerramento, já
eram escassos os lugares disponíveis. Para os que atinavam tarde demais para a reserva das
mesas, restava procurar amigos que já estivessem instalados para tentar acomodar-se na
mesma mesa como tocou à família que acompanhávamos. Notamos que preferiam uma mesa
no interior do pavilhão, onde inclusive estavam o padre, o prefeito e o vice-prefeito – os
últimos inclusive eram proprietários naquela comunidade e moravam na cidade.
Depois de consultar os “conhecidos” que encontravam, o casal acabou obtendo lugares
de casamento -uma data bastante cultuada no lugar. Tudo era registrado por equipes de televisão – algo que
não observei nas festas de comunidade.
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numa mesa próxima à entrada do pavilhão. Ali haviam encontrado um casal de amigos que
vivia na cidade e que não eram produtores: ele trabalhava no comércio de insumos agrícolas e
a mulher dedicava-se ao comércio informal de enxovais. Juntaram-se ao grupo, três sobrinhos
do casal que eram seus funcionários que moravam na fazenda. Dessa forma, portanto,
acionando relações de amizade e de parentesco, conformaram uma espécie de unidade
comensal que compartilharia o assado.
Enquanto isso, o movimento de gente chegando aumentava e, constatada a falta de
vagas, formou-se um pequeno alvoroço. As pessoas tratavam de improvisar bancos com
tábuas apoiadas em cadeiras, o que fomentava comentários jocosos. Posteriormente, ouvimos
o casal criticando a atitude de algumas pessoas que eles consideravam pertencentes à
comunidade que estavam ocupando as disputadas cadeiras: julgavam que deveriam ceder os
lugares para as pessoas que vinham de fora.
Esses comentários revelaram aspectos importantes sobre as variadas formas de
pertencimento a uma comunidade. Como foi mencionado anteriormente, as capelas das
comunidades estavam em processo de construção. Na edição da festa da Comunidade Barreiro
que acompanhamos, estava sendo inaugurado o altar da capela, construído em pedra oferecida
pelo casal que acompanhávamos. Eles portanto, haviam “ajudado à comunidade” a qual
pertenciam. No comentário sobre a falta de cadeiras, no entanto, o casal colocou-se mais
como visitantes do que como membros da comunidade, pois não cogitaram ceder seus
lugares. Havia portanto gente que, naquela circunstância, pertencia mais à comunidade do que
eles. Talvez estivessem fazendo referência às pessoas que habitavam a comunidade ou que
estavam trabalhando na festa.
Outro dado que pode ser extraído desse comentário é que há expectativa que as
pessoas que trabalham na festa estejam dispostas a sacrificar-se e nem tanto a divertir-se. As
festas, portanto, são momentos em que os membros da comunidade devem mostrar para o
público de fora (da cidade e de outras comunidades) seu desprendimento em nome de sua
comunidade.84
Aproximar-se das cozinhas, assim como de quaisquer pontos em que as mulheres
estivessem concentradas foi um proceder corrente durante as festas. Na festa da Comunidade
São Luiz, tive a oportunidade de participar da festa trabalhando na cozinha, de modo que foi
possível perceber a hierarquia de funções nesse ponto considerado um lugar de cooperação
84 Essa ideia de que essas festas de comunidade podem ser lidas como uma espécie de performance coletiva
para um público de fora tem raiz no artigo de CHAMPAGNE (1977) que aborda o contraste entre duas festas
seguidas numa mesma aldeia na França, uma no domingo e outra na segunda-feira: a primeira se constituía em
função de um público que vinha da cidade e a segunda, se organizava de outra forma, desta vez envolvendo
somente as famílias da aldeia.
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entre mulheres. Esse nível de inserção, bastante avançado comparado às outras ocasiões, foi
possível não somente por haver chegado de carona com o padre. É importante considerar que
a responsável pela cozinha, esposa do “presidente da comunidade”, já havia acumulado
referências a meu respeito numa seqüência de encontros em diferentes espaços de
sociabilidade rural: numa missa na comunidade, quando fui apresentada pelo padre; na festa
da vizinha Comunidade Caravágio e numa grandiosa festa de aniversário de um proprietário
numa das fazendas na área de influência da Comunidade São Luiz.
O trabalho na cozinha começa muito cedo, quando as mulheres já estão empenhadas
cortando os legumes (alface, repolho, tomate), preparando mandioca e salada de batata.
Pudemos constatar que a maior parte delas habitavam as fazendas, sendo esposas ou filhas de
produtores. Havia também entre elas uma funcionária prestando serviço extra. Contabilizei
cerca de 20 mulheres trabalhando nos momentos de pico.
Parte das funções era organizada por revezamento, sem que todas desempenhassem
todas as funções. Por exemplo: a limpeza das instalações poderia ser delegada a uma
funcionária de fazenda, mas dificilmente para uma mulher de proprietário. Tampouco, a
distribuição das porções seria própria de mulheres em posição subalterna. Havia outras
funções menores na cozinha como as que foram delegadas a mim como separar os pratos
plásticos que vinham unidos empilhados e entregar os pratos para as mulheres da sala ao lado
que fazia entrega para o público.
A permanência na cozinha permitiu notar não somente as formas de cooperação entre
as mulheres como também disputas entre elas. Duas das mulheres que estavam na equipe não
faziam parte do grupo à frente da “comissão” responsável pela festa, mas haviam sido
convidadas. Uma delas era esposa de um proprietário na área de influência da “comunidade”,
mas morava na cidade, diferente das mulheres que comandavam a cozinha que viviam na
fazenda. Não foi possível averiguar quais foram as circunstâncias que resultaram nesse
convite. Em outras ocasiões do trabalho de campo, pudemos notar que uma das convidadas
frequentemente trabalhava nas cozinhas de outras festas religiosas na cidade e no C.T.G..
A dupla convidada assumiu enormes bacias plásticas nas quais os legumes eram
temperados com sal e vinagre tinto, revolvidos com as mãos cobertas com luvas. Cabia a mim
posicionar os pratos sobre a mesa para que recebessem a porção de salada. Ao depositar as
primeiras porções sobre os pratos, uma das mulheres perguntou para as demais: “Está bom
assim?”. Fora isso, a dupla permanecia calada a maior parte do tempo, mas não deixavam de
fazer comentários breves sobre algum senão relativo à falta de público ou de comida. As duas
falavam com descrição, mas não ao ponto das demais não escutarem. O tom de suas críticas
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denotava superioridade. Quando as demais mulheres da cozinha conversavam entre si mais
animadamente, as duas convidadas entreolhavam-se num ar de reprovação e concordavam
que “na hora de trabalhar era preciso manter a boca fechada”.
Os homens estavam em função das churrasqueiras localizadas nas bordas da
comunidade. Geralmente encontram-se vestidos com um avental e manejam uma faca e não
não circulavam pelo salão. Os homens – e meninos – que participavam da festa iam até as
churrasqueiras apanhar as peças de carne e então as levam para as mesas.
O esposo de uma das convidadas também estava trabalhando na festa, integrando o
grupo masculino encarregado do assado. Seu caso é revelador de como as fronteiras sociais da
sociedade são estabelecidas de várias formas. Estava vestido de botas, bombacha e guaiaca
(uma espécie de cinto com bainha), trajes típicos do “gaúcho”, o que lhe conferia um certo
destaque. Enquanto almoçávamos, foi abordado frequentemente por seus conhecidos, quando
exclamavam: - “Trabalhando, Bonicelli?” Ele respondia esfuziante: “Sim! E domingo estamos
lá na São Pedro.” - referindo-se à festa do padroeiro da Igreja Matriz que aconteceria em
alguns dias no C.T.G. Em conversa posterior, explicou que sua dedicação às festas da igreja e
do C.T.G. estava relacionada com uma “dívida” contraída com a sociedade quando recebeu
apoio por ocasião da morte repentina do filho de 15 anos no início dos anos 1990. A tragédia
causou comoção na cidade, ao ponto de comerciantes e produtores cotizarem o frete de um
avião para que a família do sul pudesse vir ao enterro. Essa obrigação ele afirmou pagar
nessas empreitadas festivas. Nota-se como que essas fronteiras sociais são afirmadas não
somente por ocasião das festas, mas também por eventos trágicos como nesse caso, que
explicitam pertencimentos e também atribuem prestígio, na medida em que aponta um sujeito
merecedor de ajuda.
Comparando as formas de circulação de carne em festa religiosas e festas seculares é
possível perceber como trocas envolvendo o mesmo tipo de bem numa mesma comunidade
moral pode comunicar níveis distintos de oposições.
A Loja Maçônica “Acácia de Sorriso” promovia anualmente no C.T.G. um almoço
beneficente chamado “Festa do Leitão Assado”, cuja renda seria destinada para a APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Os maçons e suas esposas trabalhavam na
preparação do almoço. As mulheres permaneciam nas cozinhas como observamos nas festas
de igreja, mas ao observar as tarefas desempenhadas pelos homens foi possível constatar
diferenças importantes.
Como já foi mencionado, nas festas de igreja, o público reunido para o almoço deve
dirigir-se às churrasqueiras, localizadas em pontos periféricos, e às cozinhas para obter sua
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parte da refeição. A peça de carne e os acompanhamentos são então levados até a mesa para
que sejam compartilhados pelo pequeno grupo.
Na festa da Maçonaria, promovida no C.T.G. e que deve ter reunido cerca de 500
pessoas, a distribuição dos alimentos estava organizada de modo distinto: estavam
distribuídos em quatro longas mesas dispostas paralelamente na área central do salão. Os
comensais deveriam percorrer essas mesas onde encontrariam alinhados pratos e lenços
descartáveis (o que desobrigava as pessoas de trazerem as bolsinhas de crochê), saladas, pão,
mandioca, arroz, creme de milho, salada de batatas e finalmente, os leitões assados. Cada uma
dessas estações estava a cargo de um dos maçons (chamam uns aos outros de “irmãos” e suas
esposas, “cunhadas”), vestidos com aventais e toucas de uma amarelo chamativo. 85
Encarregado de distribuir um dos leitões, pratos principais, estava o então prefeito que
desempenhava sua tarefa demonstrando contentamento. Nota-se que nesse esquema, os
participantes eram servidos individualmente, inexistindo o momento da pequena distribuição
de carne à mesa.
O modo como a comida era distribuída também conferia destaque aos maçons,
posicionados no centro do salão, por onde deveriam passar todos os comensais. Nas festas de
padroeiro, notamos que pessoas que trabalhavam não ocupavam posições centrais,
desempenhando suas funções de modo mais discreto. É como se, na festa de padroeiro, as
individualidades engajadas fossem camufladas em nome de uma “personalidade corporada”.
Isso não significa que as festas religiosas não proporcionem situações em que emerjessem
expressões de prestígio individual como ficará mais nítido quando forem descritos os leilões
de bolos.
Considerando que os maçons são reconhecidos como membros da elite local, pode-se
dizer que essas festas promovem uma inversão simbólica, em que pessoas detentoras de poder
político e econômico atuam numa posição de subserviência ritual. Essa percepção se reforça
se considerarmos dados referentes a uma outra festa de ordem secular, promovida pelo Rotary
Club que tem em seus quadros muitos maçons. Seus afiliados, chamados “rotarianos”, são
também identificados com a elite local, tendo em seus quadros produtores, comerciantes e
profissionais liberais, reunindo talvez 50 membros.
O “Torneio do Trabalhador” ocorreu em primeiro de maio, quando os rotarianos e suas
esposas trabalharam e/ou ajudaram na festa. O evento ocorreu num clube que possuía toda a
estrutura que encontramos nas comunidades, sendo inclusive espaço utilizado para realização
85 Notamos que os membros do Rotaty Club, também chamados “rotarianos” também vestem amarelo nos
eventos promovidos pelo clube.
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de festa de padroeiro de capelas urbanas. A distribuição da comida se dava da mesma maneira
que observamos nas festas de padroeiro com as mulheres concentradas na cozinha e os
homens, a cargo das churrasqueiras mais periféricas.
Ao contrário do que notamos nas festas de padroeiro e na festa da Maçonaria, em que
o público era composto eminentemente pela população de origem sulista, percebemos que
havia no “Torneio do Trabalhador” alguns participantes que poderiam ser considerados
maranhenses. Em certos pontos do bosque inclusive era possível observar algumas redes
penduradas nos arvoredos, um hábito raro entre os gaúchos. A música que se ouvia no lugar
também era diferente do que encontrávamos nas demais festas gaúchas; ouvia-se forró e não
as canções gauchescas.
Em alguma medida, portanto, os rotarianos e suas esposas que estavam trabalhando na
festa, desempenhavam tarefas que, ao cabo, serviriam um público formado por trabalhadores
maranhenses, quiça entre eles houvesse funcionário de algum rotariano presente. Naquela
situação de festa, os trabalhadores deveriam divertir-se e não trabalhar. Já os rotarianos
deveriam trabalhar para que os outros se divertissem.
No circuito de sociabilidade de elite que foi explorado, essa mistura foi incomum,
tendo sido notada somente no “Torneio do Trabalhador” e na Exporriso. Na feira, as
associações seculares (Maçonaria, Rotary Club e Lions Club) organizavam a venda de
galetos, contando com o engajamento voluntário de seus sócios, em que a renda era destinada
como de hábito, à APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). O ponto era
conhecido como “Barraquinha da APAE”. Os pratos servidos eram bastante apreciados pelo
público em geral e se esgotavam rapidamente.
O modo como era organizada a distribuição de comida, assim como observamos na
Festa da Maçonaria, conferia destaque aos homens que trabalhavam de forma a exibir aquela
subserviência momentânea. O público que chegava à “Barraquinha do APAE” ocupava as
mesas e esperava que os rotarianos/maçons, em aventais, os abordassem como faria um
garçom. Não é demais notar que o lema do Rotary Club dizia algo sobre o dever de “servir”.
A análise de Freeman (1970) sobre o contrato social entre vizinhos numa aldeia
espanhola, um tipo de comunidade corporada, pode ajudar a discernir diferentes lógicas
operando nos circuitos de sociabilidade gaúcha. Notamos que existem as festas religiosas,
reservadas essencialmente aos gaúchos, e festas seculares, em que as distinções de status se
exprimem de modo mais contundente por reunir um público mais heterogêneo. Na descrição
da autora, encontramos uma distinção entre festas em que participam somente os membros do
común de vecinos e outras que reúnem o común e os outros. As primeiras são voltadas para a
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própria comunidade, nas segundas, opera uma troca entre desiguais que configura caridade.
Conforme Freeman, no dia da “Caridade de São Roque”, pães, bolos e vinho são
distribuídos aos vecinos outsiders da ferrovia, numa demonstração de superioridade,
denotando fartura de comida. Nessa ocasião, há uma distinção bem marcada de papéis sociais:
vecinos do común são os doadores e vecinos da ferrovia recebem caridade. Freeman
caracteriza essa como uma troca não-recíproca em que a idéia de caridade remete à
simbologia cristã do pão, ao compartilhamento da “óstia sagrada”, ao costume de fornecer pão
para o padre. (FREEMAN, 1987) Trata-se, portanto de uma prática fundamentada na –
Grande – tradição católica que adquire um significado local voltado para a explicitação de
limites corporados.
Não observamos a distribuição gratuita de comida para os outros, no entanto, “clubes
de serviço” como Rotary Club tem como finalidade alegada por seus membros o
compromisso com o que eles chamam de “projetos sociais” como a distribuição de cadeiras
de rodas ou a ações voltadas para a recuperação de jovens infratores – não raro, jovens
migrantes não gaúchos. Encontra-se subjacente a essas iniciativas não somente a demarcação
de uma fronteira social, mas também disputas políticas em jogo, na medida em que fazer
caridade denota superioridade, demonstração que deve atribuir prestígio a quem doa.
A essa lógica da caridade, Freeman (1987, p. 470) opõe as cerimônias de
comensalidade redistributiva como os leilões característicos das festas que reúnem somente o
común de vecinos. Freeman aponta que as atividades corporadas são organizadas em
“sistemas rotativos” ou adra : sistemas igualitários organizados de forma a compartilhar
custos, dádivas e responsabilidades; focados no controle de recursos e de ajuda mútua. Antes
Wolf (2003, p. 148) já tinha chamado a atenção para esse modelo de comunidade corporadas
que motivam seus membros a gastar excedentes numa economia de prestígio que funciona em
larga medida em apoio ao culto religioso comunal e às atividades religiosas relacionadas. .
Esses sistemas rotativos, portanto, estão relacionados também a mecanismos de nivelação
baseados na redistribuição de riqueza. Tensões provocadas por trocas desiguais no âmbito do
común desencadeiam processos de nivelação de natureza redistributiva que devem ser
encaradas como expressão da centralidade da organização corporada. São precisamente esses
conflitos em potência que fortalecem a “personalidade corporada” quando ela emerge nas
festas redistributivas.
Conforme Sahlins (1969), a redistribuição consiste na forma mais organizada de
reciprocidade, trata-se de um mecanismo que sustenta a estrutura corporada: é ritual de
comunhão, de submissão a uma autoridade central, gera espírito de centralidade e unidade. À
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luz dessas ideias, vejamos qual o papel dos leilões de bolos nesse sistema social.
●

●

●

Os leilões marcam a transição entre dois momentos que correspondem ao eixo
principal das festas de padroeiro: o almoço e o baile que dura até o anoitecer – chamado
“matinê-dançante” para diferenciar dos bailes noturnos. Trata-se de um momento em que boa
parte do público deixa a festa, mas ainda mantem-se uma audiência bastante numerosa. Ao
mesmo tempo, as mesas começam a ser removidas do salão, abrindo espaço para que os casais
bailem.
Um homem toma um microfone e começa a circular por entre as mesas, demonstrando
ser o encarregado em apregoar o leilão, seguido de um ou dois homens que carregam os bolos
na altura do peito. No caso das comunidades, os bolos eram carregados por alguém ligado à
diretoria da igreja; no caso da festa de padroeiro na cidade, eram os padres quem carregavam
os bolos, indicando quem eram os responsáveis pela festa.
Os leilões envolvem uma disputa entre homens através da demonstração de sua
generosidade ou no seu empenho em ajudar a comunidade. Já destacamos que participaram
dos leilões produtores e comerciantes de insumos, que não raro, atuavam em ambos os ramos.
Percebemos também que foi comum que os leilões fossem descritos pelos frequentadores
dessas festas como momentos em que os “políticos” (como o prefeito) e “empresários”
costumavam participar – que nesse contexto, geralmente eram grandes produtores.
As mulheres tem uma participação coadjuvante nesse momento em que as prendas são
exibidas e são provocados os potenciais arrematantes. A preparação dos bolos, no entanto, é
uma atribuição feminina bastante prestigiada. Os casos observados levam a crer que essas
funções não são rotativas: as confeiteiras são as mesmas mulheres há anos, não parecem ser,
portanto, atribuições diretamente vinculadas à composição das “diretorias de capela” ou “de
igreja”.86
Os bolos eram de dois tipos: o “bolo do padroeiro” confeitado com referências ao
santo, o que muitas vezes incluía cravar ali uma estátua, e os bolos de times de futebol,
decorados com as insignias dos clubes, principalmente Inter e Grêmio, de Porto Alegre/ RS e
eventualmente, de times paulistas como Corinthians e Palmeiras. O bolo do padroeiro era o
86 Observamos também que a ornamentação dos leitões servidos na “Festa do Leitão Assado” consistia numa
tarefa disputada entre as mulheres. Na Comunidade Caravágio, soubemos que a responsabilidade de enfeitar
a imagem da santa padroeira era reservada a um grupo de três mulheres consideradas as mais velhas da
comunidade.
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que alcançava as maiores ofertas.
Notamos que os valores dos bolos de times paulistas eram sempre mais baixos que os
bolos de times gaúchos. O gerente de uma revenda de insumos explicou que tal discrepância
poderia ser entendida se considerássemos que os produtores eram, via de regra, entusiastas de
times gaúchos, sendo os times paulistas reservados à torcida de comerciantes de insumos
oriundos de outras regiões como São Paulo e norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e do
próprio Mato Grosso.87
Os leiloeiros foram diferentes dependendo da festa: na Comunidade Barreiro, foi o
então vice-prefeito que também era proprietário local; na Comunidade Caravágio, foi um
vendedor de máquinas agrícolas conhecido como leiloeiro desde a década de 1980 e na
Comunidade São Luiz e na festa do padroeiro da Igreja Matriz foi o vocalista do conjunto
musical – contratado pela prefeitura - que animava os bailes daquela temporada de festas de
comunidade. Os músicos haviam sido contratados pela prefeitura como forma de ajudar a
comunidade.
É importante notar o quanto o leilão era voltado para fora da comunidade: não
somente era um momento em que os de fora (ou de outras comunidades) deveriam ajudar a
comunidade, como também tratava-se de uma cerimônia protagonizada pelo leiloeiro, alguém
considerado de fora da comunidade. No caso da comunidade Barreiro, o leiloeiro foi alguém
considerado de dentro (um proprietário local que habitava a cidade), mas que também
cumpria mandato como vice-prefeito, tratando-se portanto de um “político” profissional.
Com exceção do músico, que pouco atiçou os lances, os outros dois leiloeiros
desempenharam suas funções com desenvoltura. Conforme o leiloeiro-vendedor, seu sucesso
como estava relacionado a sua habilidade em “saber brincar” ou em conhecer aqueles que
poderiam pagar pela prenda e que aceitariam suas provocações, saberiam reconhecer uma
“brincadeira”. Buscando animar as disputas, o leiloeiro dizia: “Onde é que está a
Agroinsumos?”, “Não querem levar o bolo?”, “Onde é que está o Luchese?”. Se o leiloeiro é
alguém de fora, isso significa que ele conhece pessoas de fora, estando apto a obter boas
ofertas pelos bolos.
Assim que era arrematado, o bolo era colocado sobre a mesa do ganhador para que
fosse consumido por ele e seus convidados. Essa movimentação acontecia nas imediações do
pavilhão. Nem todos os presentes ateavam-se à disputa, permanecendo distraídos em
conversas, jogos de baralho, de bocha e futebol, alheios à sucessão de lances. No entanto, os
87 É importante notar que o norte do Paraná consiste num área de influência da zona pioneira paulista, enquanto
que a ocupação do sul está associada ao desdobramento do avanço das “colônias” sobre o oeste de Santa
Catarina.
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valores dos bolos eram amplamente comentados nos dias seguintes como notamos em espaços
de sociabilidade urbana e rural.
A circulação do leiloeiro, entre as mesas, provocando os lances e a animosidade entre
aqueles atentos ao leilão eram atuações que contribuíam para criar uma clima de disputa entre
os participantes até o momento do desfecho, em que o valor do bolo seria conhecido.
Entretanto, quando indagados sobre os valores dos leilões, os informantes afirmavam que, não
somente o valor de arremate era estimado antecipadamente, como seu pagamento poderia
envolver uma cotização entre um conjunto de pessoas.
Não foi possível verificar se esse foi o caso de todos os leilões que acompanhamos. Na
festa do padroeiro da Igreja Matriz, era possível observar que o leiloeiro percorria as mesas
com um microfone e um pedaço de papel em punho onde registrava a cotização para o preço
final do leilão. Toda a vez que abordava alguém para obter uma cota, afastava o microfone da
boca e negociava com o doador.
Sabemos que, no caso do leilão mais valorizado realizado na Comunidade Barreiro88, o
valor de R$ 6.000,00 anunciado pelo leiloeiro foi cotizado por um grupo de grandes
proprietários locais ao qual pertencia o então prefeito que tentava a reeleição. Seu grupo de
correligionários estava concentrado no interior do salão, à borda do conjunto de mesas,
próximos ao palco. O grupo conversava animadamente e alguns bebiam vinho, algo que não
observamos entre o restante público que consumia cerveja e refrigerantes oferecidos na festa.
Havia um senhor que parecia estar encarregado de servir o vinho, quando numa manobra
pouco discreta, apoiava um garrafão de cinco litros sobre os ombros para encher os copos.
Vestia um chapéu de feltro preto, à moda dos velhos italianos da “colônia”. Sabíamos que se
tratava de um ex-prefeito, peça chave nas disputas políticas locais, considerado alguém que
detinha poder político e econômico.
No momento em que o vice-prefeito anunciou o arremate do bolo do padroeiro, não
foram mencionados os nomes do prefeito, nem do ex-prefeito, nem mesmo de nenhum dos
homens que estavam participando da cena de disputa. Como vencedor foi anunciada a
“Fazenda Santa Izabel” pertencente à Comunidade Barreiro, cujo proprietário sequer estava
participando da troca de provocações que animavam o leilão. Ele mesmo explicou mais tarde
que sua participação no leilão era uma ajuda à comunidade, uma “demonstração de fé”.
Contou que havia contribuído com uma cota de R$ 500,00 e que estava relativamente distante
88 Essa Comunidade era considerada uma “comunidade de grandes”. Na época do trabalho de campo, a
localidade tinha destaque na política local pois o prefeito e o vice-prefeito eram proprietários ali. Também é
preciso considerar que Barreiro era a única comunidade em que a área de reserva era de 80% por estar
situada no bioma amazônico. Para plantar a mesma extensão de lavoura, propriedades nessa área deveriam
ser proporcionalmente maiores que aquelas localizadas no Cerrado em que a reserva é de 35%.
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do salão quando ouviu seu nome anunciado.
O hábito de cotizar o valor dos leilões não foi mais profundamente explorado, mas
vale levantar algumas interpretações que podem ser feitas. Pode-se supor que se trata de um
arranjo que permite que várias pessoas possam manifestar sua generosidade – e dessa forma
disputar prestígio – redundando numa forma de nivelamento, impedindo que somente um
doador se destaque sobre os restantes.
Notamos que o prefeito não deixava de comparecer às festas de comunidade e seu
grupo era sempre muito provocado pelos leiloeiros. Era o período que antecedia as eleições
municipais e os lances generosos faziam parte do jogo político: eram demonstrações de
“força” que poderiam ser retribuídas com votos daquela comunidade. Considerando esse
contexto de disputa política, a tendência em cotizar o valor do leilão também pode ser lido
como uma forma da comunidade demonstrar-se imparcial em relação aos candidatos. Essa
interpretação se inspira na análise de Heredia e Palmeira (2006) sobre a política em
comunidades camponesas. Comparando disputas eleitorais em áreas coloniais no Rio Grande
do Sul e na zona da mata de Pernambuco, os autores mostram como a “política” é encarada
como um elemento externo que ameaça a coesão da comunidade. Conforme Heredia (1996), o
voto não é uma decisão individual: “... as ligações estabelecidas pelos chefes de família
comprometem automaticamente o grupo doméstico sob sua autoridade.” (ibid, p.59) “Dessa
forma, a unidade no voto denota a unidade da família. De maneira homóloga ao que acontece
no grupo doméstico, durante o período eleitoral a comunidade se esforça em não demonstrar
sua filiação política.” (ibid, p. 66)
Notamos que as empresas de insumos agrícolas também participavam do círculo de
provocações que faziam parte dos leilões. Pode-se supor, portanto que nem todos os
participantes do leilão estavam competindo entre si, havendo ao menos dois níveis de disputa:
os políticos disputavam votos e os comerciantes de insumos, clientes. Essa ideia foi expressa
por um vendedor de insumos agrícolas que explicou que os leilões são momentos para fazer
publicidade. Os lances iniciam bastante inferiores ao valor esperado de arremate. Existe,
portanto, uma margem de oferta em que não há risco que o bolo seja arrematado, o que
contribui para criar um clima de rivalidade entre os participantes. Nesse momento inicial, uma
variedade maior de empresas é anunciada na autoria dos lances. À medida em que o valor vai
alcançando um ponto máximo, então passam a ser anunciados aqueles participantes que
efetivamente pagarão pela prenda.
Essa distinção entre níveis de disputa no entanto, acompanha ambiguidades. É preciso
considerar que, não raro, os nomes de políticos, como notamos no caso do prefeito, eram
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substituídos, na voz do leiloeiro, pelo nome de sua revenda de insumos agrícolas. Já
assinalamos que é bastante comum que aqueles considerados “grandes” produtores ou
“agricultores fortes” atuem também no comércio de insumos, o que justifica que sejam
chamados também de “empresários”.
As “festas de comunidade” portanto, são momentos chave na economia de prestígio
do lugar, uma vez que explicita o estado das relações entre os membros da comunidade, entre
comunidades vizinhas, entre comerciantes de insumos agrícolas e seus fregueses, além de ser
um espaço importante no estabelecimento de alianças políticas. Essas festas, portanto, são
momentos em que a comunidade se constitui como tal explicitando continuidades e rupturas
como marcadores de distinção social. (BOURDIEU, 1962; CHAMPAGNE, 1977).
2.3. C.T.G.: foco de civismo e “cultura gaúcha”
O C.T.G. de Sorriso pode ser encarado como uma espécie de espaço cerimonial da
“cultura gaúcha” ou simplesmente, da “tradição” como dizem seus sócios. O clube surgiu no
início da década de 1980, logo que as primeiras famílias instalaram-se no iminente núcleo
urbano.89 Batizado “Recordando os Pagos”, em que “pago” significa a terra natal no linguajar
típico ou “gauchesco”. A impressão que se tem é que se tratava de um daqueles equipamentos
urbanos de sociabilidade considerados necessários para compor uma cidade gaúcha.
Diferente das comunidades que eram centros de sociabilidade reconhecíveis nas áreas
colonias, os C.T.G.'s não faziam parte desse cotidiano dos colonos em suas regiões de origem.
Como fatores que os afastavam desses clubes, pode-se citar o caráter urbano dos C.T.G's. É
preciso considerar também que, em certa medida, a imagem do “colono” se opõe a do
“gaúcho” cultuado nesses clubes. O primeiro é imigrante, habitante da “colônia”, trabalhador,
matuto. Já o “gaúcho” remete ao herói autóctone, mescla de portugueses, espanhóis e
indígenas. Tropeiro, viajante sobre o cavalo, vestido a calça “bombacha”. Identificado com a
paisagem da Campanha ou Pampa e não com a Serra ao norte, ocupada por “colônias” de
89 A importância do C.T.G. para a formação da cidade foi exprimida através de uma piada por um grande
produtor. Trata-se de uma passagem reveladora também do papel central que as ideias sobre o endividamento
desempenham na autoimagem dos produtores:
“L.A.: - O senhor chegou a participar da fundação do CTG?
Produtor: - Participei.
L.A.: - Com que idade o senhor chegou aqui?
P: - Vim com 29 anos.
L.A.: - E lá no sul? O senhor participava de C.T.G.?
P: Não, nem tinha C.T.G. na cidade. Hoje tem.
L.A.: - E aí? Como foi isso?
P: - É porque é a tradição gaúcha, né. … Reuniram a gauchada aí. Sabe aquela história: um gaúcho não é de
nada. Dois fundam o C.T.G. e três quebram o Banco do Brasil. [risos]”
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imigrantes europeus (alemães, italianos, poloneses) a partir do século XIX. É possível
perceber que essa adesão ao “tradicionalismo” institui, em alguma medida, uma ruptura em
relação à vida na “colônia”.90
O clube de Sorriso ocupava um vasto terreno de 15 hectares na cidade. Na entrada do
C.T.G., havia um pórtico em madeira em que se lia “Tu és a chama da tradição”. À entrada
do salão principal, outro lema: “No coração do Mato Grosso, a cidade mais gaúcha do
Estado.” As construções ficavam dispostas num bosque, entrecortado por vielas. Dois salões
de bailes ou “fandangos”, arena de rodeios e estábulos para os animais, pavilhão com canchas
de bocha e salão de jogos para carteado e sinuca, churrasqueiras e mesas para refeição no
arvoredo, à moda das comunidades. Também havia estruturas utilizadas somente na Exporriso
como casinhas que funcionam como estandes.
Os muros que envolviam o terreno, em alvenaria, eram cobertos com retângulos de
anunciantes. As paredes do pavilhão de canchas e do salão de baile também apresentava esse
padrão nas paredes. Também era possível encontrar algumas placas em madeira, estilizadas
rusticamente, talhadas com o nome de famílias beneméritas.
As atividades típicas ou “tradicionalistas”, para serem consideradas como tal, devem
seguir diretrizes contidas nos documentos do “Movimento Tradicionalista Gaúcho”. Na home
page do M.T.G, encontram-se publicados uma série de documentos com status de lei para os
sócios desses clubes.
No Mato Grosso existem aproximadamente 40 Centros Tradicionalistas Gaúchos91:
metade deles estão localizados nos eixos das BR's 158 e 163 que cortam longitudinalmente o
estado. O restante encontra-se distribuído ao sudeste (região de Rondonópolis) e noroeste de
Cuiabá (região de

Campo Novo dos Parecis) – áreas também identificadas com o

“agronegócio”. Os C.T.G.'s podem ser encontrados em todas as regiões do país, sendo mais
numerosos nos estados do Sul.
A “saudade” do Sul como presente no título do C.T.G. de Sorriso, “Recordando os
Pagos”, consiste num tema recorrente entre os títulos de clubes situados no Mato Grosso:
90 Oliven (1994) sugere que a adesão de colonos que migraram para o Mato Grosso ao tradicionalismo está
relacionado com a ascensão social conquistada com o deslocamento, pois o “Gaúcho” seria um tipo
associado aos grandes proprietários no Sul. Também é importante considerar a relação entre o Gaúcho do
tradicionalismo e o pioneirismo no Centro-Oeste. Essa relação fica mais clara se for estabelecido um paralelo
entre o Gaúcho e o “mito do Bandeirante”(MONBEIG, 1998).
Oliven considera que nos anos 80, justamente no período em que muitos colonos chegaram ao Mato Grosso,
o tradicionalismo ganhou força no Rio Grande do Sul, sendo notória a adesão de jovens.
A adesão de “colonos” aos C.T.G's, conforme o autor, não é algo que inicia nos anos 1980: o segundo C.T.G.
fundado no Rio Grande do Sul, em 1949, surgiu numa região de colonização alemã. A adesão ao
tradicionalismo foi interpretada pelo autor como uma forma de adesão à nacionalidade “brasileira” por parte
de descendentes de alemães vistos como simpatizantes do nazismo no pós-guerra.
91 Conforme lista disponível na homepage “Página do Gaúcho” (www.paginadogaucho.com.br/ctg/lista.htm).
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“Tropeiro da Saudade”, “Saudade do Pago”, “Saudades do Pampa”, “Saudade da Querência”,
“Querência Distante”, “Carreteando a Saudade”. As denominações também citam aspectos da
cidade ou da região como “CTG Última Fronteira” em Guarantã do Norte, última cidade
mato-grossense ao norte da BR 163, ou “Cuia Dourada” em Peixoto de Azevedo conhecida
pela minas de ouro. A menção ao pioneirismo também ocorre nesses títulos: “Pioneiros do
Centro-Oeste” em Canarana e “Nova Querência” em Terra Nova do Norte.92
O clube segue um modelo que surgiu em 1948 em Porto Alegre por iniciativa de um
grupo de estudantes secundaristas. A maioria dos fundadores eram descendentes de pequenos
proprietários rurais ou filhos de fazendeiros que se encontravam num processo de decadência.
(OLIVEN; 1994). O primeiro C.T.G. tinha como objetivo “recuperar o léxico, a vestimenta e
todos os hábitos do gaúcho da Campanha que pudessem ser adaptados a um galpão na cidade”
(SANTI: 2004). A partir de 1949, o CTG passou a promover uma série de conferências para
constituir uma boa “orientação cultural” ao grupo. A prática desses congressos para discussão
e registro das regras tradicionalistas permaneceu e hoje legitima a “Carta de Princípios”, o
regulamento dos C.T.G's.
O movimento da década de 1940 tinha como inspiração organizações que reuniam
jovens republicanos em Porto Alegre na segunda metade do século XIX: o Partenon Literário
(1868) e o Grêmio Gaúcho (1898). Eram organizadas festas, paradas de cavalheiros e leituras
que tinham como finalidade cultuar as “tradições do Rio Grande do Sul” e os grandes feitos
de sua história. Tanto o tradicionalismo do século XIX quanto a retomada do movimento nos
anos 1940 tinham como referência histórica a Revolução Farroupilha, revolta da oligarquia
regional contra o governo imperial entre os anos de 1835 e 1845. A figura do Gaúcho,
exaltada pelo tradicionalismo encerra os valores de bravura e autonomia do “herói
farroupilha”. No Rio Grande do Sul, onde existem cerca de 500 C.T.G.'s, é comum que os
títulos dos clubes homenageiem esses heróis. Dia 20 de setembro, que marca o início do
conflito, funciona como data cívica comemorada com desfile à cavalo pelas cidades
gaúchas.93
A comemoração do Dia do Gaúcho é bastante vigorosa no Rio Grande do Sul. A data é
92 É interessante notar que nos C.T,G.'s do Paraná e de Santa Catarina, nos títulos dos clubes surgem categorias
referentes à herança como “Herdeiro da Tradição” (Arapongas/PR), “Herança de Tropeiro” (Videira/SC),
“Herança do Meu Pai” (São Mateus do Sul/PR), “Herança de Guapo” (Ipuaçu /SC). Categoria que denota a
passagem de uma geração a outra que corresponde também a um deslocamento em direção às “segundas
colônias” - em relação às primeiras colônias no Rio Grande do Sul.
93 A chamada “Ronda Gaúcha” foi uma cerimônia cívica organizada em 1947, considerada como marco para o
M.T.G. Durante uma semana, o grupo de estudantes fizeram vigília junto à “Chama Crioula”. Tratava-se de
uma tocha prendida no dia 7 de setembro com uma centelha da “Pira da Pátria”, típica das comemorações da
Independência do Brasil. A “Chama Crioula” foi extinguida dia 20 de setembro, data do início da Revolução
Farroupilha entre 1835 e 1845. (SANTI, 2004)
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feriado estadual, tendo sido institucionalizada em 1961 pelo então governador Leonel Brizola.
Nas avenidas centrais dos principais municípios gaúchos, são promovidas paradas reunindo
escolas, C.T.G.'s e piquetes (as confrarias de rodeio) na capital e no interior. Em Porto Alegre,
o ponto alto das comemorações é o “Acampamento Farroupilha” num parque central. Durante
15 dias, C.T.G.'s e piquetes da região metropolitana e do interior permanecem acampados em
galpões e barracas. Ao longo desse período, apresentações de música e danças, bailes,
churrascos acontecem no parque atraindo visitantes entusiastas do “tradicionalismo” ou
apenas curiosos.
Em Sorriso, apesar da grandiosidade de seu C.T.G.94, os habitantes da cidade e os
próprios sócios do clube, somente mencionaram o Dia do Gaúcho quando indagados.
Tampouco mencionavam o Dia do Colono em 25 de julho, igualmente data cívica
comemorada nas principais cidades da Serra Gaúcha.95 As informações davam conta que se
tratava de uma festa “mais fechada”, com a participação dos sócios do C.T.G., em que havia
um “desfile de cavaleiros” pelas principais ruas do centro.
Tivemos a oportunidade de acompanhar as comemorações do Dia do Gaúcho em 2009
e foi possível constatar que tratava-se de um evento com fraca adesão dos habitantes do
município, restringindo-se à parte dos sócios do clube, àqueles mais engajados. A pouca
importância do evento ficou flagrante na medida em que, mesmo caindo num domingo, a data
da parada cívica foi transferida para o sábado, dia 19 de setembro. Havia inclusive rumores de
que o desfile seria cancelado por ordem da prefeitura para evitar aglomerações em função da
epidemia de Gripe H1N1. O dia 20 de setembro estava reservado para a prestigiada “Festa do
Leitão Assado” promovida pela Maçonaria nas dependências do C.T.G..
No 19 de setembro pela manhã, os sócios que desfilariam apresentaram-se
paramentados no C.T.G. para dali formar o cortejo que percorreria a região central da cidade:
homens à cavalo, caminhões decorados com fitas e balões, a maioria usando trajes típicos. 96
Eram exibidos também material de uma campanha pela “Paz no Trânsito” que mobilizara a
prefeitura e “clubes de serviço” da cidade (Rotary e Lions Club), além das associações
94 Os C.T.G.'s de Lucas do Rio Verde e de Sorriso contrastavam com a maioria dos C.T.G.'s do Sul, bem mais
modestos, como gostavam de assinalar seus sócios. O C.T.G. de Sorriso inclusive era o então campeão do
grande torneio de dança que acontece de dois em dois anos, reunindo C.T.G's de todo o país.
95 OLIVEIRA (1981) registrou nos anos 1980 uma parada cívica no Dia do Colono no Projeto de Colonização
Canarana/MT no vale do Araguaia.
96 Esses trajes típicos são quase que uniformes, não observa-se variações significativas. Analisando as paradas
cívicas, Da Matta (1997, p. 60) destaca o quanto o uso de uniformes torna os homens iguais: “O traje militar,
a beca e outras vestimentas típicas de certas posições sociais têm a função de nelas esconder seu portador,
protegendo o papel desempenhado da pessoa que o desempenha e, ainda, separando o papel que define sua
posição no ritual dos outros papéis que desempenha na vida diária. Coerente com isso, há ainda o fato crítico
de as fardas (e outras vestes formais) serem exclusivas de certas posições sociais”.
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comerciais.97
O corpo da parada seria formado pelos cavaleiros à frente (grupo do qual participava o
então prefeito), um caminhão com as equipes de dança na caçamba e um terceiro caminhão
menor com as mulheres da equipe de bocha.98 Logo após, viria o carro de som, no qual o
violonista e secretário do clube fazia a locução do desfile, anunciando as entidades envolvidas
na campanha pela “Paz no Trânsito” e apresentando os departamentos do C.T.G.. O locutor
mencionava também a importância dos “gaúchos e descendentes de gaúchos” na
“colonização” do Mato Grosso e de outras partes do país, sua preocupação em recriar o Sul
natal, o que chamava de “o Brasil de bombachas”.
Diferente de minhas recordações de infância sobre as paradas de 20 de setembro no
interior do Rio Grande do Sul, não houve mobilização da população de Sorriso para assistir a
parada. Com a exceção do movimento dos participantes do desfile, a cidade vivia uma manhã
de sábado sem grandes alterações. O percurso se restringiu às principais vias do centro da
cidade, passando longe dos bairros de maioria maranhense. Na passagem pela praça principal,
havia um ou dois homens assistindo de bombachas, pessoal contratado da prefeitura para
panfletar material da campanha pela “Paz no trânsito” e talvez duas equipes de televisão que
registravam a parada.99 Os poucos expectadores pareciam estar nas ruas em função de outros
compromissos, sobretudo porque o comércio funcionava naquela manhã.
Além desse caráter cívico, as cerimonias “tradicionalistas” contém uma série de
referências ao catolicismo: o que aproxima a sociabilidade ao C.T.G. àquela característica das
comunidades. É de praxe que os rodeios iniciem com bençãos e que hinos religiosos sejam
entoados na abertura dos bailes. Nada, porém, é expressão mais contundente que a celebração
da chamada “Missa Crioula”: cerimônia em que toda a liturgia sofre uma série de adaptações,
agregando os símbolos e o vocabulário do Tradicionalismo Gaúcho. Em vez de “Deus”, o
“Patrão Celestial”100; em vez de pão e vinho, o churrasco e o chimarrão. O padre celebra a
missa com um lenço vermelho e as canções são executadas em ritmo de milonga. A execução
do hino do Rio Grande do Sul conferia um tom cívico à missa. A cerimônia possui alguma
97 Umas das funcionárias da prefeitura encarregada da organização contou que, pela primeira vez, o C.T.G.
concordava em associar as comemorações do Dia do Gaúcho com outra campanha, que o pessoal do C.T.G.
era “muito fechado”.
98 Já conhecia esse grupo de seis mulheres que jogavam bocha assiduamente no C.T.G. e em festas de
comunidade. Desfilaram sobre uma caçamba do caminhão em que era exibida uma coleção de troféus, uma
mesa com a toalha usada nos jogos de cartas e cadeiras. Foi convidada por elas para acompanhá-las. Esse
convite pode ser lido como expressão do pouco interesse em relação ao desfile ou que tal posto não era tão
disputado.
99 Na praça principal, o presidente do clube foi abordado para conceder entrevista. Estava devidamente
paramentado, no entanto, na hora de falar, faltava-lhe a cuia de chimarrão que foi rapidamente providenciada.
100A nomenclatura dos cargos e departamentos do clube faz alusão às estâncias gaúchas do século XIX: o
presidente é “patrão”, secretário é “capataz”, cada departamento é uma “invernada”, etc. (SANTI, 2004)
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chancela oficial, no entanto, nem todos os padres concordam em celebrá-la. O padre que
muitas vezes acompanhávamos considerava que a prática distorcia a doutrina, significava
privilégio para um determinado grupo.
Como já foi mencionado anteriormente grandes festas como a Festa da Igreja Matriz e
a feira EXPORRISO, em que comparecem inclusive os “nordestinos do outro lado”, são
realizadas no C.T.G.. Nota-se que o clube consiste num espaço de sociabilidade central, não
somente por sediar as grandes festas da cidade, mas também por ser foco de processos de
simbolização que tendem a sacralizar o “herói gaúcho” que, nesse contexto, pode ser
comparável do “mito do bandeirante” tão eficaz no período da “frente pioneira” paulista.101
2.3.1 Bailes de “Gaúchos”
Dentre as atividades “tradicionalistas”, os bailes serão privilegiados haverem criado
situações em que as fronteiras sociais da sociedade, entendida aqui como a comunidade dos
gaúchos, se apresentaram de modo mais contundente. Essa percepção baseia-se em
experiências em quatro bailes de igreja, (um na cidade e outro numa comunidade) e em dois
bailes tradicionalistas ou “fandango” como dizem os sócios do C.T.G.. Considerando também
comentários feitos por mulheres a respeito dos bailes, é possível mostrar como o sistema
social constrange os estranhos e impõem barreiras internas que distinguem o seleto grupo que
compõe o que os gaúchos chamam de sociedade.
Os bailes tradicionalistas são organizados da mesma maneira que observamos nos
bailes de igreja. O que os distingue dos primeiros é a expectativa de que as pessoas
compareçam exibindo seus trajes típicos, as “pilchas”. Na análise dos bailes, pretendo
destacar as práticas de sociabilidade em sua dimensão comunicativa na formalização
cerimonial de fronteiras.102 Também merecem atenção uma série de artifícios destinados a
disciplinar o público, especialmente os casais.
Assim como nas festas de comunidade, observamos mulheres trabalhando na
preparação de frituras como pastéis, polenta e frango. Os homens, acompanhados ou não das
esposas, também trabalhavam na portaria dos bailes, auxiliando na venda de ingressos e na
101“No dinamismo do fazendeiro-pioneiro, a massa popular encontra a lembrança da legenda do bandeirismo: a
penetração pelo sertão adentro, o engrandecimento de São Paulo e do Brasil. Nos heróis de outrora, como no
grande homem do momento, admira-se a mesma temeridade, a mesma sede de aventura, a mesma paixão
pela riqueza. Perpetua uma tradição aquele que “abre” uma fazenda e sua ação direta suscita vocações.”
(MONBEIG, 1998, p. 123)
102Cabe ressaltar que a concepção de fronteira que está sendo considerada é de natureza fluída, não está
condicionada a um contraste simples, mas antes por um sistema de distinções que em que submete todos os
aspectos da vida social a uma operação relacional, onde alguns aspectos são destacados, mas que nunca estão
isolados da totalidade da vida comunitária. (BARTH, 1998; GEERTZ, 1967).
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distribuição de canecas metálicas características dos bailes de igreja.
Um dos procedimentos comuns nos bailes foi a venda de ingressos antecipados em
pacotes de quatro lugares ou por “mesa”. Essas mesas tendiam a ser ocupadas por dois casais.
No momento em que eram adquiridas, o comprador deveria também escolher sua localização
no salão. Dessa forma, antes do baile, se supõe que as pessoas já saibam que mesa irão ocupar
e quais são as pessoas que irão compartilha-la.
Os casais eram recebidos à entrada por um grupo de jovens – no caso da igreja, eram
membros de algum “grupo de jovens”; no C.T.G., pertenciam às equipes de dança mantidas
pelo clube. Moças e rapazes ficavam dispostos lado a lado. Entre conversas e risos, eles
mantinham consigo um mapa do salão com a localização das mesas e conduziam os casais até
elas. O percurso até as mesas raramente sofria desvios ou interrupções para conversas.
A função delegada aos jovens, de guiar os casais através do salão, conferia a eles um
certo destaque: ficavam expostos aos olhares de todos os que chegavam por estarem
posicionados à entrada do salão e circulavam constantemente pelo salão num momento em
que a maioria dos participantes permaneciam sentados. A presença de jovens era bastante
valorizada nos bailes, já a ausência dos mais velhos quase não era notada.
As pessoas chegavam às mesas, tomavam seus lugares e permaneciam ali até o
próximo movimento do baile. Eventualmente levantavam para receber os cumprimentos de
alguém. Até que começasse a música, não se via muita movimentação de gente circulando
entre as mesas. Também não era usual que as pessoas mudassem de mesa. Esse era o
momento também que lideranças locais como o prefeito, por exemplo, concedia entrevistas às
emissoras locais.
Antes de iniciar a dança, era lançado fubá ao chão, aparentemente para facilitar os
passos. Em baile que acompanhamos no C.T.G de Lucas, foi tarefa do presidente do clube.
Nessa mesma ocasião, antes que a pista fosse destinada à dança, todos os participantes
entoaram o hino da Campanha da Fraternidade promovida todos os anos pela Igreja Católica
cujo tema era a “família”. Assim que o conjunto começou a tocar, o salão rapidamente foi
tomado por casais. Logo os homens começaram a encharcar as camisas de suor, extasiados na
dança. Observamos que os padres também costumavam bailar animadamente nos bailes de
igreja.103 Os casais executavam os passos característicos de dança, girando em rotaçãotranslação no sentido anti-horário.
103Notamos que os padres dançavam empolgadamente e bebiam alguns canecos de chope. Nos dias seguintes, o
comportamento do padre poderia ser tema de alguns comentários entre os habitantes da comunidade. Numa
dessas conversas, duas vizinhas concordaram que, se fosse no Sul, um padre com esse comportamento seria
muito “falado”. Essa ideia de que no Sul existe uma atmosfera de maior austeridade ou que no Mato Grosso,
onde as pessoas se divertiam mais ou gozavam de maior “liberdade” foi manifesta diversas vezes em campo.
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Era muito raro que houvesse revesamento entre os pares durante a dança. Expor-se
formando um casal para bailar denotava compromisso. Um casal já reconhecido, quando
bailava reafirmava seu compromisso perante sua comunidade. Os casais rodando pelo salão
conformavam uma ciranda destinada à observação do público. Essa performance dos casais
indicava como a estabilidade das alianças matrimoniais são importantes nesse contexto de
“agronegócio”.104
A formação de novos casais parece ser envolta em interdições a julgar pelas queixas de
mulheres solteiras sobre bailes em que, detestavelmente, não eram convidadas para dançar,
nem mesmo por seus amigos. Eram mulheres que tentavam ser aceitas na sociedade. Um
desses comentários veio de uma moça de 20 anos recém-chegada de Pato Branco/PR para
morar na casa dos tios em Sorriso. Era atendente numa elegante loja de decorações no centro
da cidade. Esteve num “fandango” acompanhada do casal de tios e contou, muito
desapontada, que não foi tirada para dançar. Reparou que todos os que bailavam já haviam
chegado ao baile com seus pares. Essa experiência vinha a corroborar sua impressão que
Sorriso era uma “cidade em que era difícil fazer amizades”. Noutro caso, uma jovem solteira
que trabalhava num escritório de contabilidade relatou que foi ao baile acompanhada de
amigos que acreditava que a tirariam para dançar, o que acabou não acontecendo.
De uma outra moça, frequentadora dos rodeios no C.T.G., ouvimos também queixas.
Explicou que Sorriso era um lugar onde as pessoas eram “metidas, mas não tinham nada”: “Se
não tiver carro, posses, ninguém te dá importância, nos bailes de C.T.G. ou de igreja ninguém
te tira para dançar”; “aqui em Sorriso só querem saber de sobrenome: - ' Tu conhece um
Ranzolin? Um Bonicelli?'”. Nota-se que, para ser aceito, conforme as palavras da moça, era
importante que “ser conhecido” ou possuir um vínculo, uma chancela de alguma família
prestigiada no lugar ou que tivesse um nome. (A construção de um nome, assim como as
ideias sobre riqueza serão abordadas no capítulo seguinte).
Nos bailes, além das mesas para os casais, eram disponibilizados ingressos individuais
que pareciam ser pouco procurados. A equipe de pesquisa pode constatar os constrangimentos
que essa forma de participação poderia acarretar. As mesas destinadas a esse público
geralmente ficavam situadas perto da entrada e isoladas do restante das mesas. Sua
localização permitia que a mesa fosse visualizada por todos que adentrassem o salão, expondo
dessa forma os estranhos. A impressão era que estes bailes não eram concebidos para receber
104As comemorações de bodas são festas bastantes comum entre os gaúchos, quando os casais reafirmam
compromisso. Dentre os costumes associados a essa celebração da data do casamento, vale destacar o uso do
mesmo vestido de noiva pelas mulheres da mesma família através de diferentes gerações e também o hábito
de marcar a data do casamento dos filhos na mesma data do casamento dos pais, de modo que os casais
comemorem suas bodas no mesmo dia.
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pessoas “desconhecidas”. Parecia ser uma condição para a participação nesses eventos a
explicitação de vínculos de amizade e de pertencimento estabelecidos naquela comunidade.
Notamos que, nos bailes de igreja, eram manifestos elementos que remetiam a
distinções étnicas presentes nesse contexto. No chamado “Baile do Chope”, o salão era
decorado com balões nas cores da bandeira alemã e o conjunto musical também reforçava
essa referência, executando músicas características das regiões colonização alemã no Sul – as
“marchinhas”. A contratação de conjuntos musicais oriundos do Sul era bastante valorizada
pelo público dos bailes. À entrada do salão, os participantes recebiam um caneco metálico
decorado com o logotipo de uma das empresas que concedeu patrocínio – ou que ajudou. Na
outra face do caneco, uma imagem do santo correspondente à determinada paróquia ou
comunidade ou então a caricatura de um “alemão”, um mascote em traje tipo “tirolês” com
um caneco nas mãos.
No “Jantar Italiano”, promovido na Paróquia Santa Luzia, a proposta era servir pratos
típicos como macarronada caseira, polenta, “fortaia” - uma mistura de salame e ovos. Esses
bailes temáticos denotam a relevância atribuída à distinções étnicas na constituição de
fronteiras sociais entre os gaúchos e os “outros”, que nesse contexto são identificados como
maranhenses. Foi comum que os gaúchos atribuíssem as diferenças entre gaúchos e
maranhenses a questões de “origem” ou de “natureza cultural”.105 Dessa forma, as virtudes
auto-atribuídas e as degenerescências atribuídas aos outros seriam conseqüências de uma
espécie de “determinismo cultural”.
O “Baile das Mães”, “fandango” promovido no C.T.G., foi a ocasião em que pudemos
constatar os constrangimentos que essas formas de sociabilidade podem impor aos estranhos.
Frequentando os ensaios das equipes de dança, soubemos que o baile, considerado o mais
“tradicional”, ocorreria em algumas semanas. Como havia uma equipe de dança formada por
crianças, nesse ensaios se formava uma pequena plateia de mulheres que acompanhavam seus
filhos. Ao manifestar o interesse em participar, as mulheres demonstraram alguma lisonja e
incentivaram para que participássemos do baile.106
105Em visita à fazenda de pequenos sojicultores, foi possível presenciar uma conversa entre pai e filho sobre a
contratação de um caseiro. Quando o filho informou de que o candidato era “italiano”, o pai logo sentenciou:
“é italiano, sabe trabalhar”.
106Existem vários grupos de dança separados por faixa etária. A platéia geralmente se formava quando
dançavam as crianças, sendo compostas sobretudo por mães e irmãos. Os ensaios preparam as equipes para
atuarem em concursos envolvendo outros C.T.G.s e também na abertura dos “fandangos” - como são
chamados os bailes “tradicionalistas”. Na época do survey, a equipe de Sorriso era a campeã nacional na
modalidade de dança. Para tanto, o clube havia realizado investimentos trazendo do Rio Grande do Sul um
professor de dança e dois músicos – um gaiteiro e um violonista – para preparar as equipes. Por concentrar a
participação feminina no clube e por seu caráter de espetáculo, os grupos de dança foram os espaços
privilegiados para a inserção no clube.
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As mulheres explicaram que o baile era considerado “o mais tradicional” por exigir
que todos comparecessem com trajes típicos de “gaúchos”, as “pilchas”. Apesar se serem
ocasiões destinadas à exibição das “pilchas”, as mulheres no ensaio explicaram que era
também permitido comparecer em “traje social” - o que permitiria a participação da equipe de
pesquisa. Alertaram sobre algumas regras que deveriam ser observadas sob pena de ser
impedida a entrada no baile. Os homens não seriam aceitos vestido calça jeans e as mulheres
deveriam comparecer de vestidos abaixo dos joelhos, que não fossem decotados e que
cobrissem os ombros e os braços. O cumprimento dessas regras seria fiscalizado pela
chamada “Comissão de Fandango”: um grupo de seis casais que estariam colocados à entrada
do salão. Inclusive haveria a venda de xailes para as mulheres que estivessem em trajes
impróprios, tendo os ombros descobertos.
Dois membros da equipe foram ao baile formando um casal. Naquele momento do
trabalho de campo, já havíamos contatado, além das mulheres presentes nos ensaios, os
professores de música e dança e a esposa do presidente do C.T.G.. Imaginávamos que, através
desses contatos, nossa inserção no baile ocorreria sem maiores embaraços, o que não se
confirmou.
Logo que chegamos, notamos que poucas pessoas estavam sem “pilchas”.107 A entrada
no baile foi de certa tensão. Sabíamos que nossos trajes estariam sendo avaliados. O próprio
taxista que nos levou até o C.T.G., morador de Sorriso há mais de uma década, contou durante
o trajeto um episódio em que ele mesmo foi obrigado a voltar para casa e trocar de calça. À
entrada do salão, quatro senhoras vestidas de “prendas” (como são chamadas as mulheres no
linguajar tradicionalista; os homens são “peões”) recebiam os convidados e mais à frente, já
no interior do salão, alguns senhores estavam em pé, atrás de uma mesa recebendo os
ingressos. Provavelmente se tratasse da “Comissão de Fandango”. Os olhares eram um misto
de curiosidade e reprovação, como se perguntassem não somente “Quem são?”, mas também,
“Porque sem a pilcha?”. Como havíamos comprado ingressos avulsos fomos acomodados
numa mesa marginal, mediante instrução de trocar de mesa se alguém a reivindicasse.
Antes dos casais tomarem a pista de dança, todos acompanharam uma apresentação
das equipes de dança do C.T.G.. O professor de dança fazia algumas intervenções ao
microfone, discorrendo sobre a “evolução da cultura gaúcha”, mencionando “influências
indígena, portuguesa e européia”. Noutro momento, os músicos provocaram a manifestação
de torcedores do Inter, do Grêmio e do Juventude – clubes de futebol do Rio Grande do Sul,
107A necessidade de possuir “pilchas” para freqüentar o C.T.G. foi apontada pelos sócios como um fator que
acaba por selecionar entre os mais abonados os freqüentadores do clube. Os vestidos femininos e as botas são
artigos caros, no entanto existe um mercado de “pilchas” usadas.
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sendo o último identificado com o a região de colonização italiana.
Geralmente as coreografias são aos pares, mas alguns números são exclusivamente
masculinos. Os passos femininos são delicados e comedidos, os braços pinçando os longos
vestidos. A coreografia abusa dos efeitos das saias estendidas nos rodopios. O traje feminino
remete aos vestidos longos e armados do século XIX geralmente em tecidos lisos. Há um
rígido padrão que prevê pescoço, colo, ombros e braços cobertos, porém variam quanto à
composição. Algumas meninas procuram transgredir as regras para mostrar um pouco mais do
colo ou dos ombros.
Os homens vestiam botas, bombachas em tons sóbrios, cinto de couro (a “guaiaca”),
camisa clara com um lenço amarrado no pescoço - por vezes branco, quase sempre vermelho.
Os movimentos dos homens exigem todo o corpo dos dançarinos, especialmente os pés. As
roupas são adaptadas à montaria, merecendo nota especial as botas e as esporas. Somente os
homens usam “bombachas”. Os passos são realizados com firmeza denotando impetuosidade.
As coreografias masculinas como a “dança do facão” e a “chula” causavam impacto na platéia
pelo som do sapateado e das facas.
Nesse capítulo, buscamos analisar processos de simbolização ou as mensagens que as
festas podem comunicar, explicitando posições sociais e as fronteiras dessa “sociedade de
gaúchos”. No capítulo seguinte, abordaremos como se estabelece essa hierarquia de
reputações, sobretudo dos produtores, explorando a como a estrutura moral subjacente a essas
relações contribui para definir os desdobramentos dos negócios.
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Fig. 5 – Festa de Comunidade

Fig. 6 - Venda de fichas – Festa de Comunidade

Fig. 7 – Assador entregando carne aos meninos
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Fig. 8 – Cozinha – festa de comunidade

Fig. 9 – Leilão em festa de comunidade

Fig. 10 – Bolo do Padroeiro
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Fig. 11 – Jogo de bocha no CTG

Fig. 12 – Jogo de bocha – festa de comunidade – lavoura ao fundo

Fig. 13 – Acampamento em rodeio - CTG
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Fig. 14 – Crianças brincando de “fazendinha”

Fig. 15 – Álbum de família – bebê sobre pele de onça - “prendas”

Fig. 16 – Parede de comunidade
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3. NEGÓCIOS E REPUTAÇÕES
É praticamente uma grande família aqui em Sorriso que o povo ainda frequenta
sociedade que é muito diferente das grandes cidades que praticamente hoje o teu
vizinho do lado, você não conhece. O teu vizinho de parede. No máximo um “bom
dia” e um “boa tarde”. Aqui se conhece muita gente pelo nome e sobrenome.
Cumprimenta essa pessoa pelo sobrenome. Existe ainda muita família aqui.”
(presidente do C.T.G. em entrevista concedida nas dependências do clube)

O capítulo anterior tratou de abordar os processos de simbolização que permitem
acessar a elaboração tanto as fronteiras entre os gaúchos e os maranhenses quanto às disputas
por prestígio no âmbito da elite local. Este item propõe um avanço no sentido de explorar
processos que envolvem mudança de status e distinções internas entre os agricultores - para
utilizar uma categoria de auto-denominação dos produtores gaúchos. Veremos que, se por um
lado, as festas demarcam os limites de uma comunidade gaúcha ou da sociedade, a vida
cotidiana permite acessar as distinções entre os gaúchos – que também devem se exprimir nas
festas como buscamos mostrar. Sem entender as relações entre os gaúchos como elas se
estabelecem no cotidiano, não se poderia escapar da indistinção que o público dessas festas
apresentara num primeiro olhar.
Se anteriormente, tratamos de um público formado por gaúchos, com e sem acesso à
terra (proprietários de terras, funcionários de fazendas e comerciantes de insumos agrícolas,
profissionais liberais, etc.), os dados a seguir são referentes àquela parcela de proprietários de
extensões variadas de terra que tem em comum uma reputação reconhecida ou um nome,
orbitando ou sendo expoentes da elite local. Através da análise de alguns casos, pretendemos
demonstrar as distinções entre os agricultores, enfatizando a construção de uma estrutura
moral subjacente a essas relações.
As operações financeiras relativas à produção agrícola geralmente envolvem a
contração de dívidas por parte dos agricultores para despesas de custeio da lavoura e/ou
aquisição de maquinário e terras. Poucos agricultores conseguem trabalhar de forma
“independente” sem recorrer a empréstimos. O endividamento, portanto, consiste numa
operação não somente disseminada entre os agricultores como, muitas vezes, imprescindível
para viabilizar as safras.
A extrapolação do nível de endividamento assume significados variados nas disputas
constitutivas desses nomes, mesmo em contexto de crise, em que os prejuízos foram
considerados generalizados. Existem dívidas contraídas consideradas “gananciosas”,
condenadas em conversas de salão. A “ganância”, por exemplo, pode ser atribuída a
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produtores que preferem investir na expansão da área de cultivo, um importante fator de
prestígio nesse contexto, comprometendo as contas relativas à produção (maquinário,
insumos, funcionários). Ou melhor: em vez de pagar sua dívida de custeio com o banco,
prefere gastar o lucro da safra na compra de mais terra, “sem necessidade”. Estariam crentes
que o governo revelaria novamente a generosidade manifesta nas últimas renegociações
dívidas: “Pensam que são intocáveis” - diziam os agricultores que

consideravam-se

equilibrados. A capacidade de manter o nível seguro de endividamento ou de “não perder o
controle [da dívida]” foi qualidade exaltada por esses informantes.
Alguns informantes notaram que a identificação de pessoas “gananciosas” é
favorecida na região com as características de uma “zona nova” em que as oportunidades de
enriquecimento rápido e, nem sempre, lícito são mais acessíveis. A postura diante dessas
provações revelariam ganância como também retidão, equilíbrio.
Condenar a busca desmedida pelo lucro não significa que a postura de um agricultor
frente aos negócios deva rechaçar qualquer dose de ambição. É admirável que um agricultor
queira crescer através do trabalho. Também é possível crescer através de favorecimento de
natureza política, como no caso das renegociações de dívidas, no entanto, essa não parece ser
uma conduta admirável. Trata-se de uma postura geralmente atribuída àquelas pessoas
consideradas “gananciosas”. A construção de uma reputação passa pela atitude frente a esses
privilégios disponíveis, diz respeito a tirar proveito ou não desses dispositivos. Isso não
significa que essa parcela dos agricultores que consideram-se equilibrados (em oposição aos
gananciosos) desaprovem por completo os favorecimentos obtidos na renegociação de
dívidas.
A reputação atribuída ou seu nome consiste num fator que contribui para definir as
condições das operações financeiras demandadas ao longo do processo produtivo: desde o
custeio da safra, aquisição de máquinas ou de terras, manutenção de armazéns, etc. Os dados
apontam que os “negócios” em Sorriso dificilmente são relações impessoais, ao contrário,
parece ser parte constitutiva dessas trocas comerciais o estabelecimento de relações
pessoalizadas entre as partes.
Os agricultores atribuem vícios e virtudes uns aos outros, não somente, mas muito em
função do modo como manejam seus investimentos. A elaboração desse quadro de referência
demanda um certo acúmulo de informações obtidas através de mecanismos de controle social:
é o que os agricultores chamam de histórico. Cabe frisar que essa “vida financeira” tende a
ser encarada como parte de um quadro mais abrangente de moralidade traduzido pela noção
de reputação. Nesse sentido, o crédito institucional ou bancário, mais centrado no indivíduo,
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se opõe ao crédito não oficial, em que está em jogo um nome ou a reputação de uma família.
O sujeito penalizado com o bloqueio de crédito bancário pode não esgotar completamente
seus recursos, podendo ainda contar com a “ajuda” de amigos ou daqueles com os quais a
relação de confiança não foi abalada. De certo modo, a lógica de reciprocidade característica
desse esquema de “crédito moral” permite que os agricultores movimentem (capital) de forma
marginal ao sistema financeiro oficial, esquivando-se de obrigações burocráticas.
O seguinte episódio referente a uma permuta de terras no valor de R$ 15 milhões
realizada entre dois grandes produtores bem reputados na sociedade local mostra como
operam essa espécie de crédito social. O narrador é uma das partes do negócio, considerado
um “empresário de sucesso”, portador de uma invejável trajetória de ascensão: chegara ao
Mato Grosso como “peão”, trabalhando na abertura de fazenda de um tio e, três décadas
depois, havia tornado-se não somente um grande produtor como também transitava muito
bem na sociedade: frequentava a missa de domingo, ajudava a Igreja, era membro do Rotary
Club e da Maçonaria:
Produtor : - Nós tínhamos o objetivo de um dia ter a nossa casa, um pedacinho de
uns 100 alqueire de terra. Ter uma casa, um trator, que precisa pra trabalhar. E um
trator, uns implementos, uma colheitadeira, um carro pra andar. E isso nós já
deixamos lá pra trás, há muito tempo esse objetivo e estamos indo pra frente já. E o
principal objetivo depois que nasceu as filhas foi dar educação, dar estudo. E esse
também nós já atingimos. Estão as três formadas. Acho que … não que a gente não
tenha mais objetivos, a gente tem muitos. Tem que traçar objetivos e buscar. Não a
qualquer custo, mas dentro de uma racionalidade. Um pensamento correto. De ser
sempre correto. Às vezes: - “Ah, você é burro! Perder esse negócio”. Não. Fazer as
coisas quando dá pra fazer certo. Manter a credibilidade. Que é o que mais vale nas
pessoas eu acho que é a credibilidade. Que muita gente acha que dá um nó aqui
outro ali e consegue ficar rico. Aquilo que ganha sem esforço não tem proveito. Tem
que ter trabalho, honestidade. Ser correto nos negócios. Ser correto em tudo. Quando
as pessoas são corretas, elas fazem negócio. Aparecem os negócios fácil, vamos
dizer, melhores né? E porque? Porque sabem que estão trabalhando com pessoas que
não precisa nem de papel. O que a pessoa fala é o certo. Não é que nem uma pessoa
que nem o A. Ranzolin. Quem fizer negócio com ele, não precisa nem escrever...
L.A.: - Como que a pessoa consegue isso?
Esposa: - Consegue o que? Ser honesto? [perguntou a esposa surpresa]
L.A.: -Não... como é que essa coisa da credibilidade...
Produtor: - Não existem pessoas... tem que pensar o seguinte...
Esposa : - Só fazer as coisas certas sempre!
Produtor: - Não existem pessoas mais ou menos honestas. Ou é honesto ou é
desonesto. Não existe “o cara é meio ladrãozinho”. É ladrão ou não é. Ele roubou
uma caneta sua, é um ladrão. Se roubou um milhão de reais, é ladrão. É a mesma
coisa. No nosso país, o cara que rouba alguma coisa até pra comer, vai pra cadeia.
Agora, o cara que rouba lá no governo, cartão corporativo e outras coisas que tem lá,
esses são espertos. Essa mentalidade que deveria acabar. E eu falo no nome do A.
Ranzolin porque eu fiz um negócio com ele. Eu permutei uma área que vale hoje não é só minha parte, é da minha mãe e dos meus irmãos - que vale 15 milhões [de
reais] mais ou menos. Eu permutei uma área dessa e só tá anotado na agenda. Não
fizemos contrato. Nem contrato não precisou. Contrato é na conversa. Ele sabe o
negócio que fez, o Miguel [primo e sócio de Ranzolin] sabe, os filhos deles sabem.
Eu e minha esposa sabemos. E pronto.
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Esposa: - Só que hoje tá tudo documentado.
Produtor : - Não precisa de contrato, nem nada. Fizemos escrituras, várias escrituras.
Um passa escritura aqui, outro passa aqui. Conforme ia dando pra fazer as
documentação. Que tinha hipoteca, eu tirei da hipoteca. Nunca precisou nós fazer
um contrato com A. Ranzolin.
LA: - Vocês se conhecem há muito tempo?
Produtor : - Conheci aqui. O A. Ranzolin eu conheço desde 79 quando ele veio
morar pra cá [Mato Grosso]. Conheci ele. Mas conheci ele bem mesmo depois que
eu vim morar aqui [Sorriso] : 22 anos.
L.A.: - Vocês são amigos, são próximos?
Produtor: - Sim, a gente se dá. Amizade sim e coisa. Se bem que a gente não é
assim de frequentar casa um do outro ... Mas se eu chego lá, eu vou entrando na casa
dele sem problema. Ele chega aqui, vai entrando. Mas... é questão de conhecer as
pessoas, saber com quem tá lidando. A gente conhece fácil. Aqui se movimenta
muita coisa. Os valores são outros. Quando a gente fala 10 reais no Sul ... não é que
são pequenas propriedades... Aqui se fala cem, mil, se multiplicam as coisas. Então é
fácil conhecer as pessoas ambiciosas, as pessoas gananciosas, as que se dizem
espertas. Esses geralmente esses se dão mal. (…) Eu sempre falo: não podemos
desperdiçar o tempo em pensar em bobagem. Fazer coisa errada. Porque é
desperdício de tempo e não dá resultado nenhum.
L.A.: - Esses negócios me chamam atenção. Não é a primeira vez que eu escuto esse
tipo de coisa: 'negociei e não teve papel'.
Produtor : - É difícil hoje, é difícil, é. Mas aqui tem umas pessoas que dá pra fazer
negócio.
L.A.: - Não é com todo mundo... Todo mundo sabe?
Produtor: - A gente conhece muito as pessoas. E tem pessoas aí que a gente se dá
bem, fazer um negócio: ' você me compra essa carne? - Compro. - Quanto cê quer? Tanto. - Então dá pra cá.' Fazer contrato... como a gente diz: - 'Faz contrato, depois
faz carreiro.' Sabe o que quer dizer carreiro?
L.A. : - Não.
Produtor : - Muita viagem pra ir cobrar. [ele ri alto]. Carreiro quem faz é formiga
quando vai cortar a folha da árvore. Faz aquela trilha, a trilhazinha. Faz carreiro. O
gaúcho fala carreiro.
L.A.: - Contrato não quer dizer...
Produtor: - Contrato é pra você executar e o cara vai enrolar 10, 15 anos na Justiça.

A permuta realizada mediante garantia pessoal ou da “palavra” não somente permitiu
uma expressiva economia com as despesas de cartório como também consistia numa
modalidade de troca que reforçava a credibilidade das partes envolvidas. A forma como foi
conduzida a permuta subvertia a tendência à burocratização das trocas comerciais e, talvez
por essa razão, fosse considerada matéria laudatória. Não havia sido necessário recorrer a
garantias impessoais que assegurassem a efetivação da permuta - esta sim, registrada nas
escrituras, quando a operação ingressa novamente na oficialidade.
A construção do conhecimento capaz de criar tal relação de confiança se estendia há
22 anos, quando as duas famílias tornaram-se vizinhas em Sorriso. Antes disso, já viviam no
Mato Grosso, mas em cidade diferentes, período que não foi considerado parte desse processo
de reconhecimento mútuo de seus atributos sociais. Os atores sociais são capazes de nortearse através do mapeamento das reputações somente a partir de um determinado nível de
proximidade social proporcionado por relações de vizinhança.
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Nesse sentido, ser vizinho, significa participar do mesmo circuito de sociabilidade, em
situações de trabalho e lazer, de forma a extrapolar os cabeças das sociedades familiares ou
aqueles que assumem a dianteira nos negócios, permitindo que os membros das famílias
conheçam umas às outras, refinando a elaboração de reputações. O conjunto formado pelos
irmãos, esposa e filhos, que corresponde aos limites costumeiros das sociedades familiares,
deve conhecer o negócio e consentir sua efetivação. Impelido a precisar grau de amizade entre
as famílias, o narrador afirmou que não visitavam a casa um do outro, mas que poderiam fazêlo sem maiores restrições. O estabelecimento de uma relação de confiança, portanto, não
dependia do compartilhamento da intimidade da casa: ela pode aflorar a partir de relações de
amizade estabelecidas no âmbito das festas e dos negócios.
A julgar pelo trecho acima, contratos formais tornam-se necessários na medida em que
as partes não se conhecem o suficiente, instituindo dessa forma condições mais arriscadas de
negociação. Garantias impessoais anteveriam desgastantes procedimentos de cobrança através
dos meios legais e morosos: “Faz contrato e depois faz carreiro”. O regionalismo “carreiro”,
enfatizado pelo narrador, tende a associar ao “gaúcho” esse desprezo pelos recursos jurídicos
ou a valorização da construção social da garantia.
Em outro trecho da mesma entrevista, o informante define “credibilidade” destinando
à “família” um papel central. As qualidades de uma “boa família” devem ser explicitadas
através das formas de sociabilidade ou da “participação na sociedade”:
L.A.: - Como é que acontece quando a pessoa se queima? O cara que …
Produtor: - Perdeu o crédito?
L.A.: - É.
Produtor: - Existem vários fatores de credibilidade: quem era a pessoa? Vamos dizer:
qual a origem dela? Origem da família. Se a família é boa. Por que que com o cara
aconteceu isso? Por que que o cara não paga? Às vezes, a pessoa perde o crédito
como a gente diz, no sistema financeiro, bancário e coisa por causa de atraso de
pagamento por um problema ou outro. Mas se a pessoa é correta na sociedade e
coisa, os outros ajudam. Só quando não é correta, dificilmente recupera.
(…)
L.A.: - O senhor falou uma coisa sobre com quem se pode negociar... a origem, ser
de um boa família. O que que o senhor considera uma boa família?
Produtor: - Em primeiro lugar, boa família é aquela família em que o marido e a
mulher vivam em paz os dois. Ali é a base de tudo. Quem trabalha, quem se quer
bem, quem não vive... porque o que estraga a família, em primeiro lugar, é o
desacerto dentro de casa. Mas a base da família normalmente é a criação. É como os
pais educaram os filhos que hoje é mais difícil. Como é que... que nem … eu só
tomo, às vezes, um copo de cerveja, quando ela [esposa] toma também. Quando vai
ali e toma um copinho de chope. Se eu tomar dois, eu fico tonto. Aí tomo um
chopinho. Senão, não bebo, não fumo, não jogo. Eu participo de muita coisa, mas
sou direito, ela também. Então a gente tem base, as filhas pelo menos, o exemplo a
gente tem que dar pra não ser hipócritas, em primeiro lugar. Então a gente anda
certinho, procura andar certo. Mas trabalhamos muito. Sempre andando certo. Ela
nunca me xingou [riso]. Nunca discutimos.
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Esse trecho mostra como os “fatores de credibilidade” operantes nos negócios estão
relacionados não somente ao nível da sociabilidade comunitária expresso pelas situações de
festa, como também leva em conta as relações no âmbito doméstico ou “dentro de casa”. A
base de uma “boa família” está assentada na relação harmônica entre o casal, o que deve
redundar na “boa criação” dos filhos e numa boa parceria de trabalho ou numa sociedade
familiar bem sucedida. A importância do trabalho da esposa foi destacada pelo mesmo
informante ao explicar sua trajetória de ascensão social: “Trabalhando de empregado 8 anos.
Eu tocava lavoura, a mulher cozinhava pros peão, lavava roupa, fazia de tudo um pouco.
Ainda ajudava caminhão velho a puxar arroz da roça, ajudava eu a plantar.”108
A reprodução de uma “boa família” passa também por condutas exemplares exibidas
em sua comunidade local. No que diz respeito às festas, o casal deu a entender que exibia uma
conduta espartana nessas situações, ilustrada pela recusa a bebidas alcoólicas, ao fumo, ao
jogo e inclusive aos bailes. Em relação ao consumo de cerveja, é importante considerar o
modo como a bebida circula nas festas de comunidade. Foi possível constatar que é comum
que os homens ofereçam cerveja uns para os outros, distribuindo tíquetes ou latinhas de
cerveja. Essas trocas pode ser feitas desinteressadamente entre “amigos”, mas também são
práticas utilizadas por vendedores de insumos e por políticos em campanha para adular
potenciais clientes e produtores. Recursar-se a beber cerveja, portanto, significa também
restringir aquelas situações que possam colocá-lo em obrigação ou ainda, trata-se de um
comportamento que denota retidão. No trecho a seguir, o casal explica outros aspectos
referentes à sua forma de participar da sociedade:
L.A.: - E vocês não foram na festa lá no Barreiro [Comunidade à qual pertence sua
fazenda]?
Casal : - Fomos.
Esposa : - A gente vai todo o ano.
Produtor: - Aqui no [nas Comunidades] Navegantes, na Tropical. Onde a gente pode
ir...
L.A.: - Como é que é? Vocês vão cedo, almoçam... Não ficam no matiné?
Esposa: - Não, não. Muito barulho.
Produtor: - Vou cedo, almoço, converso com todo mundo, quem quer conversar,
meus amigos, eu conheço todo mundo, todo mundo me conhece. Tudo bem, tudo
bem. Almoça, fica um pouquinho, sai de fininho e vai embora. Ai começa a correr
muita bebida, muita coisa, aí quando o cara tá bêbado e vem cuspir no meu ouvido,
eu não gosto. Eu sou de sorte: se tiver dois bêbados, senta um de cada lado. Então
tem que ir embora.
L.A.: - Atrai ? [risos]
Produtor: - Tudo mundo conhece a gente, aí começa: um tem problema aqui, outro
108A esposa inclusive contou sobre um acidente sem gravidade que sofreu ajudando o marido a plantar arroz,
equilibrando-se sobre a máquina para acusar o desperdício de sementes ou o descarrilamento de correias,
função semelhante a do “badequeiro”, geralmente desempenhadas pelos chamados maranhenses como
registrou RUMSTAIN (2009).
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ali. Como é que eu resolvo... tá numa festa, vai resolver problema dos outros.
Esposa: - Senta e conversa.
Produtor: - Eu ajudo quem eu posso ajudar, por que eu gosto que quando eu me
aperto, outros me ajudam. Mas a gente procura orientar, que eu tenho um pouco de
conhecimento que eu passo pros outros. O dia que eu morrer, eu não levo nada.
Então as pessoas: - 'Você conhece isso?' - 'Você sabe isso?' - 'Como é que eu
negocio?'.

A partir desse caso, é possível constatar como a “participação na sociedade” permite
construir uma boa reputação como também implica em alguns riscos. No trecho acima, o
casal afirma preferir deixar as festas de comunidade antes que o salão seja tomado pelos
casais dançantes. Isso não significa que sujeitos de “boa reputação” não devam participar dos
bailes. Participar intensamente dos bailes pode contribuir para assegurar a própria reputação.
As lideranças do C. T. G., por exemplo, gostavam de exaltar a fama de “festeiros”. É preciso
notar, no entanto, que não só no C.T.G., mas também em festas de igreja que aconteciam na
cidade, essas lideranças participavam trabalhando em tarefas de copa e cozinha, limpeza,
manutenção de equipamentos, enfim de organização desses eventos, comandando outras
pessoas igualmente engajadas voluntariamente.
A conduta nas festas descrita pelo casal permite identificar interdições (não beber, não
fumar, não dançar) e também prescrições. Deve-se frequentar não somente as festas de sua
comunidade como também é recomendável prestigiar as festas das comunidades vizinhas.
Nessas ocasiões, não se deve recusar conselhos quando solicitados, deve-se estar disponível a
“ajudar” os outros a resolverem seus problemas em relação a lavouras e a negócios. A
manutenção de uma boa reputação exige dos atores sociais um determinado equilíbrio entre
poder e solidariedade ou entre a conservação da individualidade e a dedicação à comunidade à
qual se pertence. Ter uma boa reputação significa dominar as regras do jogo social e ter as
condições de disputá-lo para “vencer”, o que pode ser verificado através da capacidade dos
atores sociais em influenciar pessoas (através dos conselhos, por exemplo) e fazer amigos.
(BAILEY, 1971)
O teor alegado dessas conversas entre os agricultores, envolvendo a troca de
informações referentes ao cultivo e à comercialização da produção agrícola, indicam o quanto
o maneio das lavouras e dos negócios não se baseia estritamente em decisões
individualizadas. É preciso considerar também que essas empresas agrícolas nem mesmo são
tocadas por indivíduos, envolvendo via de regra a organização de sociedades familiares.
Observamos que nas festas é comum que sejam formadas rodas de conversas de homens
separadas das mulheres. Elas geralmente acomodam-se em cadeiras, já os homens tendem a
colocar-se em pé, em duplas ou em pequenos grupos, em áreas de circulação, aos olhos dos

109

demais presentes. Escuta-se em Sorriso que “conversa de agricultor é lavoura, é soja, é
milho”. Como a economia da cidade depende das plantações, as pessoas em geral, mesmo
sem estarem envolvidas com atividades relacionadas à produção agrícola, encontram-se
informadas suficientemente para participar dessas conversas. É muito comum ouvir os
agricultores falarem sobre o estado de sua lavoura ou da lavoura do vizinho: se o milho está
“bonito”, se já começou a colher, como vai colher, para quem vai vender, que tipo de
combinação de insumos, sementes e técnicas foram utilizadas e seus resultados.
Nas poucas ocasiões em que permaneci em rodas de conversas masculinas, os
agricultores demonstraram o gosto não somente em falar sobre as fazendas em si, mas
também sobre as condições internacionais de comercialização de seus grãos. Nessas ocasiões,
demonstraram acompanhar as cotações do dólar e do petróleo, os preços dos grãos ditados
pela Bolsa de Chicago, a situação de lavouras concorrentes nos Estados Unidos ou na
Argentina, as condições das jazidas de fosfato na Rússia e demais minerais utilizados na
fertilização dos solos. As trocas de informações devem auxiliar os agricultores a elaborar uma
estimativa dos preços na próxima temporada de negociação. Em conversas menos superficiais
sobre lavouras, quando discorriam mais detalhadamente sobre técnicas agrícolas, chama a
atenção a precisão numérica ou a profusão de cálculos em seus argumentos. O maquinário
utilizado permite o controle minucioso da quantidade de insumos agrícolas lançados à terra, a
precisão ao definir a quantidade apropriada de fertilizantes considerando a variação da
composição do solo dessas grandes extensões de lavoura, evitando desperdícios. Os recursos
de programação eletrônica e de técnicas de georeferenciamento por G.P.S. permitem que os
agricultores operem através de cálculos com precisão de centímetros e minutos.
Notamos também o interesse dos agricultores em falar sobre os preços dos materiais
de construção e dos aluguéis, sobretudo no período da entressafra da soja, quando costumam
dedicar-se a construções e a reformas. Não são deixadas de lado questões urbanas como os
assaltos noticiados na imprensa local (não raro atribuídos aos maranhenses ou ao outro lado
da BR). Avaliações sobre eventos e festas também recebem atenção, quando são mencionados
o valor dos leilões de bolo ou o comparecimento à procissão de Corpus Christ.
As mulheres, embora estejam também eventualmente familiarizadas com esses
assuntos (como já mencionamos, é comum que esposas e filhas de agricultores assumam
funções relacionadas à gestão da fazenda e dos negócios), costumam falar com frequência a
respeito dos filhos e netos e demais assuntos relacionados ao casamento e à família: gestações
e partos, métodos anticoncepcionais, quantos filhos cada uma tinha em relação às demais, as
pessoas doentes. Foi bastante comum que, entre as mulheres, quando indagadas sobre a
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chegada em Sorriso, contabilizassem o tempo tendo como parâmetro a idade dos filhos.
É preciso notar que muitos dados a respeito dos processo de comercialização agrícola
foram obtidos junto à esposas de agricultores em conversas mais reservadas, sem a presença
dos maridos. Nas rodas de conversas em que participavam os homens e as mulheres, elas
tendiam a permanecer caladas.
Participando dessas rodas de conversa, foi possível identificar as situações que
permitem a circulação de informações diversas que contribuem para distinguir as boas
famílias, exaltando aspectos considerados corretos e estigmatizando quem se desvia das
prescrições de como deve ser uma família, o que deve abranger também os negócios. Essas
informações também são acessadas pelos comerciantes de insumos agrícolas, que inclusive
dispõem de condições para reunir informações privilegiadas que, ao final das contas, são
fundamentais para ser bem sucedido no ramo como veremos adiante.
Nos casos analisados nesta seção, algumas falas foram bastante contundentes no que
se refere à explicitação de expectativas de “como as coisas devem ser” expressas nas
categorias “correto”, “pé no chão”, “tranquilo” ou a rechaça à “ganância”. Os padrões morais
que repontam aqui trazem consigo não somente uma ideia de como uma fazenda deve ser
dirigida, mas também de como uma família deve ser e de como os sujeitos deveriam
participar da sociedade. As relações de família devem ser harmoniosas, redundando em boas
relações de cooperação entre irmãos e cunhados; o que depende do sucesso das alianças
matrimoniais, da distinção de gênero bem marcada, da autoridade paterna.
No que concerne ao seu papel na “vida em comunidade”, é admirável que seja doado
algum tempo e energia em prol daquilo que se entende como bem comum. Dentre os fatores
de credibilidade, o histórico e o comportamento da família na sociedade encontram-se
imbricados na noção de nome. As condições da produção agrícola e dos negócios, portanto,
não são estritamente a base da existência física da família, significa também significa fonte de
orgulho e prestígio.
Para dar uma ideia da amplitude dessa hierarquia de reputações, apresentaremos uma
situação em que um agricultor criticou abertamente outros agricultores de modo contundente.
Trata-se de uma situação não somente reveladora de críticas internas, mas também explicitou
o estado de tensão dos agricultores em relações aos atores que eles julgam serem antagonistas
do agronegócio como jornalistas e ambientalistas.
Em visita a uma revenda de máquinas agrícolas num final de tarde, encontrei um
senhor conversando com um dos funcionários e decidi então abordá-los. (Notamos que os
agricultores tem o hábito de frequentar as revendas para conversar, “tomar chimarrão” sem

111

que haja necessariamente uma compra sendo acertada naquele momento. No entanto, é
preciso notar que essas visitas “descompromissadas” também são consideradas numa eventual
negociação. Essa relação entre agricultores e vendedores será retomada adiante.) Como de
praxe, apresentei-me mencionando “uma pesquisa antropológica sobre a sociedade do
agronegócio”. O agricultor entendeu que estava diante de uma jornalista (“repórter”) – como
foi recorrente em campo. Sua postura, no entanto, foi menos cordial que a maioria das vezes.
Manifestou sua revolta e dedicou-se então a proferir um rancoroso discurso contra o que ele
chamava de “jornalistas mercenários” que não conheciam a “realidade da agricultura”.
Diziam que “todos os agricultores estavam ricos”, que “desmatavam e escravizam” as
pessoas. Reclamou que os chamavam de “ladrões”. Dirigia-se a mim dizendo: “Os preços dos
alimentos estão subindo? Sim! E tem que subir mais! Agricultor trabalha para dar comida
para vagabundos da cidade!”
Mesmo diante de minhas alegações de defesa, quando buscava fazê-lo entender ao
menos que não era jornalista, o sermão se prolongou talvez por meia hora até que partiu. Na
ausência do senhor, os funcionários da revenda, até então calados, começaram a contrariar
alguns aspectos de sua fala. Disseram, por exemplo, que os “agricultores choravam muito”,
que atravessavam um período de bons preços para seus produtos.
Num dos momentos de sua fala, o senhor criticou aqueles que pensavam que todos os
produtores da região eram poderosos como “o Maggi, o Orcival Guimarães, o Tommasi”: “vai
ver como é que eles conseguiram tanto, onde é que está o milagre? … tem que pegar [notar a
situação] os que plantam 1000, 5000 mil hectares”. Sugeriu que somente relações políticas
privilegiadas poderiam sustentar patrimônios suntuosos – acima de 5.000 hectares construídos através de endividamento considerado “desequilibrado”, em oposição a um
patrimônio construído de forma “correta”: através de persistência, trabalho e boa
administração dos negócios.
Notamos que os nomes aos quais foram atribuídas grandes fortunas possuíam
reputações, em alguma medida, associadas à política e ao endividamento desmedido. Blairo
Maggi era então governador do Mato Grosso e posteriormente tornou-se senador. Além de
produzir soja, o Grupo André Maggi (nome de seu pai) atuava como trading (empresa que
intermedeia a exportação de grãos), produzia sementes, comercializava fertilizantes, operava
três esmagadoras de soja, três unidades portuárias, além de duas pequenas centrais
hidrelétricas. (http://www.grupoandremaggi.com.br/?page_id=95; Acesso em 2 jul. 2013).
O caso de Orcival Guimarães também diz respeito a um conglomerado de empresas.
Diferente do que se escutava a respeito dos Maggi, circulavam comentários sobre a
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insustentabilidade dos negócios do “Grupo Guimarães” em função de endividamento “sem
controle”. Um ano depois da visita à revenda, em 2009, o Grupo Guimarães entrou com um
pedido de recuperação judicial. As matérias sobre o caso, apontam que o grupo cultivava 60
mil hectares de soja, arroz e milho, possuía uma fazenda com capacidade para criar 73 mil
bois confinados, além de controlar 6 revendas de máquinas agrícolas.109
Conforme um vendedor de máquinas agrícolas, a magnitude de seus investimentos
tornava seus negócios demasiado complexos e talvez impossíveis de serem acompanhados
“na ponta do lápis”.
Numa de suas declarações publicadas na imprensa, o próprio Orcival Guimarães (que
inclusive estava presente num baile de C.T.G. que acompanhamos em Lucas do Rio Verde)
justificava o processo de recuperação judicial alegando ser a forma encontrada para evitar
maiores prejuízos a sua reputação ou para “preservar o nome”: “Ele [Orcival] reconhece que a
recuperação judicial não é uma boa para o mercado. 'Mas, não tomo esta atitude por maldade.
É por necessidade mesmo, pois quero preservar o meu nome e da minha família. Quero
continuar sendo o mesmo Orcival e sair dessa o mais rápido possível'.”
As estratégias adotadas pelos produtores para superar dificuldades financeiras são
índices importantes para construir reputações. A seguir trataremos de alguns casos que
permitem entender como essas decisões podem redundar em reputações contrastantes. Na
primeira parte, serão analisados os casos de agricultores que chegaram à região em condições
distintas e que foram afetados gravemente pela crise que atingiu a região no final dos anos
1980. Veremos que estratégias destoantes acionadas há vinte anos estavam reverberando sobre
suas reputações.
Na sequência, trataremos de outros casos referentes a agricultores considerados
grandes que chegaram à região em condições semelhantes, que são reconhecidos como parte
da elite local, mas que sustentam reputações, por assim dizer, opostas.
3.1 Crises do Soja
Num velho país rural, os abalos da economia raramente acarretam um abandono
brutal das culturas do solo; está o camponês por demais ancorado, para que a
borrasca o arraste; participa ele de uma economia regional ou nacional, que amortece
o choque dos acontecimentos internacionais. Nas zonas novas, não existem
amortecedores, pois a produção se limita a alguns produtos destinados a exportação
e diretamente submetidos às vicissitudes do mercado mundial. A franja pioneira é o
ponto de encontro dos apetites e ambições tanto nacionais como de estrangeiros. O
109Disponível em <http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=348525> e
<http://oglobo.globo.com/economia/grupo-guimaraes-entra-em-recuperacao-judicial-em-mato-grosso3198257 > Acesso em 2 jul. 2013)
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que a expõe a ser duramente atingida pelas crises, mas ao mesmo tempo lhe permite
recuperar muito depressa sua vitalidade. (MONBEIG, 1998, p. 119)

Como eixo para continuar explorando as distinções entre os agricultores, abordaremos
situações relacionadas às crises que atingiram a região desde a implantação das primeiras
lavouras mecanizadas. As crises são momentos de inflexão no processo de desenvolvimento
econômico que estabelecem outros níveis de distinção social ou que desencadeiam um
processo de intensa mudança de status: alguns atores perdem e outros saem fortalecidos.110
As condutas adotadas pelos agricultores nos momentos de crise explicitam suas
posições sociais, na medida em que lançam mão de todos os recursos disponíveis para mitigar
prejuízos. O critério exibido nessas escolhas parece ser um índice bastante significativo para
mapear reputações. Nesse sentido, as crises podem ser encaradas como “dramas sociais” uma
vez que desencadeiam processos de conflito e de intermediação reveladores de atributos
sociais.111
Crises econômicas criam situações que envolvem o rearranjo de posições sociais
através do estabelecimento ou do rompimento de alianças que explicitam os princípios morais
vigentes numa determinada comunidade. Uma das idéias centrais da análise que está sendo
proposta é que as crises envolvem tanto imperativos econômicos quanto morais.
(BOURDIEU, 1963)
As crises permitem refletir não somente sobre a “pequena política” das reputações,
como também remetem a processos atrelados à “grande política”.112 Veremos que as
110O uso das crises como pano de fundo para entender as distinções entre os agricultores foi inspirada na leitura
de BOURDIEU (1962) que mostrou como a crise da sociedade tradicional afetou festas camponesas na
França dos anos 1960. HEREDIA (1983) também desenvolveu uma análise mostrando como a crise na
plantation canavieira tem efeitos diversos conforme os atores sociais envolvidos no processo, além do
próprio Estado, demonstrando dessa forma as distinções sociais em jogo.
111A noção de “drama social” foi elaborada por Turner (1996) em estudo sobre os Ndembu em suas aldeias na
Rodésia. O autor elegeu as situações sociais originadas em função da sucessão de chefia como os momentos
mais favoráveis para observar os princípios estruturais e os valores fundantes dessa sociedade. Nesse tipo de
análise, os aspectos formais identificados através de técnicas ortodoxas como estatística, genealogia e
mapeamento espacial das aldeias são articulados com sua dimensão histórica, ou seja, com uma sucessão de
situações que permite acessar a “estrutura temporal” desses processos. Através da análise das seqüências de
dramas sociais em aldeias parecidas, o autor identificou um padrão de desenvolvimento que ele chama
“forma processual” e que contém quatro fases ideais: o racha, caracterizado pela violação de uma norma
regular que governa as relações sociais; a crise que consiste no alargamento do conflito envolvendo o grupo
ao qual as partes conflitantes pertencem; a operação de mecanismos de ajustamento ou aliviamento – formais
ou informais - acionados pelas lideranças do grupo para limitar a expansão do conflito e a reintegração ou o
reconhecimento de um racha irreparável.
112É importante assinalar que essas duas “políticas” não devem ser entendidas como esferas que se contrapõem.
“Não se trata simplesmente de contrapor relações informais e relações formais, as primeiras ocupando uma
posição intersticial ou suplementar face às relações 'corporadas', mas de ver como as alianças diádicas
(fundadas na reciprocidade) se interconectam com as relações institucionais e como ambas se influenciam
mutuamente, sem perder de vista, para efeitos de análise, a linha divisória que as separa.
(…) 'Os mesmos princípios aplicam-se à competição e à aliança política tanto nas grandes quanto nas
pequenas questões' (BAILEY, 1971, p.3). Essa aparente afirmação ada continuidade entre “pequena política”
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intervenções governamentais na economia desempenham papel relevante na configuração
dessas crises, assim como processos globais, característicos do mercado de commodities. São
decisões políticas também que vêm a atenuar os prejuízos causados pela crise.
Considerando a associação histórica entre as elites agrárias e as estruturas de poder no
Brasil, é possível afirmar que essas intervenções governamentais, muitas vezes, não são
resultado de deliberações à revelia dos agricultores. Embora, nos últimos 30 anos, período
que esse trabalho enfoca, possamos identificar medidas governamentais que prejudicaram o
setor do agronegócio, percebemos também que suas reações políticas foram bastante
vigorosas, não raro resultando em dispositivos legais bastante eficientes.
Em capítulo recente de nossa história, a chamada “Bancada Ruralista”, formada por
parlamentares defensores dos interesses da “agricultura moderna”, vem demonstrando força
como atestam a aprovação do Novo Código Florestal (2012), a retração dos processos
Reforma Agrária e os ataques contundentes ao reconhecimento dos direitos territoriais de
populações tradicionais (índios, quilombolas, ribeirinhos, etc). É nessa relação com o Estado
que o termo “agronegócio” emerge para definir um grupo de interesses no qual estão
incluídos os agricultores de Sorriso.
No período em que foi realizado o trabalho de campo, primeiro semestre de 2008, os
agricultores viviam um período de prosperidade: os preços da soja e do milho, as principais
culturas exploradas no município, eram considerados bastante satisfatórios. Os bons
resultados estavam servido para recuperar as perdas causadas pela última crise em 2004/05
que havia comprometido as quatro safras subseqüentes. As crises, portanto, estabelecem um
outro ciclo de temporalidade para além dos ciclos anuais que intercalam safras e festas.
Na reconstituição de suas trajetórias, os agricultores destacaram duas grandes crises: a
chamada “Crise do Collor”, no biênio 1989/90 e a “Crise de 2004/05”. Para cada um delas, os
agricultores definiram causas diferentes: a primeira, foi atribuída aos pacotes econômicos
implementados no período, principalmente o famigerado “Plano Collor”. Já a segunda, foi
atribuída a uma queda brusca nas cotações internacionais. À exemplo da análise de Heredia
(1983), podemos dizer que, tanto aqui como lá, a crise se configurou na medida em que o
e “grande política” desfaz-se quando Bailey vincula a “pequena política” às “pequenas comunidades” - onde
todos se conhecem e onde existe uma espécie de “fundo comum de reputações” que remete a valores e
categorias comuns – ao mesmo tempo que lembra que as pequenas comunidades não se confundem com as
aldeias; que as encontramos ali, mas também nas fábricas ou nos bairros de grandes metrópoles ou mesmo
nos parlamentos. A continuidade tem, pois, a ver com a presença de “pequenas comunidades” dentro das
instituições da “grande política”. Em outras palavras, tanto quanto a grande política”, a “política da
reputação” atravessa toda a sociedade, não se circunscrevendo a pequenas localidades. Se ela é especialmente
intensa nessas últimas é porque 'a importância da reputação de alguém diminui quando a intensidade da
interação também diminui.” (PALMEIRA, 1999, p. 2-3)
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endividamento dos agricultores extrapolou níveis considerados controláveis.
As crises tiveram consequências abrangentes, porém não afetaram os agricultores da
mesma maneira. Esta análise visa explorar essa variação dos efeitos da crise e quais foram as
estratégias acionadas para enfrentá-las. Antes de discorrer sobre os casos observados em
campo, apresentaremos um apanhado das oscilações econômicas registradas desde a
implantação das lavouras mecanizadas na região.
Conforme Fernandez (2007), a sucessão de crises na região inicia em 1983, quando a
produção de arroz, que até então era predominante na região, sofreu grandes reveses. Os
informantes, no entanto, não a mencionaram como um marco das oscilações econômicas na
região, embora a maioria deles já estivessem na região nesse período. Segundo o autor, a
eclosão da “crise do arroz” coincidiu com o fim de parte das linhas de créditos subsidiados
que vigoravam desde a primeira metade da década de 1970 e pela infestação das plantações
pelo fungo brusone como consequência da monocultura. Embora não tenha sido lembrada,
essa crise, conforme esse autor, significou uma ruptura significativa na região, na medida em
que, a soja, que até então se restringia a cultivos experimentais, passou a ser privilegiada
pelos agricultores, reservando o cultivo de arroz para áreas recém abertas.
Ao longo da década de 1980, a produção de soja cresceu em área plantada e em
produtividade. No biênio 1981-82, as lavouras de soja ocupavam 12 mil hectares no
município e em 1987-88, 112 mil hectares. No ano seguinte, houve aumento expressivo da
área plantada para 140 mil hectares e a produtividade que, era de 2.030 kg/ha, passou para
2.916 kg/ha em 1989. (DIAS; BORTONCELLO, 2003)
Nesse mesmo período, no âmbito da economia nacional, a escalada inflacionária havia
atingindo um patamar histórico: a inflação acumulada em 1989 atingiu 1.764,86%, dobrando
praticamente o índice de 1988, que foi de 933,62%. Em 1990, o governo federal lançou o
“Plano Collor” cuja meta era deter a chamada “superinflação”. (CORAZZA, 1990) As
medidas tomadas como a adoção do cambio flutuante, a modificação nas taxas de correção da
poupança, a diminuição do crédito rural e o congelamento de preços contribuíram para que os
agricultores tivessem dificuldades em comercializar a soja, além de elevar vertiginosamente o
endividamento. Houve também a queda das cotações no mercado internacional em função da
expansão da área de cultivo nos EUA e a safra recorde alcançada na Argentina que logrou
praticamente dobrar a produção. (CEZAR, 1990)
A crise se instalara e começou uma discussão em torno do alongamento das dívidas
rurais, o que acabou se efetivando em novembro de 1995 na chamada “Securitização das
dívidas rurais”. No biênio 1995/96, houve um pico histórico dos preços das commodities
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agrícolas que também favoreceu os agricultores.
Em 1998, houve uma nova baixa dos preços das commodities agrícolas, mas no ano
seguinte, uma leva de medidas governamentais beneficiaram os agricultores (PESA –
Programa Especial de Saneamento de Ativos). A partir de 1999, a adoção de uma política de
câmbio flutuante com a desvalorização da moeda brasileira e a opção pela geração de saldos
comerciais através da exportação de produtos primários113 deram novo impulso à expansão da
produção de soja e outras commodities agrícolas – a despeito dos preços relativamente baixos
da soja.
Em 2001, os agricultores foram novamente favorecidos por medidas governamentais,
quando foi criado o MODERFROTA que consistia num programa de financiamento para
renovação de maquinário e houve uma renegociação das dívidas conhecida como
“Securitização II”. Em 2003, novamente o Estado renegociou dívidas dos inadimplentes do
PESA de 1998, acordo que ficou conhecido como “Pesinha”.
A partir de 2002, o preço da soja apresenta uma alta que permanece até o segundo
semestre de 2004, quando o preço despenca, provocando a segunda crise mencionada pelos
agricultores. A baixa nas cotações os afetou num momento em que parte deles estava
investindo na expansão das áreas de cultivo, contando com a manutenção dos bons preços da
soja.
No período anterior à crise, houve uma vertiginosa expansão da área ocupada pela soja
no país. Entre as safras de 2001 e 2005, a área plantada com grãos aumentou 22,7%, sendo
que, no caso da soja tal ampliação foi ainda mais expressiva, alcançando um crescimento de
40,3% (8% a.a.). No caso do Centro-Oeste, a expansão da área plantada de soja aumentou
66,1% entre 2001 e 2004. (IBGE/PAM (2010)) A crise de 2004, portanto, pode ser
considerada uma “crise de expansão”.114

113A exportação de produtos primários vem sendo incentivada pelos efeitos da Lei Kandir (LC n. 87/1996 )
“(...) que isenta as empresas exportadoras de produtos primários e semi-elaborados do pagamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
criando vantagens para a exportação do grão, em detrimento do farelo e do óleo de soja.” (FERNANDEZ,
2007, p. 119)
114A expansão do cultivo da soja pode também ser relacionado ao incremento do desmatamento da Amazônia
que registrou seu pico em 2004. Há uma série de estudos que associam a expansão da soja e desmatamento
(GIRARDI, 2008), mas há também autores que contestam essa posição. (BRANDÃO et al, 2006)
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1964 - Golpe Militar

1985 - Fim do Governo Militar

1965 - Criação do Sistema Nacional de Crédito Rural

1986 - Emancipação de Sorriso

1966 - Plano de Valorização Econômica da Amazônia 1987
(SUDAM)
Regularização da Colonização Particular
Fundação do Parque Nacional do Xingu
1967

1988

1968

1989 - Plano Verão

1969

1990 - Plano Collor
Fim do Garimpo no Norte do Mato Grosso

1970 - Plano de Intergração Nacional (PIN) que previa 1991
a abertura da BR 163 e da Transamazônica
1971 - Criação do PROTERRA e do INCRA

1992 - Quebra de safra

1972

1993 - Excedente de Produção
Criação da Fundação Mato Grosso

1973 - Benjamin Raiser compra terras em Sorriso, num 1994 - Plano Real
empreendimento que mais tarde seria a Colonizadora
Sorriso
Fundação da EMBRAPA
Criação do Programa Nacional de Fertilizantes
e Calcário Agrícola
1974 - Criação do POLAMAZÔNIA

1995 - Securitização I
Pico histórico dos preços das commodities
agrícolas

1975 - Criação do POLOCENTRO

1996 - Lei Kandir

1976

1997

1977

1998 - PESA

1978

1999

1979

2000

1980 - Extinção do POLOCENTRO

2001 - MODERFROTA e SECURITIZAÇÃO II

1981

2002 - Alta do preço da soja

1982

2003 - Renegociação do PESA (“Pesinha”)

1983 - Crise do Arroz

2004 - Queda do preço da soja

1984 - Inauguração do asfalto da BR 163 no trecho de 2005 - Fundação da COAGRO* e da APROSOJA*
Sorriso
2006 - Fundação da COARRISO*
Greve dos Agricultores
Quadro n. 3 – Cronologia.
(*)Esses marcos serão abordados no último capítulo.

3.2 Estratégias frente às crises e a construção de reputações
As falas referentes à crise de 1989/90 levam a crer que os prejuízos foram
generalizados na cidade, independente do tamanho das propriedades. Estando gravemente
endividados, os agricultores deixaram de alimentar o comércio local. Os gastos na economia
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de prestígio também inibiram-se, as festas minguaram. “A cidade parou”, disseram
frequentemente os informantes. Os migrantes, no entanto, tanto do Norte quanto do Sul, não
deixavam a aportar na cidade que na época deveria ter pouco mais de 10.000 habitantes.
Para algumas famílias, a crise teve efeito assolador redundando no abandono da
própria cidade. Conforme a esposa de um grande produtor que vivia em Sorriso na época,
cerca de 200 famílias teriam deixado a cidade; teriam permanecido somente os “lutadores”.
Entre as famílias que ficaram, nem todas conseguiram voltar a plantar. Houve quem fosse
obrigado a vender as terras para pagar dívidas, passando então a dedicar-se ao comércio e
serviços urbanos como construção civil. Outros alcançaram voltar à atividade agrícola como
assentado115 ou restabelecendo-se como proprietário de parcelas maiores de terra – um feito
admirável ao olhos dos agricultores. Em outras situações, a crise significou a estigmatização
dos que lidaram com suas dívidas de maneira imprópria ou que feriram uma lógica de
reciprocidade que permeia as operações de crédito financeiro. A partir da comparação de
alguns casos, pretendemos explorar esse rearranjo de posições sociais desencadeado pelas
condições impostas na crise. (BOURDIEU, 1962)
O ponto mais agudo de uma crise parece ser aquele momento em que o único recurso
para pagar uma dívida é a própria terra. Vendê-la corresponde a quebrar. Nem todos os
agricultores que venderam suas terras, no entanto, ficaram conhecidos como quebrados.
Quebrar consiste num sério malogro, mas esse episódio não é suficiente para estigmatizar
alguém. Trata-se de uma situação transitória, uma flexão que assinala uma mudança de status.
Para ser considerado quebrado, é preciso que a situação de crise tenha abalado seu crédito
social, sua credibilidade. Veremos que não liquidar a propriedade não significa preservar o
nome ou uma boa reputação. Vender as terras para pagar as dívidas pode funcionar como
estratégia que justamente permite preservar o nome.
A seguir, apresentaremos a comparação entre dois casos de famílias de colonos
gaúchos que chegaram em Sorriso na mesma época, porém em condições distintas, variando
quanto ao tamanho da área adquirida, aos recursos disponíveis e à composição das sociedades
familiares.
No primeiro caso, a família Mazzei, oriunda da região de Pato Branco/PR, adquiriram
entre 1978 e 1981, cerca de 8.500 ha, próximos ao núcleo urbano e portanto, nas áreas mais
valorizadas do município.116 A aquisição das terras significou também o desmembramento da
115Sobre “quebrados” que tornam-se assentados ver Desconsi (2011).
116As duas áreas não foram vendidas pela Colonizadora Sorriso: uma foi comprada de um “goiano” e outra de
um “cuiabano” como explicaram os Mazzei. Como não adquiriram terra através da Colonizadora, não
receberam lotes na cidade.
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família composta pelos pais e 10 filhos (4 mulheres e 6 homens): numa estratégia recorrente
de deslocamento, os pais compraram as terras e enviaram 4 filhos para “abrir” e iniciar a
exploração. O restante da família continuou sobre os 120 alqueires no Sul (cerca de 300 ha); a
mãe inclusive havia visitado recentemente os filhos em Sorriso.
Os Cantelli, por sua vez, alcançaram comprar um modesto pedaço de 250 ha em
Sorriso, em 1979, mobilizando todo o capital da família, composta por pai, mãe e seis filhos
(3 mulheres e 3 homens). Venderam a “meia colônia” (aproximadamente 12,5 ha) em Santa
Catarina e transferiram-se para a nova área: em 1980, vieram um irmão, um cunhado e a irmã;
o restante da família. Três anos mais tarde, toda a família chegava à Sorriso.
Nos anos 1980, a essa parcela adquirida de 250 ha (o que se aproxima do tamanho das
lavouras de soja dos assentados), a família agregava mais 500 ha arrendados em sociedade
com dois cunhados.
Instalada a crise, os Cantelli decidiram pagar as dívidas com as próprias terras,
“recomeçando” em uma pequena chácara com a produção de leite para abastecer a cidade. Os
Mazzei, recusaram-se a vender as terras para saldar dívidas e optaram por contestar
judicialmente a conta, movendo uma ação contra o Banco do Brasil. O conflito aberto com o
principal agente financiador das safras significou para os Mazzei sérias restrições para crédito
bancário. O bloqueio formal imposto pelo sistema financeiro, veio acompanhado da perda de
credibilidade no âmbito de seus pares, significando tenazes obstáculos ao estabelecimento de
relações de confiança essenciais para uma boa navegação social como veremos nesse item.
Ao explicar as consequências da crise de 1989-90, um dos irmãos Mazzei classificou
os agricultores de Sorriso em três grupos: “30% quebraram” e deixaram a cidade; “40%
ficaram endividados” sem vender a terra e “30% ficaram ricos”. Ele mesmo defendia estar
incluído no rol dos endividados, mas fazia uma ressalva: “a nossa imagem ficou é que nós
estávamos quebrados.”
Ainda conforme essa classificação nativa, os “endividados” ou que tinham “dívida
sem controle”, estariam “esperando negociação com o governo”. Os que “ficaram ricos”,
teriam o “domínio da dívida” ou não teriam feito investimentos demasiado altos no período
que antecedeu a crise. Quem já era mais “rico” antes da crise, também pode enfrentá-la em
melhores condições, deixando de plantar por um tempo esperando melhores preços. As terras
vendidas para saldar dívidas foram comumente compradas pelos “ricos”, que também
passaram a arrendar as terras daqueles que, como os Mazzei, haviam perdido as condições
para plantar: “O rico plantou na minha terra e eu lá na lavourinha 117.” Nota-se como as crises
117O narrador fala em “lavourinha” referindo-se a sua volta para a região de origem, onde passou a cultivar a
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tendem a intensificar a concentração fundiária nessas áreas de agronegócio.118
As narrativas referentes a essas situações críticas, em que a propriedade é colocada em
risco ou que envolve a possibilidade de quebrar, jogaram luz sobre as tensões relacionadas à
exigência de aval de terceiros para realizar operações financeiras diversas. Esse tipo de
garantia formal, previsto no Código Civil, parece ser exigida não somente nas operações de
financiamento de safra e de equipamentos agrícolas, mas também para possuir crédito no
comércio da cidade como em supermercados, por exemplo. Ao explorar essas relações de
aval, foi possível acessar um sistema de reciprocidade através do qual é possível entender
como relações pessoalizadas transpassam trocas comerciais características de uma área de
“agronegócio”.119
Do ponto de vista jurídico, o aval consiste numa garantia para título de crédito
baseada numa relação informal (ou “pessoal” nos termos jurídicos) na medida em que é
geralmente concedida por um “amigo” (“parente” ou não). Aquele que concede o aval - o
avalista – se compromete a pagar título de crédito, nas mesmas condições do devedor desse
título – o avalizado. O credor também, na época do vencimento, pode optar por cobrar
diretamente do avalista o seu crédito. Na hipótese do avalista quitar o débito, poderá cobrar o
que pagou ao avalizado. (TARTUCE, 2013)
Como o aval consiste numa modalidade de garantia baseada numa relação
pessoalizada, decorre que avalista e avalizado devem “conhecer” um ao outro ou melhor, deve
haver uma relação de confiança entre eles que pode ser traduzida através da noção de
amizade. Por tratar-se de pessoas “conhecidas”, se supõe que frequentem os mesmos
contextos de sociabilidade e que o conhecimento extrapole a relação individualizada avalistaavalizado, abrangendo os demais membros das famílias. A relação de confiança, portanto, está
baseada na eficácia dos mecanismos de controle social através dos quais circulam as
informações que permitem “conhecer” as pessoas e avaliar sua confiabilidade.
A obtenção de garantia através de aval cria a obrigação de retribuí-lo, desdobramento
que não encontra-se previsto na lei, mas que revela uma lógica social que perpassa diretrizes
oficiais. Quem recebe aval, tem que avalizar. Os dados obtidos levam a crer que estar nesse
circuito de aval, que significa também cultivar uma boa reputação, consiste num atributo vital
para manter-se na atividade agrícola.
A troca de aval é considerada uma forma de ajuda. Trata-se de uma relação que
parcela da mãe que havia permanecido sobre as terras da família.
118Sobre crises e concentração fundiária ver Cavalcante e Fernandes (2008).
119Devemos assinalar que a exigência de aval não está sendo considerada uma especificidade do “agronegócio”,
pois o mesmo dispositivo também está previsto nas operações de financiamento da chamada “agricultura
familiar” como o PRONAF, por exemplo.
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reforça o vínculo entre as partes, no sentido de reafirmar a confiança ou a amizade. Por outro
lado, coloca essa mesma relação em risco, pois, na hipótese do avalista ser obrigado assumir a
dívida para não sujar o nome, isso tende a romper com a relação informal ou a amizade que
permitiu a troca de aval. Portanto, uma relação de aval frustrada significa não somente
prejuízo financeiro como também pode redundar no rompimento de uma relação de amizade.
Os constrangimentos acarretados pelas relações de aval talvez expliquem a discrição
dos informantes em relação ao tema. Apesar de prática corriqueira, o aval raramente foi
abordado, salvo por três informantes: o presidente do Sindicato Rural e os dois agricultores
que protagonizam os casos críticos em questão. Os Cantelli terminaram saindo fortalecidos
moral e economicamente da crise; já os Mazzei, sujaram seu nome.
No caso dos Cantelli, a decisão de vender as terras foi um recurso para pagar uma
dívida de aval que a família teve que assumir. Além das terras, perderam também o amigo
“avalizado”. Conforme um dos irmãos Cantelli, tais consequências poderiam ter sido evitadas
se, no momento em que foi feito o pedido de aval, seu irmão mais velho, cabeça da sociedade
familiar, embaraçosamente recusasse o pedido. Embora delatasse sua falta de confiança no
amigo, evitaria, dessa forma, a assunção de riscos e o desgaste moral de uma amizade
rompida. Talvez fosse possível notar que o negócio envolvia um investimento que o amigo
“avalizado” não teria condições de pagar:
L.A.: - E o avalista geralmente é quem?
Cantelli: - Digamos … se eu comprar... Geralmente o avalista é um cara conhecido,
é um cara amigo. E que... depois... é o que muitas vezes eu falo: é melhor ficar
vermelho na hora e falar que não avaliza do que depois ficar vermelho a vida inteira
pra poder pagar. Sofrer pra pagar esse aval. Então tem que ver... se você vê que a
pessoa não tem condições de adquirir um bem, que não é da altura dela pagar, é
melhor a gente não avalizar pra ela não comprar do que avalizar pra ela comprar e
não pagar. E geralmente tu vai pedir o aval prum amigo e acaba perdendo até a
amizade. Tu avaliza uma pessoa, se dá mal e perde o amigo. Isso aconteceu bastante
na época. Bastante não, mas... foi um impacto grande.
(Entrevista concedida na sede da COARRISO, uma cooperativa de armazenamento
da qual Cantelli faz parte.)

É preciso assinalar que a assunção de uma dívida pelo avalista não significa
necessariamente a ruptura de uma amizade, considerando que é possível que o avalizado
tenha condições de ressarci-lo num momento ulterior. Em caso registrado por outra
pesquisadora da equipe120 a respeito da troca de aval entre cunhados, o avalizado não teve
condições de pagar uma conta relativa à compra de terras. O cunhado que o avalizara, pagou a
dívida, mas posteriormente recebeu uma porção de terra do avalizado como compensação.
120Ariana Rumstain, apesar de pesquisar os maranhenses, obteve informações relevantes sobre os gaúchos.
Agradeço pela disponibilização de alguns de seus registros.
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O modo como opera o dispositivo do aval pode ser lido à luz do sistema de
prestações totais elaborado em Mauss (1974) a partir de estudos sobre sociedades ditas
primitivas, que parte da ideia de que uma dádiva, aparentemente voluntária, livre e gratuita,
deve criar a obrigação de retribuí-la. Os dados sobre as relações de aval indicam que está em
jogo também uma lógica de reciprocidade: no momento em que se recebe um aval, é criada
também a obrigação de retribuí-lo: “quem recebe aval, tem que avalizar”. Para fazer parte da
sociedade, portanto parece ser fundamental inclui-se nesse círculo de aval.
A análise dessas negócios envolvendo aval permite explicitar o quanto uma relação
de compra e venda não consiste numa troca à parte do sistema social na qual está inserida.
Essas trocas econômicas não podem ser entendidas a partir de uma perspectiva utilitarista que
permeia o modelo de economia de mercado. Ao analisar as formas através das quais as trocas
econômicas se institucionalizaram em diferentes épocas e lugares, Polanyi (1957) mostra que
a economia de mercado corresponde a uma dessas formas, seus princípios não podem ser
aplicados ao estudo de outros sistemas de trocas. Para além dessa crítica à identificação
automática do econômico com a economia de mercado, o autor também mostra que, nem a
economia de mercado, nem outras formas institucionalizadas de trocas econômicas podem ser
entendidas enquanto uma esfera autônoma da vida social:
We must rid ourselves of the ingrained notion that the economy is a field of
experience of which human beings have necessarily always been conscious. To
employ a metaphor, the facts of the economic were originally embedded in
situations that were not themselves of an economic nature, neither the ends nor the
means being primarily material.” (POLANYI, 1957, p. 242)

Na esteira dessas ideias, SAHLINS (1969) também contribui para pensar essas
formas de institucionalização das trocas econômicas em estudo sobre trocas em sociedades
primitivas. Sua análise sobre as formas de trocas materiais nas sociedades primitivas mostra
como a conexão entre fluxo material e relações sociais é de natureza recíproca, daí a ideia de
que uma transação material usualmente consiste num episódio momentâneo de uma relação
social contínua. Se considerarmos o caso de aval entre cunhados, é possível constatar como o
pagamento da dívida por parte do avalista não põe fim ao fluxo de trocas, mas cria condições
para que a relação entre as partes perdure, colocando o “avalizado” em obrigação.
Considerando o estabelecimento dessas relações de reciprocidade, a inadimplência
provocada pela crise ocasionou também a desestabilização desses arranjos. As dívidas não
pagas comprometeram os avalistas que, em muitos casos, também sequer conseguiram pagar
as suas próprias dívidas. Os prejuízos, portanto, avançaram também em cadeia, percorrendo
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esses dutos traçados nas relações de aval. Os Cantelli abriram mão de seu patrimônio, de suas
terras, para pagar a dívida de aval. Tomando tal atitude, a sociedade quebrava
momentaneamente, entretanto, preservava-se o nome:
Cantelli: - Nesses oito anos [desde a chegada em Sorriso até o início da crise] nós se
atrapalhamos um pouco. Na época, quem administrava era o meu irmão mais velho.
Ele se [complicou] como avalista, a gente acabou não colhendo muito bem e pagar
avalista, aval, pessoas, é difícil pagar as contas da gente, ainda mais pagar aval. Ele
tentou segurar para não sujar o nome, acabamos vendendo a terra, ficamos
praticamente sem nada. E... aí nós compramos a chácara e começamos a tirar leite.
(...)
L.A.: - Esse problema que aconteceu foi um problema que aconteceu com vocês ou
foi uma coisa maior?
Cantelli: - Bastante gente na época, foi muito sofrido. Eu vejo assim: amigos nosso
na época, uns tinham um pouco mais de estrutura, mas todo mundo teve muito
problema na época. Foi muito sofrido, a maioria dos agricultor. Então quem tinha,
quem tinha mais estrutura aguentou e quem tinha menos estrutura acabou se
complicando. Mas o que mais fez a gente vender a terra foi o problema de avalista,
senão era difícil, mas pelo menos dava pra... esse problema de avalista é que acabou
fazendo nós vender a terra pra não... a gente não deixar sujar o nome da gente.
Quando a gente não tem nada, o que tem que preservar é o nome.

Foram obrigados a vender as terras aqueles agricultores surpreendidos pela crise em
em situação de relativa vulnerabilidade, sem a estrutura suficiente para enfrentá-la evitando
liquidar o patrimônio fundiário. Por estruturada entende-se uma propriedade já estabilizada
ou que não está em crescimento: não há dívida significativa em relação à terra, as áreas já
estão abertas, o maquinário já está pago. Ao pagar a dívida desfazendo-se das terras, a família
buscou preservar o nome, o que corresponde a manter-se apto a participar do círculo de aval
ou assegurar a eventual obtenção de outras formas de ajuda em situação de apuros
financeiros.
Observamos que, no caso dos Cantelli, a conservação de um nome limpo foi o que
permitiu que a família acessasse terras novamente através da ajuda de um cunhado que, bem
sucedido como comerciante de materiais de construção, adquiriu uma chácara de 3 hectares,
nas cercanias da cidade e a entregou aos irmãos Cantelli para que eles recomeçassem com a
produção de leite. É preciso notar que a criação de animais é considerada uma atividade
menos prestigiada que a produção agrícola – como já assinalamos anteriormente.
O negócio cresceu, de modo que em 2008 a chácara havia atingido cerca de 130 ha
em que 15 funcionários tratavam de 100 vacas de leite e 550 porcos. Em meados da década de
1990, também voltaram a plantar soja em sociedade como os cunhados em 1 500 ha de terra
adquiridos no município. Nota-se, portanto, como os parentes proporcionaram suporte prático
e moral para a reprodução social da família.
Os Cantelli também tinham seu nome associado ao C.T.G.: uma das irmãs era casada
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com um ex-presidente. Foi visitando o clube que soubemos a respeito de Eugênio Cantelli,
apresentado como responsável por uma renomada confraria de futebol que reunia grandes
produtores locais. Mais tarde, constatamos que E. Cantelli transitava muito bem entre as
lideranças políticas locais, sendo articulador na organização de uma cooperativa de
armazenamento que congregava muitos dos integrantes da confraria de futebol.121
Nos anos 1980, os Cantelli empenharam-se na construção de um campo de futebol em
sua fazenda onde foi fundada uma das comunidades da zona rural, a Comunidade São
Cristóvão. Arroga-se também, a exemplo de outros membros da sociedade, a participação na
construção da cidade, que também é fator de prestígio.
Outra associação recreativa encabeçada por E. Cantelli reunia um pequeno grupo de
agricultores e/ou empresários que tinha em comum o gosto pela pescaria, um hábito bastante
difundido na cidade, assim com as confrarias de futebol. A associação mantinha, num dos rios
que corta o município, uma área em que são montados acampamentos em que as famílias
permaneciam durante os finais de semana voltados para a pescaria.
●

●

●

Para entender os infortúnios em decorrência de um “nome sujo”, o caso dos Mazzei é
bastante revelador. Como mencionado acima, ao contrário dos Cantelli, que decidiram vender
as terras para pagar dívidas, os Mazzei trataram de contestar judicialmente a conta, cujo
credor era o Banco do Brasil, instituição referência em termos de crédito agrícola. 122 A ação
judicial acarretou a hipoteca da totalidade de suas terras, cerca de 8.800 ha e o bloqueio dos
canais de crédito. Em entrevista concedida em sua casa, ao lado da esposa, um dos quatro
irmãos Mazzei, relatou que a abertura do processo gerou muitos comentários pela cidade que
colocavam em xeque o crédito da família, uma vez que a ação judicial era interpretada como
uma condenável negação de conta:
Nós movemos uma ação contra o banco, daí criou-se aquela polêmica: “- Os Mazzei
121No período inicial do trabalho de campo, um grupo de 25 membros da confraria estava estava excursionando
pelo Sul do país disputando partidas de futebol. A excursão ocorre a cada dois anos, quando são percorridos
locais onde os membros do clube nasceram, moraram ou onde tem parentes. Viajam de ônibus até o Sul,
geralmente em maio, logo depois da colheita da soja quando não há grande atribulação nas fazendas.
122O Banco do Brasil figura como a principal instituição para acesso ao crédito rural. O Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR) foi criado em novembro de 1965, “...tendo sido determinado que o Banco do Brasil, o
Bacen , o Banco de Crédito da Amazônia S/A, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo tornariam-se membros do SNCR. Por ser a única instituição a estar presente em todos os
estados do território nacional, o Banco do Brasil tornou-se referência em termos de crédito rural.”
(SILVESTRINI; LIMA, 2011)
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vão perder as terras no banco. O banco vai tomar as terras deles. Vão perder tudo.”
Criou um clima que nós era mal pagador e o nosso capital tava indo tudo água
abaixo. E, por incrível que pareça, parte desse povo: “ - Tá tudo perdido. Os Mazzei
vão perder as terras”. Então, o nosso crédito, você imagina... onde você fosse, os
Mazzei ficaram assim sabe? Eu fiquei com vergonha de dizer: “- Os Mazzei
negaram a conta do Banco do Brasil”. Daí: “ - Vamos embora, vamos trabalhar de
cabeça erguida em outro lugar”. Voltei pro sul e saí bem, tive oferta de crédito no
Banestado pelo meu movimento que colhia, vendia, ia lá pegava o dinheiro. (…) Eu
pegava o dinheiro e o cara: “Você não quer abrir uma conta?” Eu sabia que não
podia abrir uma conta no Banestado, eu tinha problema no Cerrado com o Banco do
Brasil. (...) Eu tinha vergonha de dizer : “Olha Manoel [gerente], eu tenho problema
no Cerrado”. Um dia, [o gerente]: “-Ô Mazzei, vamos fazer o PRONAF?” Eu pensei
comigo: “Vou testar.” (...) Saiu o PRONAF. Alguém me deu crédito. Eu tava
comprando e pagando, comprando e pagando. Mas aqui nós era nó cego, nós era
negador de conta e coisa.

Para não vender as terras, os Mazzei decidiram envolver seu nome numa ação judicial
contra o banco. Talvez não cogitassem a força do estigma que recairia sobre a família.
Permaneceram como proprietários, no entanto, a reputação da família sofreu grave desgaste.
Embora tenham entrado num acordo no início dos anos 2000123, permaneceram impedidos de
acessar crédito e, ao menos um dos irmãos, parecia não possuir sequer conta-corrente. Viviam
com o valor do arrendamento de suas áreas e habitavam a cidade. Mantinham uma casa numa
parcela de suas terras onde criavam alguns bois e cavalos, destino costumeiro da família nos
finais de semana.
Os comentários recriminatórios percorreriam os contextos de sociabilidade em que o
seu nome era reconhecido, nos locais que frequentava habitualmente, onde quer que ele fosse.
O controle social exercido através dessas conversas que apontavam o mal pagador atingiria os
membros da família de modo contundente. Notamos que essas informações a respeito da
“vida financeira” eram amplamente compartilhadas nesse contexto, sem que o “sigilo
bancário” legal faça sentido. Nó cego foi um dos termos depreciativos usado para distinguir
aquele em que não se pode confiar, o mal pagador. Trata-se de uma associação metafórica,
considerando que o nó cego é aquele nó que não se consegue desfazer. Denota, portanto, uma
forma de vínculo imprópria, em função de uma troca que não se desdobra apropriadamente
por uma obrigação não cumprida.
O sacrifício de sua credibilidade excluiu os Mazzei do círculo de aval, restringindo o
acesso à crédito formal, inviabilizando, desse modo, a exploração agrícola. Confrontados com
a hipoteca das terras e o bloqueio dos canais de crédito, os Mazzei optaram por arrendar as
terras.124 Três deles permaneceram em Sorriso, garantindo sustento com a criação de gado.
123Um dos irmãos Mazzei explicou que a dívida contraída em função do custeio de 250 ha de lavoura, alcançou
R$ 1.300.000,00 nos valores de 2002. Tratava-se portanto de uma pequena parcela de sua propriedade. O
restante da área permanecia “fechado”: a conclusão da “abertura” ocorreu apenas no final dos anos 1990.
124Não obtivemos dados precisos sobre a renda da família, mas pode-se arriscar uma estimativa. A área total
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Um deles, que concedeu entrevista, optou por retornar à região de origem, onde a família
havia preservado propriedade, o que parece ter contribuído para desgastar ainda mais sua
reputação.
Nesse contexto de novas áreas, a persistência em face às dificuldades características do
processo de desbravamento e às oscilações econômicas do mercado de commodities consiste
numa postura bastante valorizada. Nessas circunstâncias, voltar para o Sul contrariava a
presumida impetuosidade pioneira, denotando falta de vigor ou mesmo, “covardia”. Embora a
preservação da propriedade no Sul proporcionasse um respaldo econômico em situações de
crise, voltar para a região de origem não parecia ser uma atitude bem vista, resultando ser uma
manobra que abalava ainda mais a reputação da família em caso de regresso.
Provavelmente, ao decidir voltar para o Sul, o narrador estava ciente das deletérias
conseqüências morais de sua decisão. Nesse sentido, tal estratégia pode ser lida menos como
reação proativa frente à crise, mas sim efeito de uma sanção comunitária, que parece ter sido
desencadeada pela notícia da ação judicial contra o Banco do Brasil. No momento em que os
Mazzei contestaram a dívida, acabaram também alijados do círculo de aval que pressupõe
relações de confiança ou de amizade cotidianamente avaliadas pelas formas de controle
social. A perda de crédito perante o banco, como também de sua credibilidade junto aos seus
pares (potenciais avalistas e avalizados) terminou por repelir um dos Mazzei da própria
cidade.
No Sul, N. Mazzei conseguiu financiar a lavoura através de um outro banco,
acessando uma linha de financiamento destinada a pequenos agricultores (PRONAF),
mantendo em segredo sua questão com o Banco do Brasil no Cerrado. Depois de seis anos
sem visitar Sorriso, decidiu voltar, num período em que os preços das commodities estavam
elevados, havendo também expressivos ganhos em produtividade e em área plantada na
região.125 O clima de prosperidade foi um estímulo para que os Mazzei se dedicassem à
abertura do restante de sua área – processo que havia sido interrompido pela crise.
Em 2002, os Mazzei entraram num acordo com o Banco do Brasil, quitando a dívida
por 10% do valor total – provavelmente em função da chamada “Securitização II”. Os
recursos para pagar a dívida foram obtidos através da venda de 50 hectares em Sorriso para
pertencente aos Mazzei reúne cerca de 8.800 hectares, em que são destinados para cultivo cerca de 5.720
hectares, tendo em vista que a área de reserva legal de 35%. Considerando que a área é dividida por seis
irmãos e que cada hectare era arrendando por 8 sacas de soja, cada um receberia por safra cerca de 7.626
sacas de soja. Para se ter uma ideia dos valores envolvidos, a casa confortável em que a família vivia havia
sido comprada por 5 mil sacas de soja.
125Na safra de 1996/97, a área plantada no município era de 215.000 há e foram produzidas 597.143 toneladas
de soja. Na safra seguinte, a área plantada aumentou em 105.000 há e foram produzidas 921.000 toneladas.
(DIAS; BORTONCELLO, 2003)
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um primo. O acordo, entretanto, mantinha os Mazzei impossibilitados de obter financiamento
através do banco: seu nome, portanto, continuava manchado.
Apesar de estar impedido de realizar operações bancárias e da má fama, os Mazzei
ainda contavam com com algum crédito que permitiu, por exemplo, a adquisição de uma casa
na cidade utilizando capital obtido através do arrendamento das terras. Para se ter uma ideia
das fronteiras estabelecidas através de operações financeiras e da troca de aval, vejamos o
seguinte trecho da fala de N. Mazzei sobre a compra da casa em que estávamos no dia da
entrevista, situada num bairro criado recentemente na cidade, repleto de casas novas e
confortáveis:
Então veja bem, essa semana, sábado, eu fui cortar o meu cabelo e lá tava com o
gerente do [banco] Sicredi. Que o dono dessa casa era funcionário do Sicredi. Daí o
barbeiro falou para o gerente: - “Sabe quem é esse rapaz que tá sentado aí, Prinetti?
Esse é o teu vizinho, que comprou a casa do Francisco.” - “Ah, tá, muito prazer, eu
sou Prinetti. Eu não te conhecia.” Eu falei: - “Não, eu te vi várias vezes no Sicredi,
mas … eu sabia quem você era … eu chego ali, deposito, faço uma retirada, uma
coisa. Daí ele disse assim: - Pois é, você acabou comprando a casa do Francisco.
Um dia me falaram que você era Mazzei, daí eu fiquei me perguntando: mas que
Mazzei é esse?” Aí diz que ele foi e falou com o José: - “José, quem é um tal de
Nestor Mazzei”? Aí o José falou: -“Nestor Mazzei é meu irmão.” Aí o Prinetti: Não, tudo bem, é que ele tá comprando a casa do Francisco. Daí deu pra entender
que assim quando falaram “Nestor Mazzei”, o sobrenome deu … tipo um
...Mazzei...
Esposa: -Não vai pagar. [risos]
N. Mazzei: - Então você veja: mesmo a gente comprando e pagando, graças a Deus
tá paga essa casa aqui... e eu fiz uma proposta pra ele assim. Que eu fazia o contrato
no nome dela [da esposa] e eu avalizava ela. Ou eu passava x sacas de soja dum
cunhado meu pra ele por conta dessa casa. Quando eu falei “te dou 5 mil sacos de
soja da mão do Caburé [o cunhado] pra você”, daí ele ficou satisfeito. Se fosse só
comigo, fazer o negócio comigo, eu acho que ele ia pedir fulano, ciclano e beltrano
é avalista. Daí quando eu falei: - “Ou eu te dou 5 mil sacas de soja, ou eu passo o
contrato no nome dela e eu avalizo ela”. Aí eu disse: - “Ó, eu sou cunhado do
Caburé, o Caburé é gerente de uma unidade da Cerrado [revenda de insumos] aqui”.
Aí ele... quando eu falei em Tangará subiu... uma boa idéia. Daí acabamos fazendo o
contrato assim: eu avalizei ela, daí paguei bem antes do prazo, fiz uma venda boa de
soja, acabei pagando bem antes do prazo.

Nestor sabia que seu novo vizinho era o gerente do Banco Sicredi que, junto ao Banco
do Brasil são as principais instituições financeiras às quais recorrem os agricultores em
função de crédito agrícola. As agências desses bancos são lugares em que os produtores e suas
esposas podem ser encontrados com facilidade, assim como os cartórios, em função de
exigências burocráticas exigidas nas operações de financiamento agrícola. Apesar de também
frequentar com alguma assiduidade o Banco Sicredi, N. Mazzei não se fazia conhecer pelo
gerente do banco em função da natureza de suas operações financeiras que não
movimentavam ou que não estava relacionadas à atividade agrícola.
Em visita rotineira ao barbeiro, Nestor reconheceu o gerente do banco, seu novo

128

vizinho, porém não o cumprimentou. O gerente do banco, sabia apenas que o novo vizinho
era um Mazzei, mas desconhecia suas feições. O barbeiro, ciente da situação, decidiu então
apresentar os recentes vizinhos, quando o gerente teria deixado transparecer a desconfiança
que a menção à família Mazzei geralmente despertava. Essa má reputação inclusive havia
influenciado na negociação da casa, que só foi possível graças a uma espécie de aval de um
cunhado de Mazzei, arrendatário em suas terras. Tratava-se de uma pessoa “conhecida” na
cidade, sendo, além de agricultor, funcionário de uma renomada empresa de comércio de
insumos agrícolas. O pagamento acertado foi realizado à vista, em sacas de soja, entregues
diretamente das mãos do arrendatário.
Nota-se que um aspecto comum ao caso dos Mazzei e dos Cantelli diz respeito à
ajuda envolvendo os cunhados. Essa forma de cooperação, portanto, consiste numa estratégia
acionada pelos agricultores que, a julgar pelos dados obtidos, mostra-se bastante eficaz. Esse
é um dado que aponta a importância da estabilidade das alianças matrimoniais para a
eficiência das sociedade familiares nessa forma de exploração agrícola.
Noutro exemplo do descrédito dos Mazzei, o próprio vizinho de fazenda, “conhecido”
desde o início dos anos 1980, também relutou em negociar algumas sacas de milheto:
Te contei aquela do milheto que eu fui comprar no meu vizinho? O ano passado em
junho, vai fazer um ano. Eu estava engordando os meus bois e eu precisava mais 5, 6
mil quilos de milheto pra terminar o engorde. E o meu vizinho tinha o milheto e era
o mais próximo. Aí eu vou no Pedro Sonáglio: “ - Pedro, tem um milheto? Preciso
terminar de engordar meus bois.” Eu tinha 140 bois. Aí o Pedro com o milheto no
armazém e me fala: “Mas Mazzei, vai ali no meu vizinho ali na frente que o Danilo
te vende. Acho que eles te vendem”. - “Pedro, não adianta ir no Danilo, são uns
alemão126, assim ...” Aí daqui a pouco, ele me vende o milheto mas ele não me traz o
milheto na fazenda, e eu não tenho caminhão nem trator. “ - Como você tem
caminhão e trator, Pedro, eu te compro o milheto e você leva ali, dá 3000 metros.” E
ele : “-Não...” “- Pedro, faz esse favor pra mim, te pago à vista o milheto. Te dou o
dinheiro na conta, te trago o dinheiro aqui, do jeito que você quiser! Te pago à
vista!” Aí ele foi e se abriu que podia fazer sábado. Segunda ele já não podia.

Uma má reputação redunda num isolamento, por assim dizer, social, conformando
uma espécie de círculo vicioso. Quem não movimenta, não se faz conhecer. Quem não é
conhecido, não consegue movimentar. Alguém que não movimenta, é alguém cuja
credibilidade não pode ser avaliada:
Eu nunca trabalhei com o Sicredi. Como é que se diz... você não fica conhecido do
126O casal definiu esse caráter alemão: “eles não se abrem”, não são francos, não respondem prontamente, são
“sistemáticos”, “metódicos”, cheios de regras. São emocionalmente frios, contrastando com os emotivos
italianos. Nesse sentido, foi revelador participar do velório de um grande produtor de origem alemã.
Acompanhava a esposa de um outro grande produtor que comentava a frieza dos parentes do morto, inclusive
da própria mãe que demonstrava pesar, mas de forma contida, sem chorar copiosamente a morte repentina do
filho.
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cara quando você não movimenta. Eu vou lá depositar um dinheiro pra alguém e não
paro lá, vou lá cobrar algum cheque, vai lá ou pagar alguma coisa, ou receber que
vinha um benefício para mim do SUS que eu fiz uma cirurgia no braço, aí eu ia lá no
Sicredi receber, daí tu conhece um, dois caixas e não conhece mais ninguém.

Como pudemos perceber através da forma como repercutiu na cidade a ação judicial
dos Mazzei contra o Banco do Brasil, as informações a respeito dos negócios que são
realizados circulam e fornecem subsídios para que as reputações sejam elaboradas. A exclusão
do círculo de aval, portanto, impede que o sujeito seja conhecido e restringe as possibilidades
para que consiga, por ventura, reverter a pecha de nó cego. Nota-se como a reputação opera
como um dos fatores que definem o modo como os atores sociais podem interagir e manipular
as regras do jogo social.127
Os Mazzei, embora fossem vistos como quebrados pelos outros gaúchos, eram uma
família lembrada entre as mais conhecidas da cidade, estando associada ao C.T.G.. Os Mazzei
frequentavam o clube, quase sempre vestindo bombachas. Costumavam frequentar rodeios
promovidos dentro e fora do C.T.G..128 Embora fossem sócios destacados do clube, não
participavam de outras associações identificadas com a elite local como a Maçonaria ou o
Rotary Club.

127“A man's reputation is not a quality that he possesses, but rather the opinions which other people have about
him. It matters who these other people are. My reputation is one of the factors which control the ways I can
interact with other people and manipulate them to gain whatever ends I have in view. Therefore only the
opinions of those with whom I am likely to interact are importante to me. If people on the other side of the
world learn from a news-paper what a fine fellow I am (or what a cad), this is of no concern unless I come
into contact with those people. The importance of one's reputation diminishes as the intensity of interaction
also diminishes. Only in front of those with whom I interact frequently must I take care to manage the
impression which they gain of me.” (BAILEY, 1971, p. 4)
128 A principal modalidade de competição nos rodeios é o “tiro de laço”: um terneiro ou um animal adulto é
solto na arena e o cavaleiro parte em seguida, rodopiando o laço de couro sobre a cabeça para capturar o boi.
O laço deve envolver apenas os chifres para marcar pontos. Existem rodeios tradicionalistas, promovidos em
C.T.G.'s, e os não tradicionalistas que acontecem em outras arenas da cidade. Os rodeios acontecem
geralmente nos finais de semana ou feriados.
Os rodeios tradicionalistas seguem um calendário estipulado pelo conjunto dos C.T.G.'s no Mato Grosso que
prevê a realização de competições itinerantes. O C.T.G. de Sorriso participa de oito rodeios por ano, quando
viajam nao só os laçadores e suas famílias (levam os filhos e sobrinho e raramente, as mulheres), mas
também a equipe de dança e de bocha que também competem.
Nos locais de rodeio, além da arena, deve haver espaço para formar acampamentos (como o rodeio dura dois
dias, geralmente o final de semana, muitos participantes pernoitam ali), para estacionar automóveis e pela
dispor os caminhões que carregam os animais que, quando não estão competindo, ficam amarrados nas
árvores.
Os sócios do C.T.G. também participam de rodeios não-tradicionalistas: competições entre laçadores
“gaúchos”, filiados a C.T.G.'s ou outras agremiações chamadas “piquetes”, e laçadores “cuiabanos”. Os
laçadores “gaúchos” gostam de competir vestindo bombachas, camiseta indicando sua agremiação, botas e
chapéu de feltro com a copa quadrada. Os “cuiabanos” competem geralmente vestidos com calças jeans
justas e chapéus de palha de abas igualmente largas com a copa arredondada. Os próprios “gaúchos”
consideram que os “cuiabanos” são melhores laçadores.
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3.3 Crescer entre a ganância e os pés no chão
Os primeiros contatos na cidade, estabelecidos nas viagens prospectivas, foram
professoras de escolas públicas e feirantes, quase sempre lideranças de suas categorias,
gaúchas e cuiabanas ou nascidas no Mato Grosso. Como os cargos de prefeito e vice-prefeito
eram ocupados por agricultores e/ou empresários e os vereadores gaúchos também eram
numerosos, a impressão era que esses informantes não participavam tão intensamente das
esferas de decisão locais. Deve-se notar, no entanto, que estávamos num período pré eleitoral
e soubemos que reuniões de articulação da candidatura da situação estavam ocorrendo na casa
do presidente do Sindicato dos Professores.
Apesar de não experimentarem as turbulências econômicas regionais da mesma forma
que os agricultores e de não movimentarem - o que acabava definindo de outros contextos de
sociabilidade e outras formas de exprimir seus atributos sociais - esses informantes indicaram
uma hierarquia de reputações que remetia aos mesmos critérios de moralidade explicitados
pelos agricultores.
Quando questionávamos sobre “as pessoas mais poderosas da cidade” ou sobre os
“grandes produtores”, havia um repertório de nomes (sobrenomes) de famílias muito
conhecidas ou muito faladas que figurou como vetor importante na inserção em campo. Nessa
listagem, eram todos gaúchos, com exceção de um ex-prefeito, então deputado estadual, que
era cuiabano e não plantava.
Através de uma das professoras com as quais conversamos em visita prospectiva à
Biblioteca Municipal, conhecemos sua filha de 20 anos que, provocada por nós, enumerou
uma dezena de nomes e os qualificou valendo-se de ideias a respeito dos negócios e de
dívidas. Embora namorasse um rapaz paranaense, que poderia ser identificado como gaúcho,
a moça demonstrou aversão aos que ela chamava de gaúchos, tendo como referência grandes
produtores, aos quais atribuía certa soberba.
Entre os grandes produtores, os chamados agricultores ou empresários, foi comum
que demonstrassem satisfação em viver na cidade, algo que assumia cores ufanistas entre
aqueles que consideravam-se “pioneiros”. Postura contrária explicitaram a professora e sua
filha, descontentes em viver naquele lugar, em que nascera a jovem. A mãe se dizia
“matogrossense casada com um descendente de alemães” que era também gerente de fazenda.
O casal estava na cidade desde 1990. Para ilustrar seu alijamento dos circuitos gaúchos129, a
129 Esse antagonismo remetia aos anos 1980, quando a família buscou instalar-se na cidade: a casa somente foi
obtida por intermédio de um médico que havia operado sua filha e que fez um pedido pessoal ao dono da
Colonizadora que, mesmo cedendo ao apelo, teria declarado que a cidade não havia sido concebida para
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mãe destacou que não ia à missa: “só vão os italianos, os papa-hóstias” - disse ela que era
casada com um luterano.
Ao citar os nomes considerados conhecidos ou muito falados, a moça foi capaz de
precisar quais eram os ramos de negócio aos quais se dedicavam as famílias: se, além da
produção agrícola, operavam distribuidoras de combustível, supermercados, comércio de
insumos agrícolas. Para dar ideia da magnitude da fazenda de uma das famílias citadas,
chegou a mencionar números, afirmando que eram capazes de colher cerca de 6.000 sacas de
soja num só dia. Também teceu considerações a respeito das situações de endividamento,
valendo-se de termos comuns às falas dos agricultores aos quais ela se referia: alguns eram
considerados pés-no-chão, categoria que denota alguém que tem controle sobre a dívida;
outros eram considerados endividados.
Também classificava tais nomes conforme seu comportamento na sociedade: os que
“tinham panca”, dotados de grande prestígio ou os “metidos”, categoria que denota pretensa
superioridade, algo relacionado com a ostentação de riqueza. A jovem ainda classificou esses
nomes em três grandes tipos que remetiam a essa dimensão pública da riqueza: os que “têm e
demonstram”, os que “não têm e demonstram” e os que “têm e não demonstram”.
Considera-se demonstração de riqueza, por exemplo, o consumo de artigos valiosos
que podem ser exibidos publicamente como roupas e automóveis. São as mulheres as
principais acusadas desse tipo deslize.130 A ostentação dos homens está relacionada com as
caminhonetes e aos automóveis em geral.131 O comportamento desmedido em relação aos
gastos atribuído às mulheres foram apontados como focos de discórdia entre irmãos reunidos
em sociedade, podendo resultar em sua dissolução.132
receber nem pobres, nem negros. Os dados analisados por FERNANDEZ (2007) sobre a formação de Sorriso
corroboram essa afirmação: “Para suprir a carência de mão-de-obra, alguns colonos eram acompanhados de
trabalhadores para ajudar na abertura da área. De acordo com informações cedidas por T.M., a colonizadora
recomendava aos novos proprietários a não contratação de negros. Caso isso ocorresse havia no núcleo
urbano um bairro exclusivo para essa população, o bairro Bom Jesus.”
130 Uma moça gaúcha recém-chegada em Sorriso, relatou um episódio considerado característico de quem
“gosta de aparecer” ou é “metido”. Ela trabalhava como caixa numa loja de roupas femininas. Certa tarde,
sogra e nora estacionaram seu valioso automóvel frente à loja e desembarcaram muito bem vestidas, saltos
altos, belos óculos escuros. Durante o tempo em que permaneceram ali, falaram de uma viagem de férias e
das compras que haviam feito. A moça que estava no caixa destacou os óculos caríssimos que a moça havia
ganhado do marido e o comentário da sogra dizendo que ela deveria ter aquele óculos pois “o marido tinha
condições de pagar.”
131É interessante notar que, como explicou um agricultor, as caminhonetes são bens adquiridos através de
crédito rural, são considerados veículos utilitários. Portanto, não eram gastos “supérfluos”.
132 Esse foi um caso relatado pela funcionária de uma das fazendas da Comunidade Navegantes durante um
baile na comunidade. Ela, o marido e o filho mais novo moravam na fazenda. Explicou que o marido era o
“caseiro” e também operava máquinas. Seus patrões, que formavam uma sociedade de dois irmãos, moravam
na cidade e possuíam, além das terras em Navegantes (580 ha),outra fazenda de 1000 há na Comunidade
Barreiro e mais uma no município de Vera, de 5000 ha. A sociedade dos patrões havia sido
recentemente desfeita. Contou a funcionária que “o mais velho e mais trabalhador” na lavoura e sua esposa,
eram bons patrões; já o mais novo era menos envolvido com as coisas da fazenda; “gosta só de ficar lavando

132

Como o estado de endividamento dos agricultores consiste numa informação, por
assim dizer, pública, a exibição de riqueza por membros de uma família considerada
endividada é especialmente condenável. “Demonstrar e não ter” denota uma espécie de
“magia econômica” que só se torna possível na medida em que alguém consegue aproveitarse de privilégios políticos que amortecem os efeitos de um endividamento crônico e
descontrolado.
Considerações sobre esse aspecto do comportamento de certos gaúchos foram
constantes em campo, em sentenças quase sempre acusatórias, partindo inclusive dos próprios
gaúchos. Era comum que o tema surgisse naquelas frases usadas para definir o caráter local:
além de ser uma “cidade dividida” – essas metades teriam se inscrito inclusive na disposição
das tumbas do Cemitério Municipal - era também um lugar em que as pessoas eram metidas
ou que gostavam de aparecer, de ostentar riqueza.
De um casal que comercializava embutidos na Feira dos Pequenos Produtores,
oriundos de áreas coloniais de Santa Catarina e habitantes do Assentamento Poranga, a 10
quilômetros da cidade, também ouvimos críticas que, entre outras coisas mencionava o
endividamento do proprietário da grande fazenda vizinha. Estando tão próximo da cidade, o
assentamento era cercado por terras bastante valiosas que conferiam prestígio a seus
proprietários. Era comum que os habitantes da cidade, ao passarem pela estrada, soubessem
identificar essas fazendas, mencionando as famílias às quais pertenciam. Os proprietários da
fazenda vizinha ao assentamento foram definidos pelos feirantes como “fundadores da
cidade”.
Nos demais lotes do assentamento, além de outros gaúchos, viviam também quem eles
identificavam como maranhenses. A tais vizinhos, o casal de assentados atribuía uma série de
vícios, a exemplo do que partia também dos grandes proprietários gaúchos: a preguiça, o
gosto pelos botecos, as famílias desmanteladas.
Os comentários depreciativos também foram dirigidos aos vizinhos ricos. Enfatizaram
que, apesar das extensas fazendas e do nome, essas famílias haviam contraído dívidas que
jamais teriam condições de saldar: “eles devem tudo; têm mania de grandeza, mas não têm
nada”. Levantaram também suspeitas quanto à forma de aquisição das terras: as teriam
“grilado do Incra”.
O principal alvo desses comentários foi a família Ranzolin, que, no âmbito da elite
a máquina, não faz o trabalho [grosso]”. A esposa do mais novo foi descrita como uma mulher que gastava
muito e que começou a influenciar o marido para que desfizesse a sociedade com o irmão. Num só ano, suas
despesas teriam alcançado 110 mil reais conforme a funcionária. A despesa era tão grande que havia sido
necessário retirar do capital da fazenda para cobri-la, o que configurava um empréstimo na sociedade, cujo
capital era tripartido: uma parte para cada irmão e outra parte para as fazendas.
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local, percebíamos que gozava de excelente reputação. Nos comentários elogiosos de seus
pares, a tônica era sua capacidade em administrar os negócios com pé no chão ou de
trabalhar tranqüilo - expressões que denotavam equilíbrio entre a contração de dívidas e
investimento ou a rechaça à ganância.

Fig. 17 - Publicidade em Avenida – Sorriso: “Faça
seu negócio com o pé no chão.”

Fig.18 - Conjunto Nó Cego (Início anos 80)
(DIAS; BORTONCELLO, 2003)

O nome dos Ranzolin também estava associado à prestigiada cooperativa COAGRO,
considerada uma organização que reunia grandes produtores locais ou 25 “grupos familiares”
que parecem corresponder às sociedades familiares formadas geralmente por pai e filhos,
incluindo amiúde cunhados, podendo estender-se mais raramente aos primos. Conforme o
gerente da cooperativa, os membros da entidade eram “escolhidos a dedo”.
Não obtivemos informações mais aprofundadas sobre o funcionamento da cooperativa,
mas foi possível observar alguns critérios que regiam a escolha dos sócios e que explicitavam
princípios para atribuição de prestígio ou critérios de “credibilidade”. Para entender esses
critérios de admissão, cabe mencionar as informações fornecidas pelo então presidente do
Sindicato Rural que também era sócio da COAGRO:
Quando se abre mais oportunidade, qualquer sócio pode apontar Fulano, Ciclano ou
Beltrano. Que ele tem uma vivência, um vizinho dele, um parente ou coisa parecida.
Daí joga o nome pra diretoria e a diretoria vai em busca de saber como é que foi o
passado dele até o momento que ele foi apontado. Nas empresas que ele operou no
decorrer dos anos, como é que foi o histórico dele nos bancos que ele trabalha, se ele
é um cara equilibrado. Vê com a vizinhança, o comportamento dele na sociedade, se
ele participa ou não participa, como é que ele se porta diante de alguma situação.
Então todo o histórico dele é que determina se ele ingressa ou não ingressa dentro da
cooperativa. Então esse é o modelo de quem entra e quem não entra. A sua vida, o
seu dia-a-dia é que vai dizer se ele pode ser um cooperado ou não pode ser um
cooperado. Aqueles desequilibrados certamente não e aqueles que visualizam o eu e
não o nós, com certeza não. E hoje em dia é fácil tu notar quem é quem, ainda mais
um município pequeno como o nosso que praticamente todo o mundo se conhece.

134
(entrevista concedida na sede do Sindicato Rural)

O narrador sustentou a ideia de que, num “município pequeno” como Sorriso, “todo
mundo se conhece” e portanto, todos deviam saber sobre as boas e más reputações. A minúcia
demandada nessas avaliações, no entanto, remetia a um circuito mais restrito de gente que se
conhecia, abrangendo a “vizinhança”, a família (ser “parente”) e o histórico construído
através da conduta assumida em operações financeiras.
Os vizinhos deveriam saber informar sobre seu “comportamento na sociedade, se ele
participa ou não participa”: o que deveria mensurar seu esforço de cooperação, algo que
poderia ser constatado percebendo quem trabalha ou quem ajuda nas festas, por exemplo. Os
parentes deveriam atestar aspectos referentes a sua origem. Numa apreciação de caráter mais
particular, informações referentes a operações comerciais pregressas permitiriam conhecer
quem eram os negociantes equilibrados e os que perdiam o controle das dívidas por ganância
– expressão de um individualismo exacerbado de quem desejava crescer a qualquer custo. As
reputações, portanto, vão sendo construídas e explicitadas em variados níveis de operações
cotidianas vinculadas tanto aos negócios e das festas quanto a relações mais domésticas no
âmbito da família e na vizinhança.
Ao mencionar que todo mundo se conhecia em Sorriso, o presidente do Sindicato
Rural provavelmente não tinha em mente a massa de trabalhadores maranhenses que
habitavam a cidade. Estava referindo-se a um circuito de sociabilidade restrito àqueles que
movimentavam ou que realizavam operações financeiras que permitiriam qualificar seus
nomes ou que suas reputações fossem reconhecidas no âmbito da elite local. As mesmas
virtudes perceptíveis nesse trânsito no mundo dos negócios também despontariam nas
situações de sociabilidade lúdica através de um comportamento apropriado, evitando a
soberba e manifestando generosidade e decoro. Tendo em vista essas condições enumeradas
por um dos renomados sócios da COAGRO, voltemos aos Ranzolin que pertenciam à
entidade.
Através de sua filha, que também trabalhava no escritório da fazenda, marcamos um
encontro num sábado à tarde, dia de descanso que favorecia a reunião da família. Estavam
Ranzolin e a esposa, seus filhos e os respectivos cônjuges.
A residência ficava próxima à rodovia, não correspondendo à localização dos bairros
novos em que estavam as casas mais luxuosas. No mesmo terreno em que estava a ampla casa
térrea à direita, havia também uma construção menor, localizada mais à entrada, identificada
em letreiro como “Escritório Ranzolin”. No limite esquerdo do terreno, dois armazéns para
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estoque de grãos pegados às garagens destinadas a duas ou três caminhonetes. A proximidade
entre a residência e os armazéns era bastante expressiva do atrelamento entre atividade
econômica e a reputação da família ou ainda permitia entrever o quanto a exploração de
commodities agrícolas em larga escala dependia de arranjos familiares.133
A fazenda dos Ranzolin ficava bastante próxima da cidade, totalizando cerca de 10 mil
hectares. Além da atividade agrícola, a família investia em empreendimentos imobiliários e
também no comércio da cidade, inclusive no negócio de combustíveis considerado bastante
lucrativo.
A produção agrícola era tocada em sociedade formada por Ranzolin, seu filho, um
primo e um sobrinho. Alegaram possuir, na época da pesquisa, cerca de 13 colheitadeiras, 15
funcionários fixos e 15 funcionários temporários ou safristas. O filho e o sobrinho haviam
estudado agronomia no Sul e eram responsáveis por essa parte técnica da fazenda – um
arranjo de cooperação entre pais e filhos agricultores considerado muito apropriado. A
sucessão patrimonial portanto, estava assegurada em sua modalidade preferencial, quando os
filhos assumem a propriedade do pai – e não os genros, na ausência de descendência
masculina.
O chefe da sociedade familiar, Evandro Ranzolin era natural de Encantado/RS - nome
de uma de sua fazendas. Com dois anos de idade, transferiu-se com a família para a região de
Pato Branco/PR. Ali seu pai instalou lavoura e madeireira em sociedade com outros três tios
Ranzolin. Em 1976, o pai de Evandro Ranzolin foi ao Mato Grosso “conhecer” as terras e,
juntamente com dois de seus irmãos, compraram 726 hectares cada um na área que hoje
encontra-se bastante próxima à cidade. Os primeiros investimentos na aquisição de terras no
Mato Grosso aplicaram capital acumulado na atividade madeireira, sem que fosse necessário
vender as terras do Sul num primeiro momento.
Num arranjo que revelou-se habitual, os pais permaneceram no Paraná e enviaram os
filhos casados ou em idade para casar ao Mato Grosso na incumbência de “abrir as áreas” e
iniciar as lavouras com os tratores que eles haviam trazido do Sul. Nesse caso, as filhas
deveriam permanecer no Sul com os pais, casando lá e eventualmente acompanhando o
133Ranzolin e a esposa brevemente mudariam para um prédio num ponto central da cidade que destacava-se
como o mais alto. Como justificativa para abandonar a casa, alegaram o medo de assaltos. Esperavam a
conclusão da reforma na cobertura do prédio que, conforme a esposa, era habitado principalmente por
fazendeiros e médicos. Tratava-se inclusive de um empreendimento da própria família, sendo conhecido na
cidade como “Prédio dos Ranzolin”. O investimento em imóveis na cidade consiste numa estratégia comum
entre a parte mais abonada dos agricultores. Muitos prédios residenciais e comerciais na área central exibiam
nomes de família ou de santos como eram também usualmente batizadas suas fazendas. O então presidente
do Sindicato Rural, por exemplo, estava construindo um prédio residencial que, mesmo inacabado, já tinha
no andar térreo a farmácia em que trabalhava a esposa e o escritório da fazenda – uma demanda de seu filho
que vinha assumindo a administração da produção agrícola.
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marido num deslocamento para novas áreas.
Evandro Ranzolin e mais dois primos vieram para Sorriso em 1981. Frisava tratar-se
de “filhos de três irmãos” ou de uma sociedade reunindo primos, extrapolando os limites mais
corriqueiros dessas sociedades familiares, mais restrita aos irmãos e cunhados. Sua ênfase
talvez estivesse aludindo ao valor de uma “família grande” ou a capacidade de manter essa
unidade, por assim dizer, expandida. Supostamente, uma “grande família” corresponderia a
uma fonte abundante de ajuda, considerando a constatada eficácia dessas trocas entre
cunhados. A vinda para o Mato Grosso significava também reeditar a empreitada pioneira de
seu pai: “Assim como o meu pai saiu do Rio Grande e veio para o Paraná, eu tinha dois anos,
o meu filho completou dois anos aqui”.
A prosperidade da família era resultado de um conjunto de fatores, devendo-se em
parte, às condições de chegada ao Mato Grosso na virada dos anos 1970-80. Tratava-se de um
período privilegiado em função da vigência de linhas de crédito e incentivos fiscais
extremamente vantajosos que beneficiaram os colonos em geral. Na vigência desses
programas, não foram assinaladas crises: os grandes abalos ocorreriam no período que
sucedeu a extinção dessas linhas de crédito em meados dos anos 1980.
Nos anos seguintes, os Ranzolin continuaram adquirindo áreas, substituindo as do
Paraná por outras parcelas maiores em Sorriso e ao norte em Feliz Natal. Também vieram
morar em Sorriso seus pais, os sogros e os cunhados. Considerando também informações
referentes a outros casos, percebe-se que o deslocamento para o Mato Grosso não mobilizava
famílias nucleares isoladas, sendo comum que essa movimentação fosse compartilhada por
grupos de parentes e de vizinhos o que aponta a tendência em reproduzir o modo de vida das
regiões de origem. (FERNANDEZ, 2007; DESCONSI, 2011)
A impressão de que os Ranzolin eram considerados bem reputados por seus pares
emergiu em função de alguns comentários que exaltavam sua temperança nos negócios ou
uma sobriedade que fazia jus à origem camponesa ou ao passado mais humilde na colônia.
Esse código moral dos agricultores portanto, ao mesmo tempo que exalta a ascensão social
dos colonos, também prescreve limites ou formas apropriadas para o acúmulo de riqueza. Os
Ranzolin, ao lado de algumas outras famílias consideradas “pioneiras”, eram admirados por
demostrarem ser “os mais simples, que não queriam mais [riqueza]” ou ainda, eram “típicos
agricultores sorrisenses”.
Essa perspectiva laudatória deveria ser reforçada pela manifestação de generosidade
através de ajuda às paróquias e às comunidades (de Sorriso ou até mesmo das regiões de
origem no Sul), assim como pela participação em ações filantrópicas propostas pelos “clubes
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de serviço”. Essa admirável expressão de desprendimento poderia encontrar-se registrada em
placas, geralmente em madeira, com os nomes dos beneméritos talhados, como as que
observamos nos salões dos C.T.G.'s de Lucas do Rio Verde e de Sorriso. Também se espera
que alguém bem reputado prestigie algumas festas, sobretudo que participe dos momentos de
comensalidade.134
O caso de Ranzolin é importante não somente para mostrar os atributos de alguém
bem reputado nesse contexto, mas também é revelador de tensões envolvendo cunhados – que
nos casos analisados no item anterior eram os responsáveis por ajudar em momentos de
dificuldades econômicas. Ao mencionar as pessoas envolvidas na sociedade familiar que
comprou as terras no Mato Grosso e instalou as lavouras, Evandro Ranzolin omitiu a
participação de um de seus cunhados, Roberto Tommasi, também muito conhecido no lugar,
mas não tão bem reputado.
Mais tarde, em entrevista, o cunhado expungido mencionou a família da esposa uma
dezena de vezes ao longo de duas horas de entrevista. Ao comparar as narrativas dos dois
cunhados, proferidas em condições semelhantes (registrados em suas casas, acompanhados
das esposas num dia de descanso), surgem dissonâncias que revelam oposições importantes na
concepção de reputações. Veremos que os temas sobre os quais foram explicitados
julgamentos remetem à situações de endividamento, à noção de credibilidade e às formas de
participação na sociedade.
●

●

●

Roberto Tommasi e sua esposa Ranzolin receberam-me em sua ampla casa,
recentemente concluída. Predominava o branco e muitos vértices salientes, num estilo que se
via repetir no Sindicato Rural, na sede da COAGRO e nos bairros que concentravam as novas
mansões da cidade que avançavam sobre lavouras limítrofes. Os armazéns pertencentes à
família, assim como observamos no caso dos Ranzolin, ficavam bastante próximos, do outro
lado da rua, guardados por um pórtico em que lia-se “Grupo Tommasi”. Fui recebida na sala
de estar, situada no andar térreo, em que havia uma televisão sintonizada em canal que
veiculava as cotações da Bolsa de Chicago.
A narrativa de Tommasi sobre a chegada à Sorriso foi mais pormenorizada que a de
seu cunhado e teve início na mesma Pato Branco, Paraná. Nos anos 1970, circulava naquela
134Outro aspecto que reforça tal condição parece ser a recusa a participar de disputas eleitorais, sem que isso
signifique não atuar nos bastidores da política local. (Esse ponto será explorado no capítulo seguinte).
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região um dos corretores a serviço da Colonizadora Sorriso. Como estratégia para atrair
outros compradores, a Colonizadora cedia terras no Mato Grosso a um pequeno produtor
daquela região criando um caso exemplar. Passava então a organizar viagens ao Mato Grosso
levando potenciais compradores para conhecer as terras da Colonizadora. Roberto Tommasi
acompanhou uma dessas viagens, não sem antes enfrentar a resistência do pai.
Tommasi justificou sua insistência em conhecer o Mato Grosso em função de uma
conversa que ele havia travado, cinco anos antes, com um agrônomo que pesquisava arroz e
que estava de passagem por sua região. O garoto de 14 anos ficara impressionado com a
descrição de “um lugar no Brasil chamado Centro-Oeste em que seis meses chovia e seis
meses não chovia”. Quando soube que o Mato Grosso ficava situado no Centro-Oeste, fez
questão de conhecer as terras.
A primeira das viagens aconteceu em 1974, quando aproveitou para coletar uma
amostra da terra para que fosse analisada no Paraná: “Mostrei para os agrônomos e perguntei
o que produzia, que que eles achavam da terra. - 'Olha, a terra não tem nada, mas se corrigir
ela, colocar adubo, ela produz.' Não tinha nada, servia só como base a terra. (…) Era arriscar,
mas como eu sabia que produzia...”. Essas menções aos técnicos agrônomos indicam o quanto
esses colonos já estavam familiarizados com técnicas mais “modernas” de cultivo.
Dois anos depois, em 1976, foi realizada a primeira compra de terra. Conforme
Tommasi, tratou-se de um negócio realizado no âmbito da sociedade que explorava a
madeireira no Paraná: o pai mais os três irmãos Ranzolin. O mesmo grupo negociaria terras
no ano seguinte. Evandro Ranzolin mencionou tais empresas, no entanto, as restringiu aos
seus tios.
Graças aos detalhes da versão de Tommasi, foi possível entender como se dava o
equilíbrio de forças naquela sociedade familiar. Cada família, além da madeireira em
sociedade, cultivava terras separadamente. Tommasi buscava reiterar a preeminência de sua
família dando a entender que possuíam mais terras e seu pai era “gerente da sociedade”. Por
outro lado, a anedota sobre a reunião que decidiu pela compra das terras no Mato Grosso, ao
mesmo tempo que confere a ele próprio a iniciativa, atribui ao velho Genuíno Ranzolin o
veredito:
Tommasi: - Esse Zambeccari já tinha vindo com esse Antônio [corretor da
Colonizadora] na frente uma vez ou duas e tinha gostado, só que esse Zambeccari
tinha só 10 hectares, era uma pessoa que tinha pouca coisa. Pra mostrar, pra ver que
aqui era bom e coisa, eles deram pra ele um pedaço de terra pra ele vir pra cá para
chamar a atenção de nós, do resto do pessoal. E esse Zambeccari me convenceu na
época e tal... vamos pra lá e tal. Aí eu vim com ele pra olhar e eu lembrei daquele
rapaz [agrônomo] que teve lá em 1969... aí quando eu vim olhar, eu gostei demais.
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Aí os velhos se reuniram lá numa mesa e me chamaram lá e pediram o que que eu
tinha visto, como é que era aqui.
L.A.: - Que velhos?
Tommasi: - Significa o meu pai, os pais dela [a esposa Ranzolin] e os tios. Na
época, tinha o tio dela que hoje é meu tio, Genuíno Ranzolin. Ele era o mais velho.
Ele já tava com certa idade em 75. Aí ele perguntou pra mim: “E aí, guri! - Ele
falava grosso. - O que que tu achou do Mato Grosso?” [imitando a fala grossa]. Eu
respondi com uma pergunta pra ele: se ele quisesse aplicar, ganhar dinheiro o que
seria mais rentável? Ele aplicar 60 lá pra dobrar o capital lá ou 1 aqui pra dobrar o
capital aqui? Qual era a chance de dobrar o capital mais fácil? 1 ou 60? “Eu acredito
nesse menino.” [imitando o velho Ranzolin; a esposa que está presente ri] e daí pra
frente, eles nem vieram olhar, eles compraram sem vir olhar. Só pelo que eu falei. E
daí todos eles vieram pra cá, olharam e gostaram e hoje estão todos aí.
L.A.: - Tem mais alguém que é casado assim?
Tommasi: - O meu irmão era casado com uma outra Ranzolin de um outro tio.

É preciso notar que o vínculo entre as duas famílias era sempre acionado para destacar
seu ardil pioneiro, o que, em última instância, colocava os Ranzolin em obrigação: “Eu fui o
primeiro que veio da turma deles [dos Ranzolin] também. Vieram depois que eu vim e todos
eles compraram porque eu falei pra eles. E tão todos aí hoje.”
Uma vez estabelecidos em Sorriso, os Tommasi passaram a intermediar negócios para
a Colonizadora, reforçando sua condição de “pioneiro” e seu poder de influência, tanto na
região de origem, quanto na nova cidade. A corretagem permitiu que os Tomassi acumulassem
uma série de lotes urbanos e chácaras em Sorriso que tornaram-se bastante valiosos.
Seu discurso também assumia esse caráter auto-apologético quando estavam em jogo
aspectos referentes à construção da cidade:
Como não tinha nada na cidade, nem telefone, nem luz, nem nada, nada do poder
público. Era uma dificuldade violenta. A minha comunicação com o sul... Na época,
tinha que trazer tudo de lá. Calcário, adubo, peças. A gente não tinha telefone aqui,
só tinha rádio. Pra vir as coisas de lá, tinha que esperar 15, 20 dias para encher um
caminhão. Era muita dificuldade. Depois começou aí pela cidade. Não tinha colégio,
não tinha hospital, não tinha igreja. A gente foi participando, de cada coisa dessas
tinha uma comissão. Telefone, na época, não se instalava telefone. Tinha que doar
pra eles … explorar. Na verdade, eles pegaram pronto. Energia, a mesma coisa. Uns
deram os postes, outros deram fio. Foi muita comissão pra isso, pra aquilo. Só da
igreja eu já fui presidente três vezes. Da Paróquia. Aquela igreja que tá ali, aquele
pavilhão que tá lá, fui eu quem levantei. Eu, no sentido, a diretoria... como
presidente.

As dificuldades enfrentadas em função da falta de infra-estrutura e as mobilizações
dos primeiros moradores da cidade para instalar serviços básicos de luz e telefone foram
triviais nas entrevistas com aqueles que consideravam-se “pioneiros” como os Ranzolin e os
Tommasi. Foi possível, no entanto, perceber diferenças em relação a essa arrogação
“pioneira”. Evandro Ranzolin mostrou-se discreto nesse ponto em relação ao cunhado que fez
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questão de marcar sua participação na construção da cidade em vários momentos da
entrevista. O contraste no tom dessas entrevistas aponta como o reconhecimento enquanto
“pioneiro” nem sempre é consensual, fomentando disputas no seio dessa elite agrária.
Ao final da visita, a esposa ofereceu doces que haviam sido preparados por ela.
Explicou que faziam parte dos quitutes servidos na festa de aniversário de um dos netos –
ocasião em que estavam presentes seu irmão Ranzolin, a cunhada e os sobrinhos. A tensão
entre os cunhados notada na confrontação de suas entrevistas, portanto, não impedia que
convivessem nesse âmbito doméstico. Soubemos também que os Tommasi e os Ranzolin
costumavam viajar juntos durante as férias, nos meses da entressafra da soja. É costume a
formação desses grupos reunindo 2 ou 3 casais que saem em viagens, em que um dos destinos
principais são praias do Nordeste brasileiro.
Essa intensidade de convívio, entretanto, não parecia extrapolar suas casas: não
observamos os cunhados frequentando as mesmas festas de igreja, por exemplo, e
constatamos também que Tommasi não era sócio da COAGRO nem de outras cooperativas na
cidade. Nota-se, portanto, que uma relação de confiança, nem sempre se constrói através de
vínculos familiares, sendo de grande peso a sustentação de um histórico de negócios
abonadores, que denotem as qualidades de um bom sócio.
Os doces também serviram de ensejo para que Tommasi fizesse notar que a esposa era
responsável pela confeitura do bolo oferecido a São Pedro que seria leiloado no final de
semana posterior durante a Festa do Padroeiro da Igreja Matriz. Adélia Ranzolin Tommasi,
portanto, também possuía uma posição de destaque na sociedade, já havendo inclusive
exercido um mandato como vereadora. Ao contrário do irmão, portanto, havia se envolvido
em disputas eleitorais.
Os dados obtidos não permitiram computar a quantidade de terras nas mãos dos
Tommasi, mas foram enumeradas cinco fazendas em Sorriso, uma em Sinop e uma última
aquisição em que um dos irmãos de Tommasi havia comprado a fazenda de um deputado
federal recém falecido ao sul de Sorriso. O negócio se concretizara graças à influência de um
dos genros de Roberto Tommasi que era deputado estadual.
Roberto Tommasi formava uma sociedade familiar que incluía o pai e os irmãos, sem
que estivessem incluídas as irmãs, o que revelou-se bastante comum. Ressaltou que “tudo que
é do pai, é delas também”. Soubemos que uma das irmãs era dona de uma loja de roupas no
centro da cidade, assim como observamos no caso de outras filhas de agricultores que
dedicam-se ao comércio local. Em conversa rápida com essa irmã de Roberto Tommasi,
ouvimos reclamações concernentes ao excesso de trabalho na loja e em casa, pois não tinha
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empregados que dessem conta de tarefas domésticas. Apesar da pompa do nome, não parecia
gozar de uma situação financeira muito frouxa, como era de se esperar de uma Tommasi.
Como se tratava de uma família muito falada/conhecida, os dados obtidos em
entrevista puderam ser complementados – ou confrontados - com outras informações que
chegavam ao nosso conhecimento por fontes bastante variadas. Roberto Tommasi não
mencionou, por exemplo, outros negócios fora do ramo da agricultura ou da pecuária,
entretanto, era muito falado em Sorriso um grandioso clube construído pela família que
jamais funcionara. O “Clube Tommasi”, como era chamado, ficava à BR-164, no caminho
entre a rodoviária e a cidade e se destacava na paisagem. De um taxista, ouvimos que o
empreendimento teria sido financiado pelo governo através da antiga SUDAM
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). As referências ao “Clube Tommasi”
usualmente reprovavam sua construção, considerada uma espécie de materialização da
ambição desmedida atribuída à família.
A inclusão dos Tommasi no rol de fundadores da cidade não era questionado,
entretanto, esse reconhecimento não correspondia a uma boa reputação: logo percebemos que
os comentários envolvendo o nome da família denotavam ganância. Havia um certo consenso
sobre sua dívida que jamais poderia ser quitada - situação também atribuída a outros
agricultores considerados gananciosos ou desequilibrados. A senhoria de nossa casa, por
exemplo, que era enfermeira no Hospital Regional, disse jocosamente que, na fazenda dos
Tommasi não havia grama, nem jardim, apenas lavoura de soja. Outro comentário que
circulava era que, em função de problemas com a dívida, Tommasi teria recorrido a um
feiticeiro.
Através desses comentários de gaúchos não produtores, é possível notar como os
valores que servem para hierarquizar os agricultores gaúchos permeiam toda a sociedade. Ter
um nome, entretanto, consiste num atributo ligados aos agricultores, sobretudo à sojicultura
hegemônica na área.
3.4 Amizade e negócios
Parte do trabalho de campo foi dedicado a visitar algumas das revendas de insumos
agrícolas situadas à BR 163 (seriam 31 revendas na cidade conforme informaram alguns
vendedores). Buscávamos percorrer aquelas empresas que haviam sido citadas durante os
leilões em festas de comunidade. A incursão nesse universo comercial terminou se
restringindo às revendas de maquinário e de insumos, não incluindo as tradings: grandes
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companhias que também financiam safras e negociam a produção de grãos no mercado
internacional.135 São poucos os dados que permitiriam decifrar toda a complexidade do
mercado de commodities agrícolas, mas é possível afirmar que essas revendas também
negociam com as tradings, intermediando a relação com os produtores. Explicou um
vendedor especializado em insumos para milho safrinha:
L.A.: - Qual é a atividade da empresa?
Vendedor: - Agricultura. Venda de insumos agrícolas somente. Insumos agrícolas.
(…) Seria veneno defensivo, adubo, calcário, insumos pra lavoura. E o comércio de
grão também. A gente pega tipo... a gente vende o veneno pro produtor, já pega a
soja em troca. Na safra, ele devolve em grãos. Então a gente comercializa também
esse grão. O que que acontece: a gente faz um pedido de 100 mil reais, por exemplo.
A gente divide por 20 dólares que é o preço do soja hoje. Dá tantas mil sacas: então
a gente já tem isso aí. A gente já tem na mão, já temos a CPR [Cédula de Produto
Rural], já temos a garantia do produtor, que é a CPR que é o documento. A partir
que a gente tem esse documento na mão, a gente fica pesquisando: se chegar a 22, a
gente, nós podemos ganhar 2 dolar também no saco. Temos outras oportunidades de
ganhar dinheiro também.

A entrega dos insumos na fazenda do produtor deve ocorrer evidentemente antes do
plantio. O pagamento ocorrerá após a colheita, o que envolve um intervalo de tempo
considerável. No caso da soja, os insumos devem estar disponíveis a partir de agosto, mas o
pagamento em grãos ocorre a partir de março.
O período em que a planta se desenvolve também une as partes em função da
prestação de assistência técnica pelos vendedores, de modo que é comum que eles
acompanhem o andamento dessas lavouras. Nem sempre os produtores tem filhos que
assumam essa função, um arranjo de sociedade familiar considerada ideal.
Para atuar nesse mercado, os vendedores também alegaram operar com garantias
construídas no âmbito de relações pessoais, em detrimento de garantias jurídicas. A
concretização de uma venda demanda de uma relação de “confiança” construída através de
formas de sociabilidade que denotem amizade ou ainda, é preciso que as partes conheçam
uma a outra. Essas negociações, portanto, envolvem variados contextos de sociabilidade nas
fazendas, nas revendas, nos escritórios de fazendas, nas festas ou até mesmo no âmbito
doméstico. São situações que permitem o mapeamento mútuo das reputações em negócio, da
emergência dos nomes envolvidos na transação. O gerente de uma revendas de insumos,
oriundo do Mato Grosso do Sul, destacou o quanto esse mapeamento das reputações era
essencial para que uma empresa comercial tivesse sucesso na região136:
135As tradings também operam como agentes financiadores de safras (voltaremos às tradings no capítulo final.)
136 As formas de negociação baseadas em garantias pessoalizadas ou informais, portanto, talvez possam ser
encaradas como obstáculos para o estabelecimento de grandes empresas que operam através de ações mais
desterritorializadas, sem estabelecer vínculos significativos nas comunidades locais. Essa distinção entre
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Gerente: - Isso aí quando eu cheguei no primeiro dia também eu não significava
nada. Quem é o Edson? Ninguém. Mas tá começando. A partir de um determinado
momento, você passa a ser respeitado como profissional competente, como uma
pessoa idônea, como uma pessoa boa de negócio, como uma pessoa que não explora
ninguém.
L. A.: - Como é essa relação de confiança? Como sabe que uma pessoa é idônea?
Gerente: - É simples. A gente conhece. O cara tem um histórico na região. Histórico
de pagar sempre... Por exemplo: tem cara que liga aqui e fala: 'Edson é o seguinte:
eu preciso que você leve 100 litros de tal coisa pra fazenda ou entregue pra quem vai
passar aí e pegar. Ele ligou, eu fiz o pedido por telefone, quem veio aqui só assinou a
retirada. Eu sei que ele é uma pessoa honesta, a gente entrega, depois eu levo a
duplicada e ele assina, depois ele vai pagar. Geralmente se ele for a prazo safra, a
gente leva a duplicada pra ele assinar. Ou ele passando aqui a gente entrega
documento pra assinar. E tem cara que chega aqui e fala: 'te dou hipoteca de
primeiro grau. Você fala: 'não... vou ver se dá...'. Então essa é a relação de confiança:
tem gente que não dá garantia e você sabe que recebe e tem gente que por maior a
garantia, você não vai vender. Então essa é a relação de confiança, é o nome da
pessoa. É a marca. O nome da pessoa é o que ele tem de melhor. Esse cara aqui
comprou dez anos e paga conta. Esse aqui comprou 10 anos e 10 anos deu problema.
E na crise, quem não paga são sempre os mesmos. E tem casos específicos: o cara
ficou cinco anos negociando com você certinho, teve um ano que ele teve problema,
você precisa entender a situação dele: parcelar, negociar. então tem ene situações.
Mas isso aí não está em manual não. Isso tá na cabeça de quem faz... tem que
conhecer a região. Por isso que é muito difícil. Muitas empresas que vieram de fora
sem relação com o local e abriram aqui e fecharam. Tem grandes empresas que eram
do estado, mas que não tinham uma relação direta com a comunidade que fecharam.

Foram entrevistados uma dezena de vendedores, além de um vendedor de serviços de
armazenagem. As entrevistas foram realizadas nas próprias revendas, geralmente construções
térreas em que são instalados escritórios para seus funcionários e área de recepção, podendo
incluir também uma área para estoque de produtos – o que confere um odor característico a
esses lugares.
A decoração desses ambientes mostrou-se sóbria. As revendas possuíam uma sala de
recepção, de dimensões variadas, em que eram dispostos conjuntos de estofados e mesas
baixas onde encontravam-se algumas revistas especializadas e panfletos de publicidade de
insumos. Alguns cartazes publicitários nas paredes. Era comum que esses ambientes fossem
decorados com espigas de milho ou ramos de soja, sorgo, milheto, etc.
Os escritórios nas revendas, por vezes, tinham na parede o mapa da região. (Assim
negócios mais “localizados” e outros mais desterritorializados baseia-se na análise de BÜHLER (2012)
sobre as mudanças que vem ocorrendo na produção de commodities agrícolas não só no Brasil como em
várias partes do mundo. Seu estudo define três perfis do que ela chama de “grande agricultura”, tendo como
base alguns dados referentes ao Oeste baiano, onde também encontramos agricultores gaúchos:
a) “empresa familiar”: exploração de extensões médias a baixas de terra; submetidos a vários modos de
pressão em função de formas de financiamento e da tendência à concentração fundiária;
b) “empresa patrimonial”: exploração de áreas mais vastas, o que exige modos diferentes de organização
como é perceptível na instalação de escritórios na cidade. Família ainda muito presente.
c) “empresa de investimento” : a partir de 6000 hectares; baseadas nas metrópoles; não tem histórico de
relação com a agricultura; não tendem a estabelecer relações com as comunidades locais; laços diretos com
as multinacionais, negociam diretamente com os fabricantes de insumos.
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como o saguão do Sindicato Rural, em que havia um enorme mapa do município). Numa das
revendas de máquinas agrícolas, encontramos no salão central, uma espécie de galpão rústico
cenográfico, em que era possível observar um fogão instalado “para esquentar água pro
chimarrão”, como explicou um funcionário. São locais frequentados pelos produtores não
somente em diligências de trabalho, sendo também espaços de sociabilidade eleitos nos
períodos de descanso como por exemplo, para tomar chimarrão nas primeiras horas da manhã.
Muitos vendedores são oriundos das mesmas regiões do Sul de onde vieram seus
clientes agricultores. Alguns deles são filhos de pequenos sojicultores e assentados ou ainda
conformam uma segunda leva de migrantes que não tiveram acesso à terra; geralmente não
têm mais de 40 anos – são mais jovens que a geração de “pioneiros” entre 50 e 60 anos.
Conhecemos também alguns casos de vendedores não sulistas oriundos de outras áreas do
Centro – Oeste.
Os vendedores explicaram que as revendas mantém um banco de dados sobre os
agricultores ao qual eles recorrem para exercer seu trabalho. Parece haver uma certa
rotatividade de funcionários nessas revendas, de modo que a elaboração desses históricos se
dá através da transmissão, entre os vendedores mais experientes e os novatos, de um
repertório de imagens já construídas a respeito dos agricultores, além da atualização dessas
informações através de uma série de práticas que reúnem as partes em variados contextos de
sociabilidade. Boa parte das horas de trabalho desses vendedores são despendidas nas estradas
em visitas às fazendas, circulando em veículos com os logotipos das empresas. O contato
visual com as lavouras já permitem que os olhos mais treinados percebam se as lavouras estão
“bonitas” ou se o produtor está enfrentamento alguma empestação mais grave.
Na cidade, os vendedores costumam frequentar os escritórios de fazendas e receber
produtores na revenda. Na temporada de festas, dedicam-se a prestigiá-las como já
mencionamos. O histórico construído pelos vendedores serve para orientá-los na disputa por
clientes, permitindo que se esquivem dos nós cegos e dêem preferência àqueles agricultores
bem reputados ou que possuem crédito na praça. Ter uma boa relação com os vendedores,
portanto, também atribui prestígio ao agricultor por indicar que trata-se de um bom pagador,
de alguém que cumpre sua “palavra”. A importância da “palavra” empenhada no curso dessas
negociações foi destacada da seguinte forma por um dos vendedores de máquinas agrícolas,
oriundo de Campo Grande/MS:
L.A.: - O que você tava falando de simplicidade [dos agricultores]?
Vendedor: - Aqui as pessoas são simples, não tem maldade ainda. Elas confiam
muito no que as pessoas falam. Ainda são daquele tempo em que o que você falou,
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vale. Isso a gente percebe que tem vários agricultores que você começa a negociar e
ao longo do período, você percebe isso. Você tem que tomar cuidado com o que você
fala, se falou, pra eles está escrito. É aquilo que eu disse: os agricultores vem de uma
descendência de alemães, italianos, aqueles caras sérios, que foram criados dentro na
roça. Eles não tiveram tempo de ir pra uma faculdade, de se formar e tal. Eles se
formaram na faculdade da vida. No dia a dia deles, de repente, aqueles caras que
chegaram com um pedaço de área e hoje tem áreas grandes, são caras considerados
hoje muito ricos. Então isso é uma cultura que eu acho interessante. E hoje passa por
uma transformação entre essa cultura do pai e a cultura do filho. Hoje a agricultura
começa a incorporar tecnologia, exatamente nesse processo de transição. Onde o
filho tá saindo da faculdade, está se instalando dentro da fazenda e tá com a mente
aberta pra tecnologias do agronegócio. E aí pega o pai que construiu os impérios da
vida aí e passando esse bastão pra frente.
L.A.: - Qual é a diferença que vocês sentem?
Vendedor: - A diferença, na verdade... Os pais, é mais fácil negociar. Porque eles tem
fidelidade. Eles te conhecem, sabem que você é uma empresa séria, que você briga
por ele. Às vezes, nem sempre o preço é o diferencial. Nessa transição, o cara tá
mais aberto a tecnologias. Quando ele está aberto a tecnologias, ele também
consegue visualizar um mercado mais longe, não só o mercado de Sorriso, ele
consegue ver o mercado dos Estados Unidos, o que está acontecendo, ele consegue
ver o Farmshow dos Estados Unidos. Ele consegue ver Agrishow de Ribeirão
[Preto]. Uns cara que participam. Então tá sempre incorporando. Então por isso que
… não seria deficiência. Essa transição é até legal. Porque, quando chega tecnologia,
chega o cara aberto a tecnologia. Só que perde um pouco aquela fidelidade do
negócio. Aquela que você conquistou como nos bons tempos lá, porque o cara vai
abrir e vai ser profissional no negócio. 'Tem de 500 e depois tem de 600. Vamos
negociar.' Entendeu? Esse é o diferencial hoje.
L.A.: - Como é que é essa coisa construída à moda antiga? Como é essa relação?
Vendedor: - Você cria intimidade sendo honesto. Honestidade é um princípio básico.
A Agromáquinas [revenda de máquinas] tem 20 anos no mercado, mas construído
em cima de que? Em cima da decência e da honestidade. Os negócios são claros.
Tem que ser bem claros para que as pessoas entendam. É em cima disso que se
ganha confiança. E a confiança faz o cara ser fiel. Então a base é essa: é honestidade.
Se eu levo, tua máquina quebrou, tem uma garantia? Tu vai dar a garantia. Tu não
tem, você vai dizer pro cara. Se você fez o negócio, você coloca tudo no papel, tudo
certinho escrito. Não foi dessa forma, foi dessa forma. Entendeu? Os cara acreditam
no que você fala, essa é a base de confiança que hoje por ene coisas, já não se fazem
mais. Hoje, os negócios são tudo preto no branco. Gravado, escrito e registrado.
Antigamente, se eu te conhecia, pelo fato de você ser filha do teu pai que era uma
pessoa honesta, você tinha crédito igual. Hoje, não existe isso, nem na sociedade,
nem em lugar nenhum. As coisas estão mudando. Aqui em Sorriso, apesar ainda
existe isso. As pessoas te conhecem: 'Ah, mas é o Fagundes da AgroMáquinas, pode
ir que nós conhecemos a Cerrado, nós conhecemos o Fagundes. Credibilidade ainda
é um ponto fundamental aqui em Sorriso.

Esse trecho revela alguns aspectos importantes relacionado à imagem que os
vendedores fazem de seus clientes gaúchos. A valorização da “palavra” como garantia é
considerada uma espécie de costume “tradicional” atribuído à origem dos agricultores, que
mesmo havendo ascendido socialmente, mantinham a “simplicidade” característica de um
camponês. O narrador, no entanto, acusa uma mudança nesses hábitos, percebida no modo de
negociar dos filhos: “mais abertos à tecnologia” e menos suscetíveis à influência de relações
pessoais; seus negócios tenderiam a assumir um caráter mais “profissional”. Seus pais ainda
guiariam suas decisões comerciais por relações pessoais, rechaçando tratar com pessoas que
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não fossem conhecidas. Nesse sentido estariam mais “fechados” em relação a seus filhos.
A forma de negociar mais “tradicional” descrita pelo informante mostra como essas
transações comerciais não são encaradas como trocas entre indivíduos: sempre está em jogo
uma chancela fornecida pela família ou por uma empresa – que, nesse contexto, muitas vezes
também são empresas familiares, portanto, em alguma medida, sua credibilidade também
pode estar associada a uma família; é comum inclusive que as empresas tenham nomes de
família.
Ao mesmo tempo que a proximidade com os clientes permite alimentar seus
históricos, também deve se alicerçar uma relação de confiança imprescindível para atuar
nesse ramo de vendas. A influência da amizade sobre esse comércio é tamanha que pode
eclipsar os cálculos mais racionais como afirmou um grande produtor: “tem gente que faz
negócio porque é amigo e se dá mal”.
A impressão que se tem é que os atores unidos por negócios são frequentemente
confrontados com a ambiguidade de uma relação de amizade engendrada num processo de
comercialização. Essa sociabilidade deve assumir um caráter “desinteressado”, envolvendo
uma etiqueta que venha a eufemizar os interesses comerciais em jogo. É como se a relação de
confiança estivesse “poluída” por essa monetarização constitutiva. (DOUGLAS, 1976;
BOURDIEU, 1963) As formas de sociabilidade elaboram essas (aparentes) contradições,
dando prosseguimento a um sinuoso e estendido processo de negociação comercial.
A fazenda foi considerada pelos vendedores como um bom lugar para dar início a um
“relacionamento” com um agricultor, para realizar a primeira visita. Se encontrasse somente
funcionários na propriedade, talvez além de um recado e de um cartão de visitas, deixasse
uma “lembrancinha” como um boné decorado com os símbolos da revenda ou do fabricante
de insumos.
Se a relação tiver continuidade, ele encontrará o proprietário numa dessas visitas. É
importante que já tenha levantado informações sobre a distribuição de funções na sociedade
familiar, ao menos a fim de saber quem é o cabeça em matéria de negócios ou o encarregado
da relação com os vendedores. Poderia encontrá-lo, talvez num final de tarde, formando uma
roda de chimarrão reunindo seus irmãos e filhos, ou mesmo estivessem ali também as
mulheres da família – uma situação mais provável no caso daqueles produtores que moram na
fazenda.137 A etiqueta diz que não há impedimentos maiores em incluir estranhos na roda de
chimarrão. Eles mesmos tomam a iniciativa de oferecer uma cuia como a equipe pode
137 Nas rodas reunindo somente mulheres, era comum que a cuia estivesse enfeitada com pequeninas flores
coloridas e secas fincadas sobre a erva mate que fica aparente.
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constatar tantas vezes em campo.
Se estiverem nessa roda de chimarrão apenas os funcionários da fazenda, o convite
para tomar chimarrão continua sendo muito provável. As conversas com funcionários,
entretanto, assumirão um tom mais “interessado” na medida em que o vendedor tende a
explicitar sua busca por informações mais estratégicas para a venda em horizonte. Alguns
vendedores explicaram que a explicitação do interesse comercial em conversas com os
agricultores ou mesmo o manuseio de uma “pastinha” contendo os formulários de pedidos
logo na primeira visita pode comprometer o prosseguimento da negociação, enfraquece o tom
de amizade que essas relações devem adquirir.
As técnicas utilizadas pelos vendedores também são conhecidas pelos agricultores. A
precisão dos dados obtidos inclusive impõem restrições ao negociar, uma vez que impede que
no jogo de barganha, os agricultores possam valer-se do segredo para obter melhores
condições, pois sabem que suas atividades são acompanhadas de perto:
Produtor: - As empresas é o seguinte: as empresas tem um gerente que … fica 3, 4, 5
anos. Aí eles mudam. Aí vem outro que não conhece a gente, não conhece... mas
aquele que sai já dá o currículo de cada um: ó tenho o produtor tal... eles tem no
computador deles lá, lista lá, eles sabem a vida de cada um.
L.A.: - Ah, é?
Mulher do produtor: - A vida financeira. Quem que não sabe de quem?
Produtor: - A vida financeira. As empresas sabem mais do que os próprios
produtores.
L.A.: - Eles são bem informados.
Produtor : - São. Eles tem equipe, eles tem... hoje então com computador que se vê a
lavoura lá dentro do escritório. Então eles já sabem como é que tá. E eles tem o
pessoal deles, agrônomos que percorrem as lavouras, e vê como é que tá a lavoura de
um, do outro. mesmo quem não financia com eles, eles já sabem. Então eles tem
informação. (…) Por isso que eu falo: às vezes, chega numa empresa, não adianta
mentir. Eles sabem mais do que a gente. Se chega lá e diz: - não, eu não tenho
nada..., - não, senhor tem lavoura em tal lugar, tá aqui, o senhor produz tanto. Lá os
cara falam pra eles. Eles não perguntam: quando você colheu? Eles não perguntam.
Essa pesquisa eles vão fazendo lá, eles passam na lavoura, lá passam na lavoura e
perguntam pro meu gerente: - que média tá colhendo? - 60 sacos por hectare. Tudo
bem. Eles vão embora. O cara plantou 1000 hectares, colheu 60 mil sacos.

Os agricultores sabem a respeito desse serviço de “inteligência” dos vendedores e
reconhecem sua eficiência como garantia de bom encaminhamento dos negócios como
manifestou o presidente do Sindicato Rural em sua crítica à exigência de aval para fazer
investimentos. Argumentou que as informações que as revendas compilam bastariam para
atestar a confiabilidade do cliente, eliminando a necessidade de mobilizar dois avalistas para
assegurar o financiamento:
Porque o governo não cria uma lei proibindo o aval? Dentro do setor total,
principalmente no agronegócio da sociedade. Se você é um banco [banco da
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revenda] e vem: 'Maldotti, eu quero te vender uma máquina, uma colheitadeira, eu
quero financiar uma máquina. Eu sei que você precisa, conheço a tua propriedade eu
sei que você precisa.' - 'Não, realmente eu preciso, a minha tá um pouco velha'. 'Então vamos fazer um negócio: tu planta tanto... então tu precisa dar terra em
garantia, a máquina vai ficar em garantia e daí tu precisa de dois avalistas'. Mas por
que que eu preciso de dois avalistas? E quem são os avalistas? Alguém, um parente
teu, um vizinho teu. Você vem me financiar uma máquina, vai me ganhar juros, vai
vender a máquina pra mim, vai ganhar lucro em cima da máquina. Eu todo esse
patrimônio, tu sabe toda a minha história, sabe tudo que eu produzo, toda a minha
atividade, você não confia em mim? Se você não confia em mim que não vai ter
lucro em cima do que nós vamos fazer, porque que você tem que... porque você que
é meu vizinho, meu amigo, meu compadre, por que você tem que confiar em mim e
o banco que vai me dar de lucro não pode confiar em mim. Eu coloquei numa das
reuniões que nós fizemos na semana retrasada com o Ministério da Agricultura, com
o Ministério do Planejamento, três ministérios do governo planejando a safra
2008/2009. E uma das solicitações que eu coloquei e fiz uma projeção semelhante a
essa de que tem que tirar o aval das linhas de crédito.

O argumento do presidente do Sindicato Rural ao pleitear a suspensão da exigência de
aval de terceiros, demanda levada às reuniões em Brasília, remete à eficiência dos
mecanismos de controle social para a atribuição de crédito aos agricultores. Nota-se que,
nesse trecho, não se questiona o uso da terra como garantia, mas sim do aval que, como já
abordamos neste estudo, consiste na formalização de relação de confiança pessoal, construída
entre pessoas que se conhecem e que envolve uma série de tensões entre os agricultores.
As etapas possíveis dessa negociação ou do “relacionamento” consistem numa série de
práticas que tem como objetivo transpor os limites da mera impessoalidade, de modo que o
vendedor seja aceito no restrito grupo com o qual um determinado agricultor negocia. Nesse
sentido, o agricultor está “fechado” num círculo de “confiança”, uma relação que demanda
tempo para ser construída. Esses procedimentos foram descritos da seguinte forma por um
jovem vendedor, há sete anos na cidade, oriundo de Xenxerê/SC, onde cursou escola de
agronomia:
L.A. : - Você tava falando dessa relação com os clientes. Como é que é isso? Que
tipo de atividades …. como é que vocês constroem essa ...
Vendedor: O relacionamento?
L.A. - : É.
Vendedor: - Basicamente, a gente começa da seguinte forma: você não conhece o
cara. Você busca saber informações sobre o nome dele. Por exemplo: um produtor
meu Celso Piovesano. Um cara chamado Celso Piovesano. A fazenda dele é lá na
[MT] 404. Como é que eu vou me aproximar dele? Primeiro eu vou me apresentar.
Logicamente. Simplesmente não falar de negócio no primeiro dia. Vai lá fazer uma
apresentação de você. Bem vestido ou bem representado que é a primeira impressão.
Fala de você, no que você trabalha.
L.A.: - Onde que vai?
Vendedor: - Vai na fazenda. Logicamente tu vai na fazenda. O relacionamento deve
começar com visita. Pra que ele te conheça, pra que ele saiba quem é o José [ele
mesmo]. O José da AgroCerrado [nome da empresa] . O José é aquele cara que te
visitou duas, três vezes. Ah, isso aí. A partir do momento em que tu começa visitar
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ele duas ou três vezes, tu começa já também... Diz:' Olha, se tu precisar alguma
coisa, eu estou aí pra ajudar, eu tenho algumas condições, alguns produtos que você
pode substituir...' Vai sondando informações. Por exemplo: você usou determinado
inseticida no milho. Ah, legal. Conversa. Vai vendo. De repente, ele está usando algo
errado, tu tenta reverter a situação pra ti. Por exemplo: eu tenho outro produto que
também funciona e pode de repente pode ter um resultado melhor. Uma forma de
convencimento do produtor. Mostrando pra ele que você também tem um produto,
que tu trabalha com uma determinada marca. Então, a partir desse momento, você
vai começar a abrir o leque. A partir desse momento, se ele começar a pedir quanto
custa, ele já está te dando abertura. Aí a partir desse momento, ele vai começar a te
visitar, vem aqui tomar um café com a gente, um chimarrão. Muitas vezes, nem sai.
Pode passar um dois anos, um ano sem fazer negócio. Mas quando você faz negócio,
já chega a fechar pedido de 1 milhão e cem mil dólares só num pedido. Eu cheguei a
tirar uma venda de 1 milhão e cem mil dólares num pedido. Na época em que o dólar
tava 3 [reais].
L.A.: - Isso aí foi investimento de muito tempo?
Vendedor: Foi. Com certeza. Era um relacionamento de muito tempo. Você não
consegue ganhar um cliente de um dia pro outro. Outras pessoas são amigas delas.
Entendeu? Você não vai chegar de uma hora pra outra. É que nem amigo. Tu não faz
um amigo, já fica íntimo, já quer apresentar a casa, você já faz prato pra ele. Não. Já
vai emprestar o carro pra ele, já vai emprestar dinheiro pra gente? Não. Isso tudo
depende de um relacionamento. Se for um relacionamento verdadeiro, se o cara …
Pra tu começar, tu vai ver se pode confiar no cara, se o cara vai te dar o nó também.
Não adianta vender. Venda não é só tirar o pedido. Venda é o relacionamento, é tirar
o pedido, é poder pegar e depois ir lá e receber. E o negócio ser saudável. Dar
dinheiro pra empresa e ser um negócio rentável pro produtor. Sendo bom pra todo
mundo e recebendo, aí é uma venda. Se for só tirar o pedido pra depois não receber.
Aí é problema. Por que uma venda, só se constitui a partir do momento em que tu
vende, tira o pedido e recebe.

É comum que os agricultores recebam orientações técnicas desses vendedores. Todos
com os quais tivemos contato possuíam formação em agronomia. Os agricultores muitas
vezes não dominam o conhecimento que permite uma correta combinação de sementes, adubo
e pesticidas. Um pequeno produtor comparou a atuação dos vendedores à dos médicos (as
lavouras da região são frequentemente atacadas por pragas decorrentes da monocultura).
Essas situações são momentos chave para selar uma relação de confiança através de uma
receita bem sucedida. A par desse conhecimento técnico, os vendedores podem oferecer um
serviço ou um produto.
A menção a valores deve vir à tona por iniciativa do produtor que, a partir desse
momento, também pode fazer visitas à revenda para “bater papo” e “tomar chimarrão”.
Nessas ocasiões, como forma de demonstrar comprometimento, os vendedores podem tratar
de não impor o horário de expediente ao tempo da “amizade”. Os agricultores costumam
visitar algumas revendas com as quais, ao menos, “faz a cotação” que corresponde à
“abertura” para uma venda.
O pagamento pelos insumos geralmente ocorre alguns meses depois da formalização
do pedido e entrega dos insumos na fazenda. Os vendedores levam em conta o risco de não
receber pagamento. O preço acertado pelos grãos, no momento em que é firmado o contrato,
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podem alterar-se em função das cotações, o que pode causar conflito entre as partes e o
consequente rompimento da aliança comercial ou da “amizade”. Os vendedores relataram
que, no caso de uma alta nas cotações, existem produtores que se recusam a pagar. O
empenho em construir o “relacionamento” acaba também cercando os produtores de modo a
imprimir-lhes algum senso de obrigação que garanta o pagamento. A maior “intimidade” entre
as partes permite que elas exprimam uma a confiança mútua.
As falas dos vendedores apontaram alguns aspectos da sociabilidade que denotam a
existência de uma relação de “confiança” ou um certo grau de “intimidade” característico.
Ainda conforme o mesmo vendedor citado acima, participar das mesmas festas ou então o
acesso ao âmbito doméstico, sobretudo às mulheres da família, especialmente as esposas dos
produtores, foram consideradas situações associadas à amizade138:
Então tem tudo isso. Então a partir desse momento, você constrói esse
relacionamento, você consegue chamar ele pra dentro, aí vocês se encontram num
bar, vão pruma festa, chama pra tua casa pra tomar uma cerveja. Ele te chama pra ir
lá. Eu tenho produtor que se eu chegar e ir agora na fazenda dele, se bobear lá, a
esposa do cara faz um bolinho de queijo, vem lá com bolachinha. Nós podemos sair
daqui agora e ir lá na fazenda do cara eu tenho certeza que a esposa do cara vai nos
trazer um café, alguma coisa assim. Por que? Porque isso é relacionamento. Os cara
nos querem muito bem. Mas também no dia do aniversario dele eu ligo, tem as vezes
que eu paguei festa pra ele. Cheguei lá soltando foguete lá na fazenda dele. Quem
que não valoriza de ser lembrado? O dia importante dele. Isso é o relacionamento.

Pouco se pode afirmar sobre a participação das mulheres nos negócios, mas sua
presença copiosa nos escritórios de fazenda levam a crer que é bastante pronunciada entre os
grandes produtores. Uma dessas mulheres encarregadas do escritório da fazenda respondeu
pacientemente as perguntas que permitiram entender um pouco mais sobre os tipos de
contratos de exportação, modalidades de financiamento, burocracia estatal. Durante a Feira
Exporriso, percorrendo em sua companhia o setor reservado às revendas de máquinas
agrícolas, ela sabia responder algumas perguntas sobre o maquinário, mas sem a mesma
certeza que apresentara ao explicar os negócios. Ao nos aproximarmos de uma das enormes
colheitadeiras (ou colhedeiras como é comum ouvir no lugar) foi abordada por um jovem
vendedor uniformizado que, entre as rápidas palavras trocadas, perguntou sobre o andamento
de um pedido de financiamento para aquisição de máquinas junto ao Banco do Brasil que ela
138Na descrição das festas, os leilões figuram como momentos em que pessoas de fora da comunidade assumem
posições de destaque como as autoridades e os representantes das revendas de insumos. Considerando que os
bolos são alimentos por assim dizer “femininos”, pode-se ler essas trocas como uma espécie de abertura da
comunidade através do acesso ritual às mulheres, identificadas ao âmbito doméstico, mais interno, sendo
intermediado também por um “falso” alimento em oposição à carne “masculina”. Essa oposição entre os
doces e a carne também encontra-se assinalada no estudo de FREEMAN. (1970) em que os pães doces são os
alimentos oferecidos aos “outros”, aos vecinos da ferrovia, como ato de “caridade”; sendo o
compartilhamento da carne reservada às festas que reúnem os membros da comunidade.
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respondeu não haver sido liberado.
Dentre as situações usadas pelos vendedores para ilustrar como eles vivenciam essa
relação de amizade com seus clientes vale destacar que, uma imagem recorrente usada para
denotar “intimidade” ou “confiança” remete àqueles momentos em que o produtor está
trabalhando duro sobre a máquina e convida o vendedor para acompanhá-lo na cabine:
Praticamente eu ia uma vez por semana na fazenda dele, tipo rotina. Hoje já faz três
meses que eu não vou na fazenda dele e ele me cobra: 'por que você não vem mais
aqui?' Ele quer que você esteja lá não só porque você faz negócio, mas por uma
consideração de amizade. Que nível de amizade, eu não sei dizer, mas é
consideração pela pessoa. E aí depende de cada um. Tem produtor por exemplo que
não tem nada para fazer e vem na revenda conversar com você. Passar o tempo,
tomar chimarrão. Nesse período que é mais tranqüilo. Daqui a pouco, daqui a quinze
dias começa a colheita de milho eles somem tudo. Só acha na lavoura. Mas você tem
relacionamentos e relacionamentos. Por exemplo: a maioria dos meus clientes, tenho
a liberdade de chegar na fazenda dele, e ele tá trabalhando e eu entrar na [máquina]
colhedeira e ficar conversando com ele e ele colhendo. Já se você é um novato, se
você fizer isso talvez ele: 'peraí, passa outro dia que hoje eu tô colhendo'. E já como
você é conhecido, é amigo e tem contato, já tem uma história, ele não vai falar:
'passa outro dia'. Vai falar: 'entra aí, eu não vou parar de colher, mas entra aí, vamos
conversar'. (gerente de uma revenda especializada em insumos para milho)
Vendedor: - A gente tá sempre em contato com o produtor. Ou aqui na empresa ou
na rua ou na própria comunidade. No próprio C.T.G.. No dia a dia, estamos em
contato com o produtor. A onde um vai geralmente tem alguém ali. A gente tá
sempre conversando: 'Como é que tá a área? Colheu bem o soja? O soja tá bonito?
Vai colher quando? Como a plantar quando?' (...)
L.A.: - Quando tu vai ao CTG, vai mais em função do trabalho?
Vendedor: - Nos fins de semana não. Às vezes eu passo lá durante a semana, uma
vez a cada dez, quinze dias. Passo por lá, o pessoal tá parado lá, chega lá e conversa
com eles.
L.A.: - Ali onde eles jogam carta?
Vendedor: - Jogam bocha, bolão. Existe um período em que o produtor fica parado.
Nesse período você para também. Então você vai lá jogar conversa fora.
L.A.: - Durante a colheita do milho, vocês vão na fazenda?
Vendedor: - Sim. Eu vou lá na lavoura. O caminhão tá carregando, você tá
conversando com o produtor, você entra na cabine da máquina, colhe um pouco com
ele. Vê a qualidade do milho, vê a produção, vai ver outra lavoura...
(gerente comercial de um armazém especializado em receber grãos)

A finalidade comercial dessa relação sem dúvida não deve desaparecer do horizonte
desses atores, de modo que a continuidade dessas relações demandam uma série de estratégias
de eufemização da impessoalidade monetária. (BOURDIEU, 1963) A amizade construída a
partir dessa intenção comercial não é a mesma amizade que vincula agricultores, mas suas
formas de sociabilidade características fornecem modelos que tendem a incidir no que se
entende como uma amizade entre desiguais. Ou ainda: são essas formas de sociabilidade que
permitem que se crie confiança entre as pessoas ou um valor que contribui para definir os
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negócios e para garantir sua efetivação.
O mesmo vendedor que homenageara seu cliente com foguetes pela passagem de seu
aniversário fornece outras pistas para entender o que diferencia a amizade constitutiva dos
negócios e amigos mesmo:
Vendedor: - Por mais que todo mundo faça o mesmo preço, com quem você acha
que ele vai fechar? Com quem ele tiver melhor relacionamento. Relacionamento
hoje numa venda com produtores, com o que a gente vive no dia a dia, hoje em dia
aqui, com a forma que tá competitivo o mercado, hoje é só relacionamento. Preço
ajuda também. Porque preço todo mundo faz. E produtos... acho que todas as
empresas trabalham com produtos de qualidade. Então eu no meu ponto de vista
hoje, seria o relacionamento com os produtores. É fazer um social, é fazer assim, por
exemplo: eu, final de semana. Eu vou na pescaria. Eu tenho produtores que eu chego
lá: 'Ó - vou ligando - to indo aí na sua fazenda.' Eu vou lá, levo uma caixa de
cerveja, uma carninha, vou lá na área dele, nem é na sede, é lá no rio, na área dele lá.
Vai pra lá, faz uma carne, toma uma cerveja com ele. Isso te custa pouco, porque
depois, tu vai lá e fecha um pedido de 1000 dólares, uma venda de um milhão que
você fecha. Então isso custa pouco, é um social, é um relacionamento que tu
constrói. É ali. Então tudo isso ajuda.
L.A.: - Pescaria...
Vendedor: - Pescaria... É por exemplo, em eventos. Tu chamar ele tipo assim: nós
temos amigos, de fazendeiros, tipo, que participa da minha casa, das festas da minha
casa, nos finais de semana. Eu ligo: - “Ô Fabião, vem cá, hoje vamos fazer uma
carninha e tal?” O cara vem lá. Mas assim: já ficaram até amigos particulares.
Amigos, amigos mesmo. Dos mais íntimos mesmo. Então acaba fazendo um
vínculo. Por que? A maioria vem lá do sul. Por exemplo: eu vim de lá, eu e minha
esposa: a gente não tinha amigos aqui. Me dava com o pessoal da loja e pessoal e
também... com quem que você vai pegar [amizade]? Com pessoas que tu vai
conhecendo. Fazendeiro e tal. Se pega um fazendeiro da minha idade já fica um
negócio bom de fazer festinha de casal... brinca num churrasco, uma musiquinha. É
isso aí, é o social.

Notamos que a proximidade social que demanda uma amizade está relacionada aos
momentos de lazer. As pescarias reunindo os homens indicam que ali já existe alguma
“intimidade”, na medida em que permitem transpor a trivial sede da fazenda para conhecer os
recantos de pesca da propriedade. Os rios da região são pontuados por estações de
acampamento e pesca que eles chamam de “pesqueiro” ou simplesmente ceva – nome
também dado à soja, mergulhada nas curvas dos rios, como isca.
A evolução no sentido de uma amizade “verdadeira” ou de uma relação que permite
sobrepujar o interesse comercial deverá também reunir as famílias. Notamos que é muito
comum que os gaúchos reúnam-se em pequenos grupos de casais da mesma idade que eles
chamam de festinha de casal. O reconhecimento de uma origem comum, de ser gaúcho,
consiste num fator importante para o estabelecimento dessa amizade.
A venda de uma máquina colheitadeira (que poderia valer entre 500 mil e um milhão
de reais) também pode servir como ensejo para que o vendedor e cliente reúnam-se para
“assar carne e beber chope” no final de semana, na companhia de suas famílias para

153

comemorar o fechamento de um negócio. Essas festas provavelmente ocorrerão no final da
colheita, quando também finalmente é realizado o pagamento em grãos.
Após a colheita da soja, inicia a plantação do milho e começa a temporada de festas,
entre março e outubro. Se o vendedor de máquinas – ou de outros insumos – quiser voltar a
negociar com o produtor, buscará comparecer às festas de igreja ou de outras agremiações
frequentadas por seus clientes.139
Nas festas de comunidade, observamos que os vendedores que dela participavam, não
costumavam pagar seus gastos com bebida e comida no dia da festa. O valor geralmente era
cobrado dias depois, quando membros da comissão responsável pela festa iam à cidade para
acertar as contas: esse intervalo de tempo também pode ser interpretado como parte dessa
etiqueta que busca imprimir a essas relações um caráter desinteressado, de amizade.
Durante a Exporriso, foi possível acompanhar um grande evento promovido por uma
das revendas de máquinas agrícolas que congregaria todos os agricultores que haviam
adquirido maquinário naquele ano. O estande da revenda foi organizado de modo a acomodar
os clientes e suas famílias que totalizaram um pouco mais de uma centena de pessoas. As
máquinas em exposição foram deslocadas para as bordas do estande e no centro foram
dispostas mesas para refeição e foi oferecido um churrasco.
O ponto alto do encontro foi o momento em que, enquanto os convidados serviam
seus pratos, uma máquina gigantesca e uma plataforma colheitadeira estacionaram
triunfalmente em frente às mesas, para onde todos voltaram os olhos. Aos poucos, as pessoas
se aproximavam, sobretudo homens e crianças para apreciar a máquina. Tratava-se da
máquina que era considerada na época a mais moderna e cara do mercado, sendo uma apenas
em operação no Mato Grosso – pertencente inclusive aos Ranzolin.

139Em 2010, uma das revendas de máquinas agrícolas organizou, nessa época de entressafra, uma viagem aos
Estados Unidos, que durou pouco mais de uma semana, reunindo cerca de 25 homens, entre produtores e
alguns vendedores. O objetivo da viagem era conhecer as fábricas de máquinas em Illinois.
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4. “AGRONEGÓCIO” E ESTADO
4.1. Crise moral e crise econômica
Entre os anos de 1998 e 2000, os preços da soja mantiveram-se em baixa. A partir do
ano seguinte, as cotações subiram, mantendo-se altas até o segundo semestre de 2004. No
mesmo período, era abundante o crédito para aquisição de maquinário através de uma linha de
crédito federal batizada “MODERFROTA” e foram reeditados acordos pela renegociação de
dívidas criados nos anos 1990: “Securitização II” (2001) e a negociação das pendências
relativas ao PESA conhecida como “Pesinha” (2003). (CAMARGO, 2009) Essa configuração
proporcionou aos agricultores um período de prosperidade, criando em Sorriso uma certa de
euforia como lembrou o presidente do Sindicato Rural:
Então eu fico feliz da vida de ter... não precisava no tamanho... mas fico feliz da vida
como agricultor de ter tido a oportunidade de conviver, de estar na atividade e a crise
ter vindo no ano de 2004. Fico feliz da crise tem vindo pra nossa região. (…) O que
eu tava vendo aqui era o enriquecimento lícito, de direito e maravilhoso por pessoas
honestas e puras. Porém, o grande enriquecimento de famílias tava tirando o que
ninguém pode perder que era o objetivo da humanidade: o agrupamento de pessoas,
bom convívio, bom relacionamento. A nossa sociedade estava ao ponto que de que
tava se destruindo famílias por excesso de dinheiro envolvido na nossa sociedade.
Eu digo aqui Sorriso, que não é diferente de Rondonópolis. A agricultura tava dando
tão certo num periodozinho ali que os filhos chegaram ao ponto de querer nem
pensar em trabalhar e estudar. Alguns [diziam] que “o meu pai é rico, nós nunca
vamos ter problema de dinheiro.” Eu presenciei as palavras da filha de um agricultor
aqui, de arrumar um namorado e dizer: “pode parar de trabalhar. O meu pai é podre
de rico, tu nunca mais vai precisar trabalhar.”. E o rapaz, não estudou, só pensava
em carro rebaixado, carro do ano e festa. Trocar a noite pelo dia. Isso muitos filhos
da nossa sociedade. Jovens aqui, 3, 4 irmãos como toda a cidade tem, antigamente
tinha também... o rei da cocada enfrentando a polícia com cavalinho de pau e coisa,
fazendo estardalhaço na cidade. “o meu pai é rico, o meu pai coloca esses
policiais...”. A esse ponto. Outros: divergência familiar, principalmente marido e
mulher. Nós somos todos de origem humilde, sem grandes oportunidades, quando o
[sujeito enriquece], primeira coisa: uma boa amante dava status. Começou a ter
diversos problemas familiares em decorrência de... E mulheres despreparadas. Eu
não sei se um dia vocês não viram, na revista Veja, uma reportagem com uma
pitanga de uma mulher aqui de um comércio, levou duas, três cocotinhas do
agronegócio e colocou uma reportagem que aqui jorrava leite e mel, que ela vendia
por dia 20, 30 mil reais por dia. Que as mulheres dos fazendeiros iam comprar
blusinhas básicas pro dia a dia de 1.500, 2.000 reais cada blusinha. (…) Foi bem
antes da crise. Então isso deu uma demonstração de como a sociedade tava num
rumo totalmente errado, meu Deus do céu!

O “excesso de dinheiro” havia provocado uma desordem que comprometia a
reprodução social das famílias: os maridos ostentavam amantes, as mulheres consumiam
desenfreadamente, os jovens não queriam mais trabalhar. O “grande enriquecimento de
famílias” correspondia ao desmantelamento do tecido social, arruinava seus princípios de
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coesão. Significava um obstáculo à construção da sociedade, a própria razão de ser ou o
“objetivo da humanidade”. A fartura havia produzido uma espécie de crise moral.
A menção à matéria jornalística que retratava os gastos mais fúteis e esbanjadores de
uma minoria de “mulheres despreparadas”, retrato pungente da decadência da sociedade,
ocorreu muitas outras vezes em campo, da boca de outros informantes, de modo a assinalar a
circulação de riqueza na cidade e suas decorrências por vezes degradantes.
A reportagem intitulada “O avanço da elite do campo: quem são e como vivem os
brasileiros da fatia do país à prova de crise” foi a capa da edição de 29 de setembro de 2004
da Revista Veja, justamente no período em que o preço da soja iniciava uma expressiva
queda. A matéria abordava o estilo de vida luxuoso daqueles que haviam enriquecido com o
“agronegócio” em várias regiões do país, explorando produtos diversos. Cada página trazia o
perfil de alguém representando uma cidade, entre elas, Sorriso:
“'Daslu de Sorriso': A empresária Valdirene Marchioro (à esq. da foto) montou há
dez anos uma loja de 350 metros quadrados no centro de Sorriso, no Mato Grosso,
para atender a uma clientela exigente. Blusas básicas podem custar em média 1800
reais. Suas coleções reúnem marcas que estão na moda em São Paulo, no Rio de
Janeiro e em Belo Horizonte. Num ambiente que mistura amizade e negócios,
Valdirene reúne as clientes para tomar chá, café ou chimarrão – uma tradição entre
os sulistas que povoaram a cidade. A cada dois ou três dias novas peças dividem
espaço nas araras da loja. Confortáveis, os provadores, com até 3 metros quadrados
tem sofás. Algumas clientes cativas chegam a gastar 20.000 reais em uma única
compra. Certos cuidados são essenciais numa cidade de 35.000 habitantes onde
quase todos se conhecem. 'Tenho apenas uma peça de cada modelo e cada cor.
Ninguém quer encontrar uma amiga com roupa igual.' diz Valdirene” (SALGADO,
2004)

A cada referência à matéria, os agricultores condenaram a ostentação de riqueza.
Outros destacaram que as notícias propagaram a imagem de uma região próspera que
terminou não suportando o montante de trabalhadores maranhenses que apinharam-se nas
periferias da cidade em seus “puxadinhos”, migrantes considerados indesejáveis.
O texto também informa sobre uma sociabilidade característica dos “sulistas”
representada pelo hábito de tomar chimarrão, prática através da qual, conforme o jornalista, se
“misturam negócios e amizade”, “numa cidade em que quase todos se conhecem”.
Considerando essa ênfase e a superficialidade de uma pesquisa jornalística em relação a uma
etnografia, essa concepção nativa sobre uma forma de negociar localizada, em que as relações
pessoais ou a “amizade” são constituintes, faz parte de um discurso voltado para fora ou que
exprime uma imagem que essas famílias gaúchas fazem delas mesmas.
A crise geralmente foi interpretada pelos agricultores como consequência de negócios
baseados em altas cotações, muitas vezes voltados para a aquisição de mais terras. Essas
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dívidas foram consideradas decisivas para o agravamento da crise. Os dados obtidos
corroboram outros estudos que apontam que a concentração fundiária recrudesceu após a crise
em função de negócios envolvendo propriedades de agricultores falidos. (CAVALCANTE,
2008; FERNANDEZ, 2007).
A crise veio, não precisava... ela veio muito pesada principalmente pra 60%
daqueles corretos, honestos, humildes. Mas os 20, 30% estavam afetando a
sociedade num todo. A crise fez com que todos vissem que ter é importante, mas ser
é mais importante do que ter. Então a nossa sociedade voltou à origem de que muitos
se arrependeram de ter adquirido áreas de terra na região sem necessidade nenhuma,
pelo menos por duas, três gerações. Tirando a oportunidade de outras famílias com
necessidade vir se instalar e se autossustentarem e enriquecerem na região. E por
isso que, quando eu coloco em determinadas oportunidades que a crise pra mim
foi... eu vejo com bons olhos, [os outros]: “Tá loco Maldotti!” Não, por causa disso,
disso e isso. E acho que? Tem que ter esses momentos pra fazer com que a sociedade
caia na real.

A minoria de gananciosos, em oposição aos corretos, honestos, humildes, “afetavam a
sociedade como um todo”, arruinavam as bases desse amálgama social. Ter não poderia
sobrepor-se ao ser que corresponde aqui a fazer parte da sociedade. O consumismo supérfluo
das mulheres estava para o ímpeto de parte dos agricultores em “adquirir áreas de terra sem
necessidade nenhuma”. O agricultor que planta grandes extensões tende a ser admirado,
como já destacamos, mas também é importante crescer dentro de certos limites que parecem
estar relacionados com o que é considerado suficiente para a reprodução da família. O que
extrapola esse limite, corresponde à perseguição de uma distinção social sem considerar os
valores que estruturam a sociedade como um todo. A afirmação de que a “sociedade voltou à
origem”, no momento em que questiona essa aquisição de terras esvaziada do ponto de vista
moral, remete à colônia que só foi abandonada no momento em que comprometeu a
reprodução da família. O avanço para “novas áreas” foi muitas vezes justificada pelos
informantes em função da “falta de espaço” no Sul pela sucessão de desmembramentos das
colônias em função de herança.140
Entre 2005 e 2006, os efeitos da crise ainda eram intensos na cidade. Comerciantes da
região central afirmaram que o faturamento dos negócios diminuiu 80% nesse período.
Instalou-se um clima de cautela em relação ao consumo e a investimentos. As sociedades
familiares atinaram para a adoção de técnicas de gestão consideradas mais eficientes no
140Essas ideias sobre o “crescimento” ou sobre o contraste entre períodos de crise e prosperidade podem ser
vistas à luz da análise de SAHLINS (1969) sobre as formas de reciprocidade, em que os períodos de
prosperidade são considerados propícios para tendências individualistas que ferem princípios de coesão
social. Conforme o autor, os períodos de prosperidade elevam o nível de reciprocidade, uma vez que todos
podem compartilhar, exercer generosidade. Essa forma de circulação dos bens redunda no aumento da
concentração e individualismo na comunidade.
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controle das movimentações financeiras – sem que isso comprometesse a dita “mistura de
negócios e amizade”.
Dentre as reações frente à crise, parte dos agricultores, principalmente aqueles
considerados grandes produtores ou empresários, incluíram a criação de entidades de
representação e de cooperativas. Os dados mostram que a crise contribuiu para estabelecer
outros níveis de distinção entre os agricultores através de técnicas de gestão e da articulação
de associações.
Dos variados desdobramentos da crise, parece ter sido sua expressão mais dramática a
chamada “Greve dos Agricultores”, um movimento deflagrado em abril de 2006 que teve
repercussão nacional. O próximo item será dedicado à reconstituição da greve (através de
publicações encontradas na rede, desde sites de notícias regionais até grandes jornais do
Sudeste) e a algumas reflexões sobre a forma de protesto elegida pelos agricultores.
Posteriormente serão abordados os surgimentos de cooperativas de grandes e médios
produtores e de entidades de representação, não somente enquanto respostas à crise, mas
também, como iniciativas associadas ao que os agricultores entendem como “agronegócio”. É
importante notar que o termo foi poucas vezes mencionado pelos informantes. Quando os
produtores, fossem eles pequenos sojicultores assentados ou grandes proprietários, referiamse ao seu ramo de atividade, falavam em agricultura e não em “agronegócio”. A partir de
raras menções, foi possível notar o quanto o “agronegócio” estava associado à adoção de
técnicas de gestão da produção consideradas mais “modernas” e ao aprimoramento das
estratégias adotadas na relação com o Estado, sobretudo nas esferas estadual e federal - que
extrapolavam a administração municipal, já dominada pelos agricultores gaúchos.
4.2 Greve dos Agricultores
A greve, também conhecida como “Grito do Ipiranga” teve início em Ipiranga do
Norte, um município vizinho, quando agricultores bloquearam o armazém de uma das
tradings que atuavam na região. A decisão partiu de um grupo de agricultores que foram ao
local para acertar as contas de financiamento da safra e constataram que o preço pago pela
soja estava muito aquém das dívidas de custeio.
A mobilização dos agricultores se alastrou pelo Mato Grosso e alcançou também
outras regiões do país, durando um pouco mais de um mês. Todos os anos são realizados
eventos na região para celebrar essa “greve”. Uma de suas lideranças, em 2012, seis anos após
as manifestações, havia tornado-se prefeito de Ipiranga do Norte e, em entrevista a uma
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emissora local, ambientada na lavoura, falou sobre o estopim dos protestos:
- Esse dia [05/04/2006], nós fomos acertar nossas contas na multinacional e nós
ficamos devendo lá, no acerto de contas que nós fizemos lá, com a crise que existia
na época, ficamos devendo a metade. Com a nossa produção, não conseguimos
pagar nossas contas. (…) Nós oficiamos as multinacionais dentro do município para
não comercializar mais, pra a partir daquele momento, não embarcar mais produto
que aquilo pra nós estava errado.
[repórter]: - E aí vocês trancaram, botaram as máquinas na frente das multinacionais
pra não sair grãos do lado de lá, pra não descer grãos pros portos. “Mercado e Cia
(5 nov. 2012). Entrevista com Pedro Ferronato”. Disponível em
<www.youtube.com/watch?v=BeqfazukvfM>

O primeiro ato de rebeldia atingiu a comercialização através das tradings, o que é
bastante expressivo da tensão entre os agricultores e as multinacionais, como eles chamam o
seleto grupo de companhias que financiam e exportam a produção de grãos. A pesquisa não
explorou devidamente a relação entre produtores e tradings, mas os dados obtidos apontam
que as condições para obtenção desse tipo de financiamento não são os melhores possíveis, de
modo que tendem a ficar sujeitos às tradings os produtores com menor capital de giro.
As matérias dão conta que uma semana depois do episódio em Ipiranga do Norte, o
movimento havia atingido os municípios do Meio Norte Matogrossense situados à BR 163:
Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Além dos armazéns, também foram alvo dos protestos
agências bancárias, sobretudo do Banco do Brasil e do Sicredi que parecem ser as principais
instituições de financiamento público das safras. As prefeituras de Sinop, Sorriso, Lucas do
Rio Verde, Nova Mutum, Vera, Ipiranga do Norte e Diamantino decretaram ponto facultativo
em apoio ao movimento. Nota-se que o foco dos protestos foram os trechos de rodovia que
cortam esses núcleos urbanos e os lugares identificados com as operações de financiamento e
comercialização dos grãos.
A restrição à circulação das carretas graneleiras ou carregadas com insumos tomou
proporções maiores através do bloqueio das rodovias BR 164 e 364 em diversos pontos. Na
região de Alto Araguaia, produtores bloquearam uma ferrovia colocando tratores sobre os
trilhos. Conforme notícia publicada em 28/04/2006 no site “Paraná on line”141 :
Pelo menos 10 mil produtores agrícolas de Mato Grosso aderiram ao protesto
denominado Grito do Ipiranga em 14 municípios (…). O comércio e prefeituras
fecharam as portas em solidariedade aos produtores. Com a crise da agropecuária,
base da economia do estado, todos sentem as consequências até então vividas apenas
pelos produtores rurais. Os agricultores queimaram máquinas, distribuíram leite e
espalharam uma carga de soja no asfalto em Sorriso e Lucas do Rio Verde, na BR
163, que liga Cuiabá a Santarém (PA). Em 11 trechos da rodovia, foram montadas
barreiras no estado para impedir o escoamento da produção para os portos de
141Disponível em <http://parana-online.com.br/editora/economia/news/174952>
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Itacoatiara (AM) e Paranaguá (PR).

Quinze dias depois do início do movimento no Meio Norte Matogrossense, os
agricultores do sul do Estado também aderiram conforme matéria do site “Sonotícias”142 :
Além de caminhões carregados com soja, arroz, milho e algodão, os manifestantes
impedem também a passagem de combustível protestando contra o alto preço do
óleo diesel que tem sido responsável por aumentos consideráveis nos custos de
produção. Durante o protesto, agricultores colocaram fogo em fardos de algodão. Na
semana passada, conforme Só Notícias já informou, foi colocado fogo em cinco
colheitadeiras e em um trator durante os protestos na BR 163 em Lucas do Rio
Verde, Sorriso, Sinop e Tapurah (em uma rodovia estadual).

O texto destaca o apoio que o movimento recebeu de comerciantes e das prefeituras
corroborando a ideia de que as economias dessas cidades dependiam da agricultura. As
notícias seguintes dão conta que pecuaristas também aderiram ao movimento, impedindo que
os rebanhos fossem transferidos para os locais de abate. As indústrias de calcário da região de
Nobres/MT também reforçaram o bloqueio colocando carretas e caminhões obstruindo aquele
trecho da BR 163. Os bloqueios ocorreram também no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia.
Pouco mais de um mês depois de iniciados os protestos, as notícias eram que
começava a faltar óleo de soja para os consumidores e que, o então governador do Mato
Grosso, Blairo Maggi, que havia incentivado o movimento num primeiro momento, pedia a
suspensão das manifestações. Em 25 de maio, o governo federal anunciou um pacote de
medidas visando dar fim aos bloqueios que incluía o aumento do volume de crédito rural
disponível.143 Os protestos cessaram. Cerca de uma semana antes, porém, a polícia entrou em
confronto com agricultores que estavam acampados no trecho da BR 163 que corta Sorriso
como registrou “O Estado de São Paulo” em matéria publicada em 20/05/2006:
Tenso o clima entre produtores rurais do Norte do Mato Grosso e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Cerca de 50 patrulheiros estão reprimindo a formação de
bloqueios ao longo da BR 163, também conhecida como rodovia Cuiabá-Santarém.
Na sexta-feira, a polícia destruiu um acampamento dos produtores que estavam em
um posto de gasolina em Sorriso. A atitude revoltou os agricultores, que prometeram
montar barricadas para impedir o tráfego de carretas com produtos agrícolas nesse
fim de semana. As manifestações dos agricultores completaram um mês nesse
domingo.
Num confronto ocorrido na quinta-feira, seis agricultores foram feridos e outros
cinco foram presos. A PRF atirou bombas de efeito moral e deu tiros para o alto, a
fim de dispersar os agricultores.
142Disponível em <www.sonoticias.com.br/notícias>
143Disponível em <http://www.agrural.com.br/index.php?option=content&task=view&id=6740>
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Os comentários registrados em campo permitem afirmar que a memória dos
agricultores sobre a greve enfatiza não somente esse confronto com a polícia e outros atos de
rebeldia como incendiar de tratores, mas também, alguns relatos enfatizaram as diversões que
os acampamentos proporcionavam. É importante lembrar que os acampamentos são formas de
lazer apreciadas pelos gaúchos, montados por ocasião de pescarias e rodeios, reunindo
famílias ou somente os homens. São períodos em que as pessoas se entregam à satisfação de
estar nas condições que um acampamento proporciona: a precariedade e o improviso (e a
criatividade), o contato com a natureza, o afastamento do meio urbano.144
O local escolhido montar acampamento era um ponto de referência importante na
memória dos habitantes da cidade, uma espécie de marco zero. Ali mesmo funcionava a
hospedaria construída pelos sócios da Colonizadora em meados dos anos 1970 que apoiaria o
afluxo de pessoas à “área nova”: corretores, colonos e empreitadas de peões para a derrubada
da mata.
Nas narrativas daqueles considerados “pioneiros”, os acampamentos figuram como as
primeiras materializações do civilismo dos colonos gaúchos na selva ainda indômita, assim
como a preparação do assado e do chimarrão. Construíam o primeiro barracão ainda em sua
forma híbrida em que de um lado dormia a família e do outro, as máquinas. Talvez seja
possível afirmar que esses momentos acampados no posto Sorrisão significassem também o
estabelecimento de um clima de exceção em relação à vida cotidiana, num contexto em que o
extraordinário está identificado com essa atmosfera rústica que de certo modo é uma “volta à
origem”.
Se por um lado, essa mobilização permitia que os agricultores demonstrassem a
unidade do setor do agronegócio, por outro lado, os comentários a respeito do episódio
permitem notar como as distinções entre os agricultores, entendidas nos termos dessa
moralidade da dívida, também se exprimiam naquela situação. Vejamos o relato do bem
reputado Evandro Ranzolin e de seu filho a respeito da “greve”:
144Esse gosto pelo rústico também é perceptível na atração exercida sobre a população local pelas competições
de “motocross”. Inclusive, o então campeão nacional da modalidade na época era de Sinop. Em publicação
encontrada na rede, também podemos constatar que os gaúchos são entusiastas dos ralis automobilísticos. Em
2006, o campeão do “Rally dos Sertões”, a maior competição da modalidade no Brasil, foi o irmão da esposa
de um grande produtor de Sorriso, estabelecido em Luis Eduardo Magalhães/BA. Seus patrocinadores foram
indústrias de insumos agrícolas como FMC e CASE. Em publicação de um dos patrocinadores, o próprio
piloto-agricultor escreveu sobre sua participação no rali: “Atolar na lama, estradas de terra, buracos,
lombadas, poeira, curvas fechadas, atravessar rios... Quanto pior, melhor. Essa é a filosofia do Rally
Internacional dos Sertões e é por isso que esse esporte não é para qualquer um. Tem que gostar de aventura,
ter espírito intrépido e amar encontrar pela frente uma condição adversa a ser superada. E foi tudo isso o que
me atraiu para a competição, movido que sou pela aventura e desafios. Não foi por outro motivo que aos 20
anos larguei tudo no Sul e vim me instalar na Bahia e, sem nenhum conhecimento na área agrícola, me tornei
o produtor que sou hoje, plantando algodão (23 mil ha), soja (16 mil ha) e outras culturas menores. Mas há
ainda outras qualidades necessárias para o sucesso nesta competição, tanto quanto na agricultura.”

161

Filho: - Tem gente que quebra por vários fatores: tem uns que não tem
administração, quer dar o passo maior que a perna, outros é porque a coisa subiu
mesmo, outros é porque não soube administrar nos tempos bons. Então vários
fatores aí. Tem um que … até a gente teve em reuniões aí. Há dois anos que foi
fechada a BR, a polícia federal veio, a rodoviária federal, desobstruir a BR, tiro de
borracha nos agricultores tudo aí. A aí a gente...
E. Ranzolin: - A gente meteu as máquinas na BR e coisa aí e até o governo resolveu
os problema e tá... e como que você vai pressionar o governo? Avisar, tinha sido
avisado através de Sindicato Rural, FAMATO [Federação da Agricultura e Pecuária
do Mato Grosso], CNA [Confederação Nacional da Agricultura] , as pessoas
informando: olha vai acontecer isso, isso e isso. Eles não davam nem bola. Aí o jeito
foi trancar a BR, não deixar mais sair soja, arroz, nada. Pra pressionar. Aí você não
pode trancar a BR, aí vem a polícia rodoviária federal armado com tudo e …
L.A.: - Eu: O senhor tava lá?
E. Ranzolin: - Eu não tava, tava numa reunião … [risos] O José [filho] levou umas
borrachada né José? [risos] Eu tava em Cuiabá, aí o pessoal me ligando, porque eu
era meio que um dos coordenadores e tal, eu tava em Cuiabá na FAMATO, tinha
uma reunião, o pessoal tudo lá sabe, daí ligaram que tava pra pipocar aqui em
Sorriso. Eu falei: não gente, calma, vamos resolver... Um policial ali eu acho que …
o cara foi subir numa colhedeira pra telefonar, não sei o que, o cara derrubou ele lá
de cima e já fechou o pau e tiro de borracha. Aí ficou feio. Ficou feia a coisa. (...)
L.A.: - E quem é que foi ? Quem é que estava lá? Eram os grandes, os médios?
E. Ranzolin: - Tudo mundo.
Filho: - Todos os agricultores.
L.A.: - Que situação curiosa.
Filho: - Na verdade, todo mundo briga pelos mesmos direitos. Incentivos... estamos
numa região ruim de logística... saiu disso um monte de coisa dessas manifestações,
negócio de prêmio. Saiu disso. Os prêmios, um incentivo. É quase... um subsídio
não declarado.
E.Ranzolin: - É, por causa que saiu os prêmios que a gente tá recebendo até agora.
L.A.: - Isso é importante pro orçamento do pessoal...
Filho: - Nos dois anos, o da greve e um ano após, o custo de produção foi maior que
a receita. Nesses dois anos. Nós fizemos um levantamento e foi nos dois anos... o
custo de produção... os agricultor tavam brigando pra ter um incentivo.

Esse trecho mostra que uma das lideranças declaradas dos agricultores, embora tenha
afirmado seu apoio ao movimento, demonstrou certo embaraço ao afirmar que não participara
efetivamente das manifestações. Tinha como álibi uma reunião em Cuiabá, sendo
devidamente representado no bloqueio pelo filho. Esse desconforto provavelmente está
relacionado com a possibilidade de embate direto com a polícia, uma situação que não
condizia com um agricultor equilibrado ou que trabalhava tranquilo. No desfecho da greve,
entretanto, fizeram parte dos agricultores beneficiados pelas medidas compensatórias
adotadas pelo governo.
Na sequencia dessas falas, os narradores procuram assinalar a solidariedade que os
agricultores receberam de outras categorias como os comerciantes, mas também acabam
admitindo que o apoio ao movimento não era consensual na cidade. O desdobramento dessa
matização acabou revelando que eles mesmos tinham reservas em relação ao adiamento do
pagamento de dívidas, que parecia ser a principal bandeira daqueles protestos:
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L.A.: - E aí chegou um momento de um certo desespero...
Filho: - Não foi só os agricultores, a sociedade como um todo. É basicamente
agrícola a economia, então tinha comerciante que participava. Toda a cidade.
E. Ranzolin: - A grande maioria apoiando, mas alguns criticando e metendo lhe o
pau. Colono e não sei o que e tal. Dependendo, indiretamente, o próprio agricultor
também.
L.A.: - Tinha agricultor que criticava? Não entendi.
E. Ranzolin: - O comércio.
Filho: - Mas tinha os agricultores que criticavam também.
L.A.: - O que que eles diziam? O pessoal que criticava.
E. Ranzolin: - A gente, graças a Deus, sempre levou a coisa segura. Perguntavam o
que que eu tava fazendo lá? Ajudando a classe, que a gente sabe que tá difícil a
situação. Mas olha, cada ser humano é uma cabeça diferente, pensa diferente. (…)
Em alguns casos, os produtores, o cara plantava 1000 hectares e 1 ano, daqui a 2
anos, tava com 350 a mais de área. Não se faz. Três anos antes da greve, teve um
boom o preço da soja. Então todo mundo começou a investir, aumentar área, fazer
um monte de coisa. Aí veio essa crise, todo mundo tava endividado. Todo mundo
não: quem é agricultor mais pé firme no chão, trabalha tranquilo, muitos são assim,
tavam lutando por um objetivo que era direito. Mas muitos tavam lutando pra
prorrogar a dívida, pagar essas coisas, achando que o agricultor é um intocável,
quando vai quebrar, o governo vai lá e ajuda. O que é errado. No comércio, se for
assim hoje, o comércio vai falir, não tem dinheiro, fecha as portas e pronto. O cara
não: compra um monte de área e se não puder pagar, vão renegociar a dívida. Então
muita crítica nessa...
Esposa: - Sem-vergonhice no meio. Como em todas as coisas.

Os mesmos narradores que, num primeiro momento, expressam seu apoio às
reivindicações dos agricultores, são capazes também de marcar as distinções internas em
jogo, remetendo à oposição entre os agricultores que trabalham tranquilos, como eles
mesmos se definiam e os ganaciosos ou que assumiam dívidas cegamente no intuito de
aumentar suas áreas. Nesses últimos casos, o Estado assumia um caráter complacente, não os
deixando quebrar, o que delatava o tratamento privilegiado dispensado à agricultura em
comparação a outras atividades econômicas como o comércio. Essas dívidas, por assim dizer,
subvencionadas pelo Estado, são consideradas “dívidas impagáveis”:

Filho: - Que nem o meu pai falou. Tem gente que é impagável essa dívida dos cara.
O cara tem tanta dívida... Com aqueles boom de preço, o cara fazia conta na soja
naquele patamar. Aí naquele ano, com a metade disso, ele ficou com o capital dele
todo imobilizado em terra, em tudo que comprou. Impagável. Nunca mais. O
governo pode ficar renegociando vinte anos a dívida do cara. 20 anos que ele não
paga mais.
E. Ranzolin: - Até o governador falou um dia lá: - 'A gente aqui tá discutindo pra
salvar pessoas de um problema que foi causado pela defasagem do preço. Agora,
pessoas, que não souberam administrar, que estão quebrados por causa dele mesmo,
de ganância e coisa, de mil, quer plantar 5, quer plantar 10 num curto prazo de
tempo, sem ter uma estrutura. Só Jesus Cristo pra salvar esse povo aí. Não tem
governo nenhum que vai salvar a situação dele'. Ele falou assim: - 'vocês me
desculpem falar, mas é verdade'. Era o que a gente tava sentindo na pele mesmo.
Tem pessoas que não tem remédio. Ele tem que vender o que ele tem e ficar com um
pouquinho pra começar a sobrevivência dele dali tranquilo, porque … num todo,
resolver o problema dele, não tem negócio nenhum, governo nenhum que vai
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resolver o problema dele. Então tem pessoas que não merecem estar sendo chamado
de agricultor. Agricultor é aquele que vai levando a coisa certinho. As pessoas
começaram a investir muito, mas em abertura de área, abraçar cada vez mais pra
dizer: - ' Tô plantando 10, 15 mil hectares'. Isso aí não leva a lugar nenhum. Agora, a
pessoa que investiu na terra pra fazer produzir mais, esse não nunca quebra.
Produzindo bem. Agora se vem uma frustração de safra como tem no Sul, alguma
coisa que o cara não colhe, aí é complicado. Todo o ano tem os momentos bons de
preço e momentos ruins. Tem que saber vender, quem nem é o agronegócio agora.
Tem que saber quanto custa pra vender na hora certa. Pra você ir levando.
L.A.: - Esse tipo de … aquele que esta sempre querendo...
E. Ranzolin: - Tem os aventureiros. Esses às vezes se dá bem, às vezes. mas a
maioria se dá mal.
L.A.: - O senhor acha que não deveria ser chamado agricultor?
E. Ranzolin: - Acho que não. Teria que ter um outro nome: o 'aventureiro do
agronegócio', ou alguma coisa parecida. Não é uma coisa sólida. É a mesma coisa
que o padre aquele que largou o balão145. Largou e não sabe o que vai acontecer. Ele
imaginou que ia pra algum lugar, mas sonhou né.

A compulsão atribuída a “pessoas que não tem remédio” contrasta com a postura
equilibrada do “verdadeiro” agricultor: trata-se daquele que investe para aumentar a
produtividade do mesmo pedaço de terra e, se por ventura, fica quebrado, deve vender o que
tem e “ficar com um pouquinho pra começar a sobrevivência dele dali tranquilo.”
É importante notar que foi justamente essa medida tomada pelos irmãos Cantelli,
analisados no capítulo 3, no momento em que ficaram quebrados: venderam a terra e
recomeçaram em 3 hectares dedicando-se à criação de vacas, uma atividade que não confere o
mesmo prestígio que a agricultura. Tratava-se de uma postura que denotava humildade e que
sustentou a construção de uma boa reputação, de modo que eles fossem considerados
agricultores nesse sentido “verdadeiro” ao qual referem-se os Ranzolin.
O agricultor também precisa dominar as alternâncias do mercado de commodities ou
“saber a hora de vender”, o que distingue o agronegócio. Do contrário, em se tratando dos
titulares de “dívidas impagáveis”, estaríamos diante de um “aventureiro do agronegócio”, em
que não está em jogo a identificação como agricultor, nem com a agricultura. Em vez de
crescer “verdadeiramente” pelo trabalho, o “aventureiro” guia-se pelo acesso a privilégios
proporcionados pelo Estado.
Completando esse quadro criado por ocasião da “Greve dos Agricultores”, é
importante notar a solidariedade que vendedores de insumos agrícolas prestaram a seus
clientes, permanecendo, como um deles relatou, acampados juntos aos agricultores. Essa
adesão, no entanto, não impediu que notassem o inusitado da situação: agricultores chegavam
ao acampamento com suas caminhonetes, suas esposas chegavam a bordo de outro automóvel
e o filho, em outro. Não se tratava de uma condição que correspondesse à de uma família em
145O narrador refere-se ao caso ocorrido em abril de 2008, em Santa Catarina quando um padre resolveu fazer
um experiência lançando-se em um vôo alçado por balões ao sabor do vento. O sujeito foi levando para o
oceano e nunca mais foi encontrado.
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apuros financeiros.
A reboque dessas considerações, vale assinalar que a mobilização desses grandes
produtores se valia do mesmo repertório de ações observado em protestos de trabalhadores
sem terra, por exemplo, ou outros grupos subalternizados. Nesse sentido, é importante
destacar que, o município em que foi deflagrado o “Grito do Ipiranga” tem origem num dos
maiores assentamentos de reforma agrária do Estado. Portanto, muitos dos agricultores que
hoje cultivam grandes extensões de terra no município, chegaram à região como assentados e
talvez familiarizados, em alguma medida, com as formas de luta dos pequenos produtores
rurais.
4.3 Cooperativas de “Grandes”
A crise de 2004 aparece nas falas dos agricultores como uma espécie de marco da
última flexão da agricultura no sentido de uma “modernização” que vem a constituir um
modelo organizacional identificado ao “agronegócio”. Os informantes situaram nesse ponto
uma espécie de ultimato para um rearranjo das formas de administrar a produção e a
comercialização dos grãos.
Os agricultores apontaram como os fatores que determinaram essas rearticulações a
diminuição da margem de lucro, atribuída principalmente à valorização dos insumos
agrícolas, e à tendência à burocratização da agricultura, dada pela crescente complexidade
das operações financeiras em jogo. O estabelecimento de escritórios de fazenda na cidade foi
comumente justificado pela necessidade de aprimorar o controle sobre os gastos e o
planejamento das vendas, fontes abundantes de “papelada”. Nesse sentido, a noção de
“agronegócio” se constitui em oposição a um passado em que a agricultura não exigia tanta
especialização no que se refere aos negócios nem tanta minúcia tecnológica para atingir
índices de produtividade satisfatórios. Esse contraste fica bem ilustrado na fala de um grande
produtor e seu filho sobre os conhecimentos agronômicos rasos que exigiam o “saber plantar”
até os anos 1990, quando as pragas da monocultura começam a grassar nas lavouras da região,
em oposição à presente complexidade dos processos de cultivo:
Produtor: - No início, você plantava semente com fertilizante e colhia. A soja. Hoje
já entra tratamento de semente, já entra cobalto na semente, já entra fungicida, isso e
aquilo. Então é bem...
Filho : - Monocultura, quem planta área com uma cultura só, começava a aparecer
um monte de problemas. Apesar de ela ser mais rentável. Os problemas foram se
acumulando, safra por safra. Na época, o pessoal fazia aplicação e ia viajar.
Produtor: - Ia pras praia no final do ano. Plantava e só voltava pra colher. Mas uns
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anos depois, quando o cara voltou ficava apavorado. Tinha acabado com a lavoura.
Filho: - Hoje em dia não pode sair.

Nota-se que, não somente os cálculos envolvidos nas técnicas de plantio são mais
complexos, como também, passaram a exigir a observância constante das lavouras,
anteriormente abandonadas após o plantio, sendo retomadas somente na colheita. Alguns anos
mais tarde, a inserção do milho safrinha preencheria com trabalho agrícola o período de
entressafra da soja, intensificando o envolvimento dos agricultores com as lavouras.
No que se refere às técnicas agrícolas, o termo “agricultura de precisão” compreende
sua forma mais “moderna”, o que inclui a combinação de sistemas de georeferenciamento
com análises de solo que permitem a otimização na utilização de insumos agrícolas. Existem
empresas de consultoria especializadas na aplicação dessas técnicas. As lavouras são divididas
em talhões e cada parcela é submetida a uma análise de solo que deve indicar a quantidade de
fertilizante a ser aplicado. Os pulverizadores equipados com aparelhos de GPS são
programados conforme as dimensões dos talhões e as doses recomendadas de fertilizante – o
que também vale para a aplicação de pesticidas.
Para dar ideia do nível de controle atingido por tais técnicas, as máquinas
“plantadeiras” possuem leitores a laser que registram cada semente lançada ao solo, exibindo
esses dados no painel instalado na confortável cabine em que o operador permanece isolado
do barulho, da poeria ou da chuva – daí a ideia de que se pode “trabalhar de gravata” nessas
lavouras.
As sementes podem ser de ciclos mais longos ou mais precoces, variando também
quanto à produtividade. Esses diferentes tempos de maturação são importantes se
considerarmos que a janela de colheita pode tornar-se bastante estreita dependendo do
tamanho da área e do maquinário disponível. No momento da colheita, a soja, depois de
dessecada, apodrece rapidamente com a chuva que rebenta nesse período. Também influía
nesse cálculo, as variações pluviométricas existentes na mesma propriedade. O planejamento
de talhões, de modo que a soja amadureça em momentos diferentes, permite, por exemplo,
colher uma área maior com menos maquinário. Cada talhão, portanto, poderá receber uma
combinação diferente de fertilizantes, pesticidas e sementes dependendo das condições do
solo e de “colhedeiras” disponíveis.
O controle sobre cada etapa do processo produtivo passa pelo manejo dos documentos
criados no desdobramento dessas etapas, indicando como o “agronegócio” está associado com
a tendência à burocratização da atividade agrícola. Cada safra pode envolver mais de uma
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modalidade de financiamento, contratos de venda futura, negócios com tradings e revendas,
preços em dolar, em reais, em sacas de soja. O aprimoramento dessas técnicas de controle das
operações financeiras encontram-se em consonância com técnicas agrícolas baseadas em
cálculos extremamente pormenorizados que visam, dessa forma, aumentar a lucratividade das
safras. Esses cálculos demandados no planejamento também tendem a ser registrados e
parecem ser mais complexos quanto maior for a área de cultivo.
O crescente peso de aspectos organizacionais e/ou burocráticos relativos aos negócios
parece ser um dos aspectos que contribui para que os agricultores refiram-se a suas
propriedades não somente como fazendas, o que é bastante usual, mas também como
empresas como um grande produtor e seu filho:
L.A. : - O que o senhor entende por 'agronegócio'?
Produtor: É bem mais complexo do que esses anos passados. Você tem que
administrar. Além de você plantar, por isso que é chamado de “agronegócio”: tem
que saber negociar, tem que comprar. Antes não era tão burocrática assim a coisa.
Hoje tá afunilando a coisa. Se não souber levar bem certinho... Agrupou todas essas
coisas e aí é agronegócio.
L.A. : - O que o senhor que dizer com “saber levar”?
Produtor: - Até fazer exportação ou importar. Tudo isso faz parte do agronegócio
hoje.
Filho : - É como uma empresa. Das mais complicadas ainda. Tem que levar como
qualquer outra, como tem no comércio aí, o pessoal sabe certinho o que tá
acontecendo pra ter bom êxito. Agricultura hoje em dia se não for assim...
L.A.: - Tem que saber direitinho tudo que tá acontecendo.
Filho: - Por exemplo: Custo de produção. Quanto custa pra produzir um hectare de
soja ou de milho. Tem que saber na ponta do lápis. Porque a renda não é aquela
coisa, tem que saber a hora de vender. Então tem que saber certinho o que tá
acontecendo.
Produtor: - Tem que saber o custo pra saber por quanto pode vender. Que às vezes
você tá vendendo com prejuízo. Embora não é a gente que faz preço, mas aí você
tem um parâmetro. Ver se é viável você vender ou não naquele preço.
LA: - E aí? Quando não é?
Produtor: - Tem que tentar segurar ao máximo pra dar uma melhorada no preço.
Porque sempre tem os altos e baixos. Todo ano. Aí você não pode vender quando dá
prejuízo. Por isso é agronegócio. Você tem que levar controlado. Quanto é o custo de
produção. Tem vezes que compensa às vezes vender... perdendo dinheiro, não digo...
mas empatando. Dependendo do negócio que você vai fazer lá na frente. Surge uma
oportunidade, uma ocasião de um negócio bom, você tem que ter o dinheiro então
você vai, vende, compra. Tem que estar atento. Esses anos atrás, que que interessava
o cara saber como é que tá a Bolsa de Chicago, o valor do Bush lá. Hoje você liga...
nós temos uma Cooperativa: '-Como é que abriu o mercado hj? Como é que fechou?
Como é que tá o dólar?' Então é uma coisa assim...

Nota-se que o “agronegócio” é caracterizado como um conjunto de “saberes” para
além do “saber plantar”: “saber administrar”, “saber negociar”, “saber comprar”. Um
agricultor que domina esse complexo de cálculos corresponde a um agricultor que “sabe
levar”, o que remete ao sujeito portador das virtudes exploradas anteriormente: equilíbrio,
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humildade, honestidade, pés no chão. Nesse arranjo, o zelo dos agricultores deve estender-se
sobre essa esfera comercial, depois que os grãos transpõem os limites das propriedades. Saber
na ponta do lápis ou controlar detalhadamente o andamento dos processos de produção e
comercialização são considerados fatores que definem o sucesso dessas operações.
A adoção de novas técnicas agrícolas não se dá da mesma forma entre grandes e
pequenos produtores e também parece haver diferenças em relação às gerações. As técnicas
que envolvem georeferenciamento, por exemplo, demandavam certo investimento que nem
todos os produtores poderiam privilegiar. A contratação dessas consultorias, no entanto, não
parece ser tão inacessíveis, haja vista que conhecemos pequenos sojicultores que estavam
aplicando essas técnicas. Os filhos dos produtores que estavam assumindo as fazendas
tendiam a ser mais abertos à adoção de novas técnicas, por não portarem os vícios de quem já
estava há mais tempo na atividade e também porque geralmente haviam estudado agronomia
em escolas agrícolas no Sul. Essa discrepância poderia provocar tensões dentro da sociedade
familiar. Cabe notar que o sucesso na aplicação de uma nova técnica agrícola corresponde à
fonte de prestígio ao produtor que tornava-se apto a aconselhar seus amigos.
O processo de comercialização talvez seja a etapa que estabelece distinção entre
grandes e pequenos produtores de modo mais contundente. Os produtores destacaram que, no
agronegócio, é importante que as cotações sejam acompanhadas de perto, exige atenção
constante para obter o melhor preço de venda. Os grandes produtores têm condições de
delegar essa função a um funcionário, o que não ocorre entre os pequenos.
A melhor oportunidade de venda é criada através da combinação de boas cotações e da
capacidade de armazenamento do produtor para aguardar o melhor momento para negociar os
grãos. Sem que haja condições de armazenagem, por falta de um armazém próprio ou por
falta de capital para contratar serviço desse tipo, o produtor fica obrigado a vender sua
produção mesmo que a cotação não esteja tão favorável. Um dos fatores que distingue a
fazenda de um “grande produtor” é a existência de uma estrutura de armazenagem de grãos.
Aos produtores que não possuem armazém, existe a alternativa de constituir
cooperativas de armazenamento. Soubemos da existência de três cooperativas desse tipo no
município: no Assentamento Boa Esperança, na Comunidade Navegantes e nas cercanias da
cidade. É provável que existissem outras. A julgar pelas informações que obtivemos,
sobretudo a respeito das últimas, os pequenos produtores não tinham condições de participar
dessas iniciativas. Essas associações reuniam tanto produtores que possuíam armazéns e
complementavam sua estrutura através da cooperativa, como produtores sem armazém, mas
com uma razoável capacidade de investimento que os pequenos não alcançavam.
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Outro tipo de cooperativa que reunia grandes produtores operava na fase de
comercialização dos grãos e aquisição de insumos. Parecia haver somente uma cooperativa
desse tipo no município, a COAGRO146. Criada em 2005, a entidade era conhecida na cidade
como uma cooperativa de grandes produtores. Em 2013, os 45 grupos familiares da
COAGRO plantavam cerca de 167 mil hectares de soja, o que resultava na média de mais de
3 000 hectares por “grupo familiar”. Através da negociação de lotes diretamente com a
indústria de insumos, os sócios alegaram alcançar descontos de até 30 % sobre os altos preços
dos insumos agrícolas.147 Essa estratégia permitia que os associados não negociassem com as
revendas que eram as intermediárias nesse comércio de insumos agrícolas.
A cooperativa também fornecia um suporte no que tange à comercialização. Ao menos
dois funcionários eram encarregados de acompanhar as cotações da Bolsa de Chicago de
modo a acusar o melhor momento para vender os grãos. Como explicou um dos sócios,
tratava-se “radar da cooperativa”: “Tem um funcionário no computador acompanhando a
Bolsa de Chicago. O sócio diz que quer vender e ele telefona para dizer que momento. Um
cuida da venda [de grãos] e outro da compra [de insumos] (…) hoje em dia, quem manda no
soja é o mercado americano. Compra e venda de papéis. Não é nem o agricultor, nem o
consumidor.” A fala de um outro agricultor sobre essas operações comerciais permite concluir
que são justamente as relações de “confiança” que permitem que as operações comerciais
possam ser realizadas dessa forma “moderna”: “A fazenda é como uma empresa: é tudo por
telefone, é tudo na confiança, é tudo muito rápido.”
Embora fosse considerada uma “cooperativa de grandes”, nem todos os seus sócios
possuíam armazém próprio. Pouco depois de sua constituição, os sócios desprovidos de
armazém organizaram uma outra cooperativa, a COARRISO, instalada em terreno próximo da
cidade. Os sócios da cooperativa compartilhavam uma grande estrutura de armazenamento
que, em 2008, possuía com capacidade para 550 mil sacas de grãos. Em 2008, a área plantada
pelos 25 sócios da COARRISO somava 36 mil hectares, resultando numa média de
aproximadamente 1500 hectares por sócio – metade da média na COAGRO. Os produtores
envolvidos nessas associações explicaram que a necessidade de constituí-las estava
relacionada aos prejuízos impostos pela crise de 2004, consistindo em estratégias que
permitiriam melhorar as condições de comercialização e a redução dos custos de produção.
É importante notar que, as referidas cooperativas reuniam um grupo bastante restrito
no universo dos agricultores de Sorriso que cultivavam mais de 600 mil hectares. Observando
146Os nomes das cooperativas são fictícios.
147Ao longo do trabalho de campo, os agricultores alegaram frequentemente que os insumos agrícolas haviam
aumentado numa proporção muito maior que o valor dos produtos.
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a composição dessas cooperativas é possível perceber que, esses arranjos voltados para a
diminuição dos custos de produção e melhores condições de venda, terminavam
estabelecendo outros níveis de distinção interna entre os agricultores.
O então presidente do Sindicato Rural era um desses agricultores associados à
COAGRO que não possuíam armazéns próprios, sendo também sócio da cooperativa de
armazenamento, da qual considerava-se um dos fundadores, (ao lado de Eugênio Cantelli, um
dos casos analisados no Capítulo 3). Ao abordar a criação da cooperativa em sua entrevista,
ele enfatizou o quanto esse esquema consistia numa estratégia de “defesa” em relação ao
poder das tradings:
E daí tem um outro modelo de cooperativa que eu tenho a felicidade de fazer parte,
ter sido o propulsor, fazem dois anos. Depois que eu entrei no Sindicato que comecei
a abrir os meus horizontes nesse sentido de organização. Numa assembleia da
cooperativa Sicredi, de prestação de contas, pediram pra mim presidir naquele
momento financeiro que se determina o salário dos gestores ali, que é um
periodozinho curto... e me despertou a importância e a necessidade de formar um
grupo cooperativo pra armazenar, pra vim o produto, secar e limpar. Com a primeira
pessoa que eu fui conversar, um colega meu de futebol e coisa, eu disse: ontem à
noite me deu uma ideia, fiquei pensando. Vamos fazer uma cooperativa, vamos fazer
um grupo, vamos fazer armazém e coisa. Ele disse: - Maldotti, nós temos uma
cooperativa com 18 sócios, faz seis anos que está engavetado, já temos uma área que
é uma área aqui dentro da cidade. Então comecei a fomentar... tinha umas briguinhas
internas. Chamamos aqui e, em questão de seis meses, nós tornamos ela realidade,
abrimos pra mais 7 pessoas, somamos 25 e, de 9 de setembro a 22 de fevereiro, já
construímos armazém, secador, moenda , balança, tudo e começamos a receber o
produto. Então esses cooperados, ao invés de entregar pra trading pra sofrer toda
aquela parafernália de descontos abusivos e excesso de coisa. (...) Parte a gente ainda
não tem a total capacidade de armazenamento. Então a gente entrega a parte para as
empresas [tradings]. Isso aqui, 16 mil sacas, a 35 reais a saca, [ele saca a calculadora
para computar o lucro da cooperativa naquele ano] gera uma renda para o associado
que ficava de lucro pras empresas [tradings] em torno de 500 mil reais que nós não
estamos devolvendo para os associados porque nós estamos investindo dentro da...
[investindo na expansão da estrutura de armazenamento], mas vai chegar um ponto
de que vai tá armazém suficiente. Começa a devolver aos associados o lucro do
próprio... que, desde o início, todos nós, esse lucro damos a essas empresas e
armazéns que cada vez aumentam mais, aumentam mais, aumentam mais só baseado
em cima do lucro que tem. Então o produtor tem grandes oportunidades de se unir
em defesa dele próprio. Tanto no lucro quanto naquilo que vai ao encontro, na
Aprosoja, Famato, CNA, Sindicato, de defesa dos direitos que ele tem em cima das
leis já existentes.

Desse trecho, é importante destacar um pormenor relevante em se tratando das formas
de sociabilidade entre os agricultores. O presidente do Sindicato Rural referiu-se a o seu
primeiro aliado no esforço em constituir uma cooperativa de armazenamento como um
“colega de futebol”. Essa é uma pista importante para entender como esses rearranjos para
operar nessas condições “modernas” não entram em conflito com princípios considerados
“tradicionais” sobre os quais se constroem relações de confiança ou de amizade. A entrevista
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concedida mais tarde pelo referido “colega de futebol” também corrobora a afirmação de que,
antes de serem sócios – fundadores da mesma cooperativa - esses agricultores também eram
amigos:
L.A.: - Tem muita gente da cooperativa que é do clube de futebol?
Produtor: - Tem. Uns quantos. Uns 30% que jogam futebol, faz parte. Tem uma
ligação. Através do futebol a gente acabou unindo algumas pessoas, mais umas de
fora. Nós precisava ter uma armazenagem pra guardar o nosso produto e acabamos
fazendo, investindo aqui. Hoje é um investimento num valor alto e tá trazendo
benefício pra todos os sócios. Somos em 24 sócios.
L.A.: - Então além de jogar futebol, vocês conversam sobre outras coisas.
Produtor: - Sem dúvida nenhuma. Nessas viagens nossa pro sul, nós vamos visitar
cooperativa, indústria, Já teve intercâmbio de visitar eles lá no sul, ir lá na
cooperativa. Não é só pra futebol. A gente vai conhecer, visitar. Fomos numa fábrica
de estrutura, o cara mostrou toda a estrutura pra nós, como é feito a metalúrgica,
fazer armazém, fazer as máquinas, prensa. Conhecer toda uma fábrica de metal, de
estrutura metálica.

É interessante notar como as excursões para o Sul, cujo pretexto são as partidas de
futebol, também consistem em oportunidades para que os agricultores tratem de trabalho, não
somente através das conversas habituais, mas também em atividades agendadas, dotadas de
uma certa formalidade como visitas a cooperativas ou a fábricas. Essas ocasiões também
propiciam a troca de informações entre agricultores do Sul e do Cerrado, apontando algum
nível de articulação de caráter informal.
No final do trecho citado na página anterior, o presidente do Sindicato menciona
outras entidades que, assim como as cooperativas também “defendem os agricultores”, mas na
instância política: “APROSOJA, FAMATO, CNA, Sindicato”. Esse nível organizacional
corresponde ao que os agricultores chamam de “política do agronegócio”. No item seguinte
serão explorados esses aspectos de forma a mostrar como a sociabilidade lúdica permite que
sejam tratadas questões relativas à economia de prestígio e ao trabalho, mas também relativas
à “política nacional”.
4.4 “Política do Agronegócio”
As lideranças locais, quando mencionaram “agronegócio” referiram-se a uma fase
mais recente da agricultura, caracterizada pelo crescente peso das operações comerciais e
também a uma identidade política, uma categoria que engloba as bandeiras dos agricultores,
diz respeito às interfaces que o “setor do agronegócio” estabelece com o governo. Parece ter
sido sob esse viés que o termo se inseriu no debate político brasileiro, no final dos anos 1990,
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quando foi criada a ABAG - Associação Brasileira de Agribussness.
A abertura econômica promovida pelo governo brasileiro no início dos anos 1990,
lançou os agricultores numa relação mais direta com linhas de financiamento internacionais
que implicavam mudanças na administração dos negócios e a formulação de novos pleitos do
setor.148 É importante lembrar que, já nos meados dos anos 1980, uma série de programas de
incentivo governamental - POLOCENTRO, POLAMAZÔNIA e PROTERRA – haviam sido
extintos, exigindo que os agricultores se adaptassem a essas novas condições.
As palavras de um dos fundadores da ABAG destaca a importância crescente da
“pesquisa” e o surgimento de novas formas de crédito como fatores que demandavam a
reorganização dos segmentos voltados para a “agricultura moderna”:
Um novo segmento surgiu antes da porteira da fazenda – o da pesquisa e
experimentação – que passaram a ser exigências fundamentais através da produção
de sementes melhoradas, corretivos e fertilizantes; tratores, defensivos, vacinas,
rações e medicamentos. Surgiram ainda mecanismos especializados de crédito, para
custeio e investimento e apareceram ações de marketing no campo. (ARAÚJO apud
MENDONÇA, 2005)

O conceito original “agribussness”, elaborado nos Estados Unidos nos anos 1950
estava baseado na ideia de que a agricultura deveria ser encarada como um negócio,
enfatizando sua sujeição às leis de mercado e os elos interdependentes de sua cadeia
produtiva. O primeiro economista a utilizar o termo, John Davis, estava preocupado em
influenciar a formulação de políticas voltadas para a agricultura:
Davis ressalta em seu texto, inclusive, a importância da organização de grupos e
projetos de pesquisa orientados pela noção de agribusiness, com o sentido de
produzir dados, conhecimentos que alimentariam e fundamentariam a formulação de
políticas além de estratégias dos agricultores e das empresas. A solução para o
problema agrícola passava pela verticalização, passava por pensá-lo como um
problema de agribusiness e não mais puramente de agricultura. (GRYSNPAN, 2012)

A concepção da ABAG mostra-se alinhada à corrente norte-americana na medida em
que congrega órgãos de representação, cooperativas, bancos (Sicredi, Banco do Brasil, Itaú,
Santander), produtores de insumos agrícolas (Basf, Bayer, Dow, Du Pont, FMC, John Deere, )
e de alimentos (Bunge, Cargill. Nestlé, Monsanto, Sadia). O grupo também mantém ligações
como centros de elaboração de políticas públicas e de produção de informação e pesquisa,
sendo também parte de seu corpo de associados a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) e a Globo Comunicação e Participação S.A.
148Conforme Mendonça (2005), o surgimento da ABAG está relacionado com uma crise de representação
política entre entidades patronais rurais desencadeada pelo processo de abertura da economia brasileira.
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Essa relação entre agronegócio e política ficou explicitada pelos dados, uma vez que, a
única entrevista em que “agronegócio” ocorreu repetidas vezes foi concedida pelo então
presidente do Sindicato Rural, vindo à tona sobretudo nos trechos em que assinalava as
reivindicações do setor do agronegócio junto ao governo.
É razoável pensar que essa relação com o governo não reserve aos representantes do
“setor do agronegócio” somente essa papel reivindicatório. As notícias veiculadas nos jornais
levam a crer que, em determinadas instâncias governamentais, ligadas por exemplo, ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou ao Ministério dos Transportes149, é
razoável cogitar que os agricultores exerçam sua influência na definição das políticas
governamentais que lhes afetam.
Os dados permitem afirmar que as principais questões em pauta nessas mesas de
negociação com o governo são: a) investimentos em logística, principalmente referentes ao
escoamento da produção; b) a chamada “questão ambiental” ou o conflito entre os interesses
do agronegócio e ambientalistas e populações tradicionais e c) renegociação de dívidas. Outra
bandeira importante dos agricultores diz respeito à “verticalização da produção” ou
“transformação dos grãos em carne”, que remete ao estabelecimento de indústrias de carne
nas regiões produtoras, o que significaria, na visão dos agricultores, uma maneira de diminuir
a vulnerabilidade às oscilações econômicas características do mercado de commodities.
Percebemos que nem sempre o discurso dos agricultores a respeito desses temas foram
consensuais. Quando falavam da necessidade de melhorar a infra estrutura de transporte, da
perseguição que sofriam da crítica ambientalista (e de alguns setores do governo) ou quando
defendiam o aprimoramento da “cadeia da soja” no sentido da industrialização era possível
notar que as falas eram bastante homogêneas.
Já o modo como o endividamento foi abordado mostrou que as dívidas não são iguais
na visão dos agricultores. Portanto, a renegociação de dívidas baseadas na incidência de
regras institucionais entra em conflito com a classificação nativa das dívidas entre aquelas
consideradas legítimas e portanto, negociáveis, e outras contraídas em circunstâncias que
denotem ganância, tornando a renegociação imprópria na visão de alguns. A impessoalidade
de medidas governamentais não considera a moralidade que distinguem as dívidas e as
reputações em jogo.
O termo “logística” encerra as questões relativas ao transporte da produção, uma etapa
considerada extremamente custosa. O escoamento dos grãos até os portos que os exportam é
149Conforme matéria no jornal Folha de São Paulo, o ex-governador Blairo Maggi foi recentemente indicado
pela presidente Dilma Rousseff para assumir o ministério, mas recusou o convite. Disponível em
<www1.folha.uol.com.br/poder/940995-blairo-maggi-recusa-convite-para-assumir-transportes.html>.
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todo realizado por rodovias. Os fretes são considerados caros tanto em função da distância –
os principais portos em Santos e Paranaguá ficam a quase 2000 km – quanto em função das
condições das estradas.150
A principal reivindicação dos agricultores nesse sentido era a conclusão do
asfaltamento da BR 163 até Santarém, o que permitiria o acesso àquele porto que já opera no
transporte de soja produzida naquela região. O escoamento da produção até Santarém
representaria uma expressiva redução nos custos de transporte, incrementando a margem de
lucro dos agricultores.
Também são consideradas problemáticas as estradas vicinais que dão acesso à
maioria das fazendas. Há cerca de 10 anos, os produtores locais começaram a organizar
convênios com o governo estadual para asfaltar esses trechos. Essas ações geralmente são
assinaladas por uma placa à margem da estrada indicando essas parcerias. Foram criadas
associações - existe o cargo de “presidente da estrada” - reunindo os agricultores que tem
suas fazendas cortadas por essas vias.151 Os custos da obra são rateados entre o grupo que
detêm, dessa forma, um crédito para transitar pela estrada. Alguns agricultores preferem não
integrar as associações e pagam pedágio.
O convênio para o asfaltamento da estrada que passa na região conhecida como
Barreiro, no norte de Sorriso, foi tema de matéria publicada em 04 de junho de 2004 no jornal
eletrônico “Só notícias”. Do fragmento transcrito a seguir, cabe destacar que a cota de cada
associado foi medida em sacas de soja – o que indica que variadas modalidades de circulação
do grão:
“Convênio para asfaltar estrada do Barreiro em Sorriso é de R$ 22 milhões. Depois
de assinar os convênios com associações que estão coordenando os trabalhos de
asfaltamento das estradas estaduais em todo o Estado, esta semana foi a vez da
Associação Gleba do Barreiro firmar o convênio. Na quarta-feira o acordo foi
assinado pelos diretores e o secretário de Transportes, Luiz Antonio Pagot. Segundo
o vice-presidente da associação, Ederson Dalmolin, o valor total do convênio é de
pouco mais de R$ 22,2 milhões e serão investidos no asfaltamento dos 75 km
projetados -da BR-163 até a estrada Pioneiro que dá acesso a Sinop-. 'Assinamos
este convênio e no sábado assinaremos a ordem de serviço com as empresas para
iniciarem as obras desta primeira etapa que são os 25 km', afirmou. A previsão é que
esta primeira etapa fique pronta no dia 15 de novembro. Com a assinatura do
convênio, Ederson disse que cada produtor ou proprietário de área terá que
contribuir, em média, com 2.8 sacas de soja por hectare. 'Esta foi a média que já
tínhamos feito e cada produtor vai contribuir com esta quantidade', disse.”
(Disponível em <www.sonoticias.com.br> Acesso em 23 dez. 2012)
150Na primeira visita ao Mato Grosso, em fevereiro de 2008, pudemos constatar o péssimo estado da BR 163
em seu trecho entre Cuiabá e Sorriso. Dois anos depois, o governo federal entregou uma série de obras na
estrada que incluiu a duplicação dos trechos que cortam Lucas do Rio Verde e Sorriso, a melhoria e a
conclusão do asfaltamento até Santarém – o que agradou os agricultores.
151Em seu estudo sobre a frente pioneira paulista, MONBEIG (1998) aponta que, no final do século XIX, os
fazendeiros da região criaram associações para a construção de ferrovias.
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A realização dessas obras de asfaltamento parece encher de orgulho os agricultores, na
medida em que é também expressão de sua “independência”. É importante mencionar a
comparação estabelecida pela esposa de um produtor entre a organização dessas associações e
as “diretorias de capela”: as cotas de cada vizinho na estrada estava para o dízimo oferecido à
igreja. Essa mobilização para a realização de melhorias nas estradas, portanto, parece se valer
do modelo da “sociedade de capela”. (SEYFERTH, 1990)
A questão ambiental nunca foi um objetivo nas abordagens, no entanto, foi muitíssimo
comum que a menção a “agronegócio” trouxesse o tema à baila, em intenção de defesa.
Menções à “trabalho escravo” também ocorreram, mas com uma intensidade muito menor.
Essa tendência se deve, primeiramente, ao fato de os membros da equipe de pesquisa serem
usualmente identificados como jornalistas ou ativistas de ONG's que são os perfis
considerados os mais críticos em relação ao “agronegócio”.152 Outro fator que contribuía para
esse ímpeto apologético era a ofensiva que estava sendo realizada pelo governo federal
naquele período no norte do Mato Grosso e no sul do Pará contra o desmatamento ilegal,
conhecida como “Operação Arco de Fogo”.
Não se pode desconsiderar o papel da imprensa para entender essa reação dos
informantes identificados com as causas dos agricultores. A cobertura jornalística que
enfatizava a relação causal entre “agronegócio” e desmatamento criminoso contribuía para
conformar uma imagem pejorativa do “agronegócio”. Os agricultores mostraram-se cientes
dessa imagem de “bandidos” como eles mesmos diziam.
Dentre as estratégias acionadas para atenuar essa imagem negativa estavam as
inciativas de incluir questões relativas à “sustentabilidade” na agenda dos agricultores ou
práticas que conciliassem técnicas produtivas e preservação ambiental. Alguns destacavam
seu empenho em reflorestar áreas degradadas de suas propriedades, sem deixar de mencionar
também que consideravam o investimento demasiadamente alto.
É importante destacar que esse discurso de “sustentabilidade” também confere
prestígio ao agricultores, estando associado a um modelo de gestão mais “moderna” da
produção agrícola. Nesse sentido, cabe mencionar o destaque que os informantes dirigiram à
associação “CAT” de Sorriso, “Clube Amigos da Terra”, um tipo de associação que já existia
em outras regiões do Mato Grosso: “O CAT é uma entidade de ajuda mútua, sem fins
lucrativos, isenta de interesses comerciais ou políticos, que busca o desenvolvimento de uma
agricultura sustentável, e a melhoria de renda e qualidade de vida da família rural,
152Sobre a relação entre as ONG's e os setores do “agronegócio” no Brasil ver Braga (2011).
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conservando os recursos naturais e a biodiversidade.”153 Conforme o site da entidade, suas
ações estavam voltadas para o incentivo da aplicação do sistema de plantio direto (SPD), não
sendo possível perceber a implementação de outras ações mais efetivas em prol da
preservação ambiental.
As administrações municipais dessas “cidades do agronegócio” também mostraram-se
preocupadas em apresentar programas voltados para essa questão de “sustentabilidade” como
observamos em Lucas do Rio Verde que despontava como uma espécie de modelo nessas
questões. O Projeto “Lucas do Rio Verde Legal”, por exemplo, reunia órgãos da
administração pública e grandes empresas instaladas na região num esforço em regularizar
toda a área do município conforme a legislação ambiental. Uma das empresas envolvidas, a
Syngenta, multinacional fabricante de insumos agrícolas, mantém em seu site uma texto
informativo sobre o projeto:
Transformar Lucas do Rio Verde (MT) no primeiro município brasileiro a ter todas
as suas 680 propriedades rurais ambientalmente regularizadas conforme o Código
Florestal. Essa é a meta do projeto Lucas do Rio Verde Legal, cuja primeira etapa foi
o mapeamento de toda a área do município. Os resultados desse levantamento estão
sendo entregues aos proprietários rurais em forma de dossiês de cada uma das
propriedades. Com base no mapeamento, serão levantadas as melhores opções para a
regularização de reservas e áreas de preservação permanente.
Este projeto é fruto da parceria entre a Syngenta, a prefeitura de Lucas do Rio Verde,
a ONG internacional The Nature Conservancy (TNC), a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema), a Fundação Rio Verde, o Ministério Público Estadual, a Sadia, o
Instituto Sadia de Sustentabilidade e a Fiagril.
A Syngenta é a única fabricante de defensivos agrícolas que participa diretamente do
projeto. O papel da empresa neste projeto é fornecer o diagnóstico das práticas de
uso correto dos defensivos agrícolas, além de implementar processos e treinamentos
que melhorem a segurança na agricultura e promovam uma produção agrícola
sustentável. (Disponível em <http://www.syngenta.com/country/br/pt/responsabilida
de/projetos/Pages/projetolucasdorioverdelegal.aspx>)

Desde o período em que foi realizada a maior parte do trabalho de campo, em 2008,
até agora, o governo federal abandonou a postura mais ofensiva ao desmatamento ilegal que
alcançamos testemunhar e adotou uma série de medidas que foram ao encontro de
reivindicações do “setor do agronegócio” como pode-se constatar através do texto
reformulado do Código Florestal brasileiro. Sua versão final vem sendo interpretada como
uma vitória da Bancada Ruralista atuante no Congresso Nacional. Outro dado que aponta o
sucesso dos agricultores – ou dos “ruralistas” - nas negociações com o governo federal foi a
recente nomeação de um dos nomes mais representativos do agronegócio, o senador Blairo
Maggi, ex-governador do Mato Grosso, para presidir a Comissão Parlamentar do Meio
153Disponível em <http://www.catsorriso.com.br/ocat_4.asp>. Acesso em 31 mai. 2012.
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Ambiente.
Uma das oposições que emergem nos argumentos de defesa face às críticas dos setores
ambientalistas coloca os agricultores de um lado enquanto provedores de alimentos em escala
mundial e de outro, a população dos grandes centros urbanos, sobretudo a intelectualidade que
eles consideram responsáveis por fomentar essas críticas, que não os reconhecem como
provedores. Trata-se de um discurso que visa colocar esses intelectuais urbanos em obrigação
com os produtores de seus alimentos, de forma a enfatizar essa relação de dependência.
Como exemplo das iniciativas adotadas pelo “setor do agronegócio” contra seus
críticos, cabe mencionar uma campanha publicitária intitulada “Sou Agro” veiculada na
imprensa nacional. As peças publicitárias ficaram pouco tempo no ar, tendo sido retiradas por
decisão judicial justamente por não informar qual era a entidade responsável. O período em
que foi veiculada a campanha coincide com a formação do debate em torno do Novo Código
Florestal. (BRUNO, 2012).
As peças publicitárias buscavam chamar a atenção para a variedade de produtos cuja
matéria-prima provinha dos segmentos identificados com o agronegócio: “Tudo é agro. Não
existe nenhum cidadão que não tenha uma ligação com o agronegócio, que começa com o
lençol da cama em que se dorme, os alimentos, o combustível que faz o veículo se
movimentar.”154
A estratégia discursiva nessa luta simbólica para impor uma imagem positiva do
“agronegócio” está calcada em dois pontos importantes: a auto consagração (e abnegação)
através da identificação como “provedores” e o princípio da universalização. “Sou Agro
simboliza, então, o princípio da. Todos são agro, e se ainda não o são, deveriam sê-lo. A
abrangência da noção de agro é parte de um habitus de classe, patronal, que consiste em
considerar seus interesses como se fossem de toda a sociedade” (BRUNO, op.cit)
Essa tendência em dissimular interesses pessoais através desse artifício da
universalização pode ser notada na entrevista com o presidente do Sindicato Rural, em que
também é evidente o espírito de “independência” do agricultor155 :
Então agricultura no entendimento nosso como ser humano e como do agronegócio é
que nada é tão importante como a atividade de trabalho como a agricultura para a
154Disponível em <www.andef.com.br/home> Acesso em 31 ago. 2012.
155Cabe notar que esse discurso da autonomia parece fomentar também movimentos para o desmembramento
de estados da federação. Regiões identificadas com o “agronegócio” como o Meio Norte Matogrossense, o
Oeste Baiano e o Triângulo Mineiro correspondem à áreas que conformariam, respectivamente, os novos
estados do Mato Grosso do Norte, São Francisco e Triângulo Mineiro. Quanto aos dois primeiros casos, as
autorias dos projetos são de deputados de origem sulista, sendo que no caso do Oeste Baiano, sua
identificação com o agronegócio é mais evidente: trata-se de um agricultor, ex-prefeito de Luis Eduardo
Magalhães.
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humanidade. A humanidade sobrevive sem qualquer segmento econômico ou sem
qualquer linha de atividade industrial e comercial, mas não sobreviverá sem o
segmento do agronegócio, da agricultura. porque qualquer indústria pode deixar de
ter utilidade ao homem, tanto a de calçados, a de perfume, a de brincos, qualquer
uma. Agora, a indústria da agricultura se ela se extinguir, a humanidade
provavelmente, quase que com toda a certeza, morrerá de fome.

Ao lado das questões de “logística” e de “meio-ambiente”, a renegociação de dívidas
povoa essas discussões consideradas parte da “política”. Entretanto, diferente do que
percebemos nas primeiras demandas, trata-se de um pleito desprovido de um consenso tão
bem acabado. Ao tocar em assuntos de dívida, emergem tensões que evocam as reputações em
jogo ou uma estrutura moral que contribui para definir as estratégias financeiras. O que
diferencia a questão do endividamento das reivindicações exploradas acima, é que, no caso
das últimas, o que está em jogo é uma estrutura jurídica e econômica que proporcione as
condições para a reprodução do modelo do agronegócio; no caso das dívidas, também estão
em jogo as disputas por prestígio.
Como já adiantamos no capítulo anterior, existem dívidas consideradas legítimas e
outras não. Para se ter uma ideia de como essas oposições se manifestam nessas disputas,
vejamos o trecho da entrevista com o presidente do Sindicato Rural relata a controvérsia que
se instalou quando, sob efeitos da última crise de 2004, um grupo de agricultores passou a
pressionar o sindicato para que a entidade entrasse com uma ação contra o Banco do Brasil uma atitude que, como mostramos no capítulo 3, significa grave ameaça à credibilidade ou à
integridade de um nome:
Às vezes, no começo principalmente, no início da crise que eu tive que tomar
atitudes meio radicais ou fora de modelo que era anteriormente ou para alguns de
que eu me posicionei aqui dentro contra produtores sócios do sindicato que vieram
em busca de que: que a entidade entrasse com uma ação coletiva contra o Banco do
Brasil ou contra instituições financeiras pra beneficiar parte ou alguns que agiram
erroneamente dentro da honestidade. Como por exemplo: pegando dinheiro pra
custeio de plantio de arroz, colhendo o arroz e vendendo e pagando a terra e não
pagando o custeio. E daí o banco executou. E daí vieram: porque o sindicato tem que
defender nós... por que que tem que defender coletivamente? Me colocaram no
Serasa, me executaram... E te executaram por que? Porque você não pagou. E não
pagou por que? Tu teve a frustração de safra? Tu colheu mal? Houve intempérie? O
mercado não pagou o mínimo necessário pra tu ter o custo de produção mais 30% de
lucro? Me diga a razão que fez com que o banco... - “Pois é, na verdade eu colhi
bem... todo mundo sabe... eu devia da terra, no fim eu achei que era melhor pagar a
parcela da terra, pegar a escritura pra poder melhorar o meu nível de crédito, pra ele
me financiar mais.” E você acha que o Sindicato tem que entrar com uma ação pra te
defender? Por que você em vez de vender o produto e pagar o banco com o lucro,
pagar a terra? O sindicato não pode. E daí numa reunião, foi bem no início: se
alguém sócio do sindicato, achar que o atual presidente tomará uma única atitude
fora da verdade do conhecimento que ele tem do que é administrar o sindicato, já
pode solicitar a minha retirada como presidente porque não o farei, nem nas minhas
coisas particulares eu não faço, arco com os erros da minha vida e nunca vou fazer
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alguma coisa tendenciosa fora dos padrões normais pra beneficiar quem quer que
seja, principalmente os economicamente abastados. No começo eu tive um pequeno
atrito, já que tu puxou na questão de como é que eu consigo conciliar dessa natureza.
depois começou a vir as verdades de que alguns sindicatos entraram e causaram um
prejuízo enorme ao setor porque a partir do momento em que uma entidade entra
contra uma instituição financeira, a primeira coisa que faz a instituição financeira é
cortar o crédito de todos. De todos. daí começaram a ver que o meu posicionamento
na época foi extremamente correto, benéfico e útil, tanto é que daí... querem entrar
com uma ação contra o banco, por exemplo, vocês três? O Sindicato dá todo o
suporte de consultoria jurídica e coisa pra que vocês entrem contra o banco, mas
vocês 3 entram contra o banco, não a classe toda. O sindicato está aqui para orientálos antes, durante e depois, dar condições de caminho. Agora, não resolver os
problemas. Ainda mais quando não são corretos. Daí quando entenderam e viram
que começaram a perguntar: é verdade que tu quer ser candidato a prefeito?”

O narrador explica como contestou abertamente agricultores que ele considerava
estarem conduzindo erroneamente seus negócios, perdendo o controle de seu nível de
endividamento por ganância: sua renda, em vez de pagar o custeio da safra, era desviada para
o pagamento de dívidas criadas na aquisição de terra. Esse endividamento tende a ser
justificado como forma de incrementar as garantias de terra para obter maiores valores de
financiamento. Terra, no entanto, como afirmou noutro momento, “não paga parcelas” de
dívida; o que paga é a produção. Dificuldades financeiras que não fossem consequência de
“frustração de safra” ou de cotações baixas deveriam ser assumidas como erros, como um
movimento mal calculado ou contaminado por “ganância”.
Outros agricultores situam-se no outro polo desse debate, eximindo os que, como eles
mesmos, endividaram-se por privilegiar a expansão de suas propriedades. Para entender essa
posição, lançaremos mão do discurso de Nestor Pesciolini, considerado um dos grandes
produtores do município, reconhecido como uma liderança do Rotary Club e da Maçonaria.
Falava-se na cidade que era bastante próximo do então governador e também ocupava posição
de destaque na APROSOJA. Plantava ao menos 5 mil hectares de soja e criava bois em
regime de confinamento. Também possuía uma empresa de aviação agrícola e uma
distribuidora de combustíveis. Ao falar sobre a organizações de entidades para defender os
interesses dos agricultores como consequências da última crise, Pesciolini explicou que
considerava legítimo que o governo apoiasse agricultores em dificuldades por apostarem na
expansão das lavouras. Interpretou também o surgimento de associações organizadas por
cultivo (algodão, soja, gado) como consequências da crise - o que também pode indicar uma
crescente especialização da produção e da comercialização agrícola:
E a gente fica muito integrado nessas entidade que a gente participa. Então tem que
ir à Cuiabá seguidamente, participar das reuniões da associação dos produtores de
Soja [APROSOJA]. Outra coisa que não existia: essas organização. Foi se tornando
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uma necessidade a agricultura do Mato Grosso se organizar. Porque todos os planos
econômicos, cada mudança de governo, a gente tava muito exposto. E nós, nesses
20, 25 anos, a gente passou muita dificuldade. Muita dificuldade, muitos planos
econômicos. A agricultura, um ano, estava viável e dois anos, ficava inviável. A
gente acumulava dívidas. Você fazia um investimento contando com uma
lucratividade e chegava a hora mudava o plano econômico, mudava o câmbio e até
hoje ainda nós não temos uma estabilidade, um plano agrícola. Então diante dessa
necessidade a gente foi se organizando, criando cooperativas, criando associações,
sindicato, e por fim nos criamos a associação dos produtores de algodão, a AMPA
[Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão], a APROSOJA
[Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso], a
ACRIMAT [Associação dos Criadores do Mato Grosso]. Essas associações criaram
fundos de recursos e esses fundos que tá movimentando hoje e tá dando a
oportunidade de nos sentar com os governos, tanto estaduais e federais e discutir as
políticas da agricultura, as políticas públicas, onde a gente possa criar maior
estabilidade. Eu acho que isso nós avançamos muito nos últimos 4 ou 5 anos.. E o
produtor ele era uma pessoa meio desacreditada porque no momento em que ele não
pagasse uma conta, por algum motivo... porque o produtor que veio pro Mato
Grosso e com essa facilidade de expandir, ele sempre está tentando algo mais,
produzir mais, fazer alguma coisa melhor. E pra isso ele tem que fazer um
investimento e no momento em que ele faz um investimento e der uma crise, um ano
que muda a economia, alguma coisa, ele fica com essa dívida acumulada, então ele
tem que renegociar essa dívida. E o produtor foi criando ao longo desses anos,
principalmente na década de 90, tinha muito uma imagem que o produtor não era
uma pessoa que pagava conta. Só queria se aproveitar do governo, mas na realidade,
não era isso. O governo deixava de fazer a parte dele. Em qualquer país do mundo, a
gente tem muitas opções principalmente na área de transporte, de logística. Nos
estamos aqui hoje em pleno ano de 2008 e nós ainda não temos um modal
hidroviário pra gente escoar nossa produção que é um modelo mais barato. Nós não
temos ferrovias chegando nas regiões produtoras. As nossas rodovias estão
sucateadas. Então o Estado brasileiro deixou de investir em infraestrutura.

Percebe-se, nesse trecho, que o narrador procura creditar as dificuldades enfrentadas
pelo setor do agronegócio a medidas governamentais. No entanto, ao contrário das falas de
outras lideranças que destacaram a imprudência de alguns agricultores para o agravamento da
crise, Pesciolini creditou as dificuldades do período aos efeitos nocivos dos “planos
econômicos” anunciados a cada “mudança de governo”. O Mato Grosso foi descrito como um
lugar com “facilidade de expandir” que os impeliria a efetuar investimentos no intuito de
aumentar a capacidade produtiva das propriedades através da abertura e da aquisição de terras
e maquinário. Àqueles que não conseguiriam pagar as dívidas, restaria ainda a renegociação
para evitar a falência. Pesciolini defendeu a renegociação das dívidas como uma espécie de
obrigação do Estado em compensação por sua responsabilidade pelos problemas de
“logística” que aumentavam os custos de produção.
Entre 1995 e 2003, os agricultores foram beneficiados por quatro programas de
renegociação de dívidas, o que indica que o “setor do agronegócio” vêm obtendo bons
resultados na defesa desses pleitos. A impressão que se tem é que, a forma como o Estado
vem tutelando a agricultura na região desde os anos 1970, primeiramente com todo o aparato
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POLAMAZÔNIA)156 e depois como as inúmeras medidas visando a renegociação de
dívidas157, criou uma expectativa nos agricultores de que o Governo irá “socorre-los” sempre
que necessário. É importante notar, no entanto, que a obtenção de vantagens em instância
política ou “fora da porteira” nem sempre são encaradas de modo positivo, na medida em que
se opõem à prosperidade conquistada com trabalho.
A habilidade do presidente do Sindicato Rural em resolver o impasse criado pelo
grupo que defendia uma ação judicial contra o Banco do Brasil teria alçado seu nome como
um dos possíveis candidatos à prefeitura. Nota-se que há uma continuidade entre essa esfera
das entidades representativas do setor do agronegócio e da administração pública, mas
também, foi possível perceber que o exercício do poder nesses dois níveis da política têm
implicações distintas. A política institucional ou “partidária” se opõe à política do
agronegócio, como eles referem-se à participação nessas entidades de representação:
L.A.: - O senhor vai se candidatar à prefeitura ou não? [risos]
Maldotti: - Não [risos]. A única coisa que eu não admito da vida por enquanto... o
nunca é uma palavra que a gente nunca deve usar... mas eu não admito, pelo menos
temporariamente, a fazer parte de um partido político, apesar de todas as pressões
que vieram em cima de mim. Então, porque primeiro eu fui vereador 6 anos no meu
município e descobri no auge dos meus 20, 21 anos de idade de que, de tudo que eu
participei, tudo se encaixava dentro da minha visão, menos ser político. Menos ser
político.
L.A.: - O senhor acha que tem uma distinção fundamental entre ser político e fazer
tudo isso que o senhor faz?
Maldotti: - Primeiro o seguinte: participar da sociedade num todo, de qualquer coisa
da sociedade, as pessoas que participam, participam sem fins lucrativos nenhum ou
as pessoas que participam das entidades da sociedade sem objetivo financeiro e de
autopromoção são aqueles que permanecem na sociedade do município por anos
fazendo parte dela. Um dia numa, outra época noutra, mas sempre fazendo parte. As
pessoas que participam da mesma forma, porém com um objetivo financeiro
próprio, particular e de autopromoção particular, eles não duram mais do que uma
ou duas gestão de cada Rotary, Lions, qualquer entidade. Porque a própria formação
de quem fez a sociedade discrimina o aproveitador e o retira. Ele começa a não se
sentir bem. Ele não se encaixa. Na política é diferente. Na política, quanto mais
safado, sem-vergonha, quanto mais o político for desonesto, tendencioso,
aproveitador, mesquinho ele se sobressai na política. (…) Então a política ela tem
um foco totalmente diferenciado da sociedade, das outras... Temos políticos
honestos? Temos. E muitos. Eu tenho ido algumas vezes em Brasília em defesa do
setor... tem políticos bem intencionados, de boa índole, de boa origem... agora esses
políticos, de vez em quando a mídia coloca algum focozinho nele. Ele não faz parte
da cadeia financeira, daí a política, pra mim, nos meus modelos a não ser que eu me
corrompa, jamais eu acho que vou.
156“Com o fim dos programas protecionistas, cujo objetivo era promover o desenvolvimento modernizante da
agricultura brasileira, lançando mão principalmente das linhas de créditos subsidiados, os produtores de soja,
associados a outros agentes econômicos, como as empresas que comercializam insumos e compravam a
produção, apoiaram-se em um sistema de endividamento para manter os ciclos expansionistas.”
(FERNANDEZ, 2007, p. 219)
157Para entender a atuação da Bancada Ruralista na renegociação de dívidas ver CAMARGO (2009).
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Em sua recusa a uma disputa pela prefeitura, Maldotti contrapôs a sociedade à
política. No entanto, fica evidente que sua “participação na sociedade” enquanto presidente
do Sindicato Rural, demandava a negociação com “políticos”. A política é associada à busca
de vantagens pessoais, já a sociedade consiste na esfera em que está em jogo o bem comum, o
espírito comunitário.
É importante notar que, no caso de lideranças do agronegócio que assumem cargos
eletivos, como o caso do governador e dos prefeitos de Lucas do Rio Verde e Sorriso que
eram também agricultores/empresários por exemplo, o que tende a ser valorizado é seu tino
empresarial ou a capacidade de administrar a coisa pública como se estivesse administrando
uma “empresa”. A valorização de uma postura “empresarial” parece trazer consigo um caráter
de neutralidade que se opõe ao que se identifica com a política partidária, em que essas
filiações se sobrepõem aos interesses coletivos, além de explicitar divisões dentro da
comunidade.
A atuação de Maldotti na política foi abordada por seu filho em entrevista. O rapaz
tinha 27 anos e começava a assumir a administração da fazenda da família. Definiu as
atribuições do pai como um “envolvimento com a política do agronegócio” ou com “questões
de fora da porteira”:
O pai hoje é presidente do Sindicato Rural. E ele acabou … quando ele se envolveu
com a presidência do Sindicato, ele acabou se envolvendo muito com a APROSOJA
que é a Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso, e isso veio um monte de
coisa junto, então a pessoa que acaba se envolvendo querendo ou não com política,
não a política propriamente dita, a política... mas a política do agronegócio. A
política do agronegócio. Então acaba se envolvendo com todas essas questões fora
da porteira. As questões... vive por Cuiabá, ele vive por Cuiabá em reuniões e
reuniões. Na verdade, é uma parafernália.

O termo “política do agronegócio” foi usado para definir o engajamento do pai com o
Sindicato Rural e com a APROSOJA, organizações que tratavam dos assuntos relacionados à
produção que extrapolavam as propriedades. Além de corroborar essa distinção entre “política
propriamente dita” e “política do agronegócio”, sua fala indica que o engajamento do pai
demanda boa parte de seu tempo disponível - o que inclusive estava associado a seu
afastamento dos assuntos da fazenda, que estavam sendo assumidos pelo rapaz. O pai também
fez esse tipo de observação, indicando como as associações que constituiam a sociedade de
Sorriso reuniam um grupo restrito de pessoas:
Quando tu começa a entrar numa entidade, é uma atrás da outra. E eu, no fundo, no
fundo, tô quase que prejudicando alguns momentos da família por estar envolvido
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em todas as entidades do município. E eu tenho que reduzir. Esse ano eu entrego o
Sindicato. Eu deixo muitas vezes de dar atenção, no momento exato, por estar
ocupado. E essa é uma cobrança do meu filho: “O pai nunca tem tempo para discutir
determinadas coisas”. E daí eu noto que … Calma, isso ali é momentâneo, agora
estou envolvido... eu sou presidente da festa do município [Exporriso] ali, faço parte
do FAC158 da APROSOJA, faço parte da APROSOJA, faço parte do Sindicato, faço
parte da diretoria do C.T.G., faço parte da diretoria do SICREDI, faço parte da
diretoria do C.A.T.....são 8 ou 9 entidades.
L.A.: - O senhor é muito ligado a igreja...
Cantelli: - Sou. Participo bastante. Não fiz parte da diretoria de igreja, mas participo,
ajudo em festa, quando precisa. Sociedade é assim: uns trabalham e outros se
divertem. Então às vezes a gente tem que trabalhar. Eu acho que deve ser uma
corrente, que vai trocando. Nunca ser eterno dentro... muitas vezes a gente vê
pessoas que brigam pra ser o presidente eterno, eu acho que não. Tem lugar pra dar a
parcela de contribuição pra sociedade, trabalhar, se divertir, usar a sociedade não pra
ser o cara. Tem que ir passando pra frente. Isso aqui dentro da cooperativa mesmo,
tem essa filosofia de ir rodando.

Considerando que um pequeno grupo de agricultores/empresários controlam essas
associações, não é demais suspeitar que as formas de mobilização que observamos em relação
às cooperativas, em que partidas de futebol também são momentos dessa articulação, sejam
também acionadas na mobilização política dos agricultores.
Para se ter uma ideia dessa dimensão informal da política do agronegócio, cabe
destacar algumas situações observadas durante a EXPORRISO, a feira que comemora o
aniversário da cidade. Tivemos a oportunidade de frequentar reuniões promovidas num
espaço montado pela “cooperativa dos algodoeiros”159. Embora tenhamos percorrido a feira
durante três dias, não havíamos identificado o local, o que só foi possível depois que
obtivemos a indicação de um dos ex-prefeitos que referiu-se ao local como “canto do
algodão” ou “barraquinha da fofoca” onde encontraríamos “gente da alta”.
O local era cercado por bambus de 2 metros que conformava uma verdadeira
camuflagem na paisagem do parque. Não havia porta ou alguém controlando a entrada que se
dava através de uma pequena passagem entre duas paredes paralelas – se supunha portanto
que as pessoas que chegavam ao local eram “conhecidas”. No interior, eram servidas bebida e
comida à vontade e acomodadas nas mesas, as famílias de agricultores, além de alguns de
seus funcionários, também com suas famílias.
A vocação política dessas reuniões foi ressaltada por um dos responsáveis pela
organização do evento, um dos sócios da cooperativa dos algodoeiros, quando destacou que
aquele era um local onde decisões eram tomadas por poucos, num clima de improviso, de
informalidade. Comentou que ali haviam discutido a ampliação da área do CTG para
158 Fundo de recursos para produtores.
159Não foi possível averiguar qual era a finalidade dessa cooperativa, mas é provável que estivesse relacionada
ao processamento da produção realizado nas usinas algodoeiras que descaroçavam os flocos.
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comportar melhor a feira.160 Mencionou também uma ocasião em que ele mesmo redigiu,
durante um churrasco, uma carta a respeito da cobrança de ICMS sobre o feijão que acabou
tornando-se lei. Ele completou com certo orgulho que uma atitude que afetaria todo o Mato
Grosso era decidida ali por “meia dúzia” de pessoas.
●

●

●

Finalmente, como uma espécie de síntese de como que os valores da sociedade são
mobilizados na “política”, destacamos o texto biográfico do Senador Blairo Maggi,
agricultor-empresário gaúcho, ex- governador do Mato Grosso. Trata-se de uma publicação
escrita em 2010 que consta em seu site oficial.161 Sua história inicia em região colonial no
Paraná, a chegada na “nova área” e a posterior ascensão econômica e política. Nota-se que
encontram-se destacados sua origem “italiana” e o alcance de uma notoriedade
“internacional”:
Aos 54 anos de idade, Blairo Borges Maggi é um homem que pode ostentar entre
suas qualidades incontestáveis a capacidade de inovar. A característica nata que na
vida pessoal lhe rendeu a construção de um império com o trabalho, na política lhe
deu notabilidade e reconhecimento internacional. Em apenas oito anos de vida
pública ele se consolidou como um dos homens mais influentes do mundo.
Paranaense de São Miguel do Iguaçu, Blairo nasceu em 29 de maio de 1956, na
família dos pequenos produtores rurais de descendência italiana André Antônio
Maggi e Lúcia Borges Maggi. Com a aposta do pai no cultivo da soja em áreas
inexploradas, Blairo graduou-se em Agronomia na Universidade Federal do Paraná.
Sob seu comando, a pequena empresa Sementes Maggi, fundada em 1973, se
transformou no Grupo André Maggi, com a chegada da família ao cerrado matogrossense há mais de 30 anos.

O sucesso como “agricultor” e como “empresário” seriam as bases para sua inserção
na “política”. As motivações enfatizadas no texto buscam afastar a ideia de que, ao entrar na
“política”, Maggi tivesse em vista “objetivo financeiro próprio ou autopromoção particular”,
intenções condenadas numa das falas do presidente do Sindicato Rural. Ao contrário, o texto
remete às motivações admiráveis que levam alguém a participar da sociedade como a
caridade ou o “bem comum”. Maggi teria tornado-se político como quem cumpre uma
promessa religiosa:

160Havia um grupo que defendia a criação de um - “moderno” - parque de exposições à moda do que existia em
Lucas do Rio Verde, por exemplo. O C.T.G. estava associado ao que era “tradicional”. Outro grupo de
produtores planejava a compra de um terreno limítrofe que pertencia a uma chácara e a uma madeireira (cujo
proprietário pertence ao grupo fundador do C.T.G.) para aumentar sua área. Esse grupo acreditava que a
prefeitura forneceria recursos para a compra, mas o prefeito, que inclusive esteve no local, não assumiu
posição alguma.
161Disponível em <http://blairomaggi.com.br/biografia/>. Acesso em 9 out. 2012.
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Com trabalho braçal e faro empresarial, Blairo transformou o grupo na 17ª maior
empresa exportadora do Brasil em 2009. Casado com Terezinha Maggi, teve três
filhos, Belisa, Ticiane e André, e dois netos, Bianca e Blairo Cesar. No ano de 2002,
ele ingressou na política com um intuito nobre: cumprir a promessa de que ajudaria
pessoas caso uma de suas filhas se curasse de um câncer linfático.
O empresário venceu as eleições para governador do Estado com 51% dos votos no
primeiro turno. Blairo defendeu explicitamente na administração pública os
princípios de honestidade, eficiência, ousadia e transparência que regeram sua bemsucedida saga empresarial. Em 2006, se reelegeu governador de Mato Grosso com
63,59% dos votos.

Na parte final, o texto destaca que seu nome estava entre os mais “influentes” do
Brasil e do mundo, além de apontar que Maggi estava disposto a “rever posturas e
posicionamentos pessoais” em relação ao meio-ambiente e que vinha influenciando outros
“agricultores”:
Durante sua gestão, Maggi conseguiu conciliar o desenvolvimento econômico do
Estado à difusão de novas práticas de sustentabilidade. A prosperidade social
também chegou durante a gestão de Maggi - em 1996, 28,1% das famílias matogrossenses viviam com até meio salário mínimo. Em 2008, o índice baixou para
15,8%.
Em novembro do ano passado [2009] a revista Forbes elegeu Blairo Maggi como o
62º líder mais influente do mundo, sendo ele o único brasileiro listado, além do
presidente Lula. Entre os 30 líderes mais influentes do Brasil da revista Época, o exgovernador também figurou. A revista Veja, a mais lida do país, publicou em
setembro de 2009 um perfil de Blairo enfatizando sua disposição em rever posturas
e posicionamentos pessoais. Participou de encontros mundiais em prol da
preservação do meio ambiente. Inspirou a mudança de comportamento de
agricultores do país. Após ações eficazes, ganhou o respeito de ambientalistas.
O homem que aportou em Itiquira há 33 anos e na última década ganhou prestígio
entre as principais autoridades do país com o dinamismo e alcance de seu trabalho
econômico e social, deixou o governo do Estado de Mato Grosso em abril de 2010
com o índice inédito de 92% de aprovação popular, de acordo com o Instituto Vox
Populi, e lançou a pré-candidatura ao Senado Federal. Diante dos olhos do mundo,
ele se prepara para levar a todo Brasil sua maestria em aliar desenvolvimento e
prosperidade com seu jeito singular de fazer política.

Esse pequeno texto ou uma breve definição de um “jeito singular de fazer política”
evoca valores tradicionais relacionados à “origem”, à família, à religião para construir a
imagem de um “empresário”, de um homem que sai “da colônia para o mundo”. Fica a
impressão que não existem grandes contradições entre os valores considerados “tradicionais”
e o comportamento demandado ao operar no mercado de commodities agrícolas, ao transitar
no primeiro escalão do governo ou ao constar nas listas dos “nomes mais influentes do
mundo”.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, propomos abordar algumas reflexões sobre o caminho traçado nesse
estudo, assim como assinalar seus pontos mais relevantes e indicar rumos possíveis para a
continuidade da pesquisa.
Primeiramente, é importante notar as especificidades de uma pesquisa dotada de certo
ineditismo, dada a falta de outras etnografias que abordem essas novas elites agrárias. Essa
visão sobre a “sociedade dos gaúchos” foi construída sem que houvesse a possibilidade de
apropriar-se de análises anteriores; o que tem seus prós e contras. Por um lado, pode ser
vantajoso para o pesquisador, por imprimir um tom de descoberta ao trabalho, mas também
coloca o desafio de se fazer pesquisa sem contar com um acúmulo anterior que permitiria
ultrapassar algumas etapas de contextualização, permitindo definir mais rapidamente um
enfoque específico, de modo a imprimir mais profundidade à descrição na mesma duração do
trabalho de campo.
Trata-se portanto de um trabalho de caráter exploratório que resultou na elaboração de
um retrato panorâmico desse contexto de modo a trazer à tona aspectos fundamentais do
código moral que, ao mesmo tempo, define as fronteiras dessa “sociedade de gaúchos” e os
distingue internamente. A sensação que fica ao final dessa empreitada é que a etnografia,
enquanto forma de conhecimento do social, se presta a vários níveis de elaboração que
permitem, de um modo ou de outro, acessar os princípios que estruturam uma sociedade.
O caminho construído até aqui foi sendo definido por uma série de fatores. A ideia
inicial era acessar os “gaúchos” através das festas. Num primeiro momento, não era possível
perceber como as posições sociais se exprimiam nos contextos de sociabilidade lúdica. Essa
percepção começou a ser construída à medida em que foram sendo obtidas informações sobre
as trajetórias dos informantes, sobre outros hábitos de sociabilidade, sobre as rotinas de
trabalho, sobre relações familiares e de vizinhança.
A par desses outros dados, ao voltar às festas, além de perceber como os gaúchos se
distinguiam dos “outros” – nesse contexto geralmente identificados com a população de
trabalhadores que eles chamam de maranhenses - começavam a se delinear suas distinções
internas e disputas para além das formas de cooperação que os informantes preferiam
enfatizar. Dali em diante, tornava-se possível perceber quais eram os atributos sociais que
exprimiam prestígio naquele contexto.
Antes mesmo de acessar informações sobre o cotidiano dos gaúchos, no entanto, já foi
possível notar, através de aspectos formais das festas, pistas que permitiriam explorar os
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processos de distinção social entre os “gaúchos”, entendidos aqui como produtores e não
produtores. No momento dos leilões, chamou a atenção a participação de comerciantes de
insumos o que indicava que, de alguma maneira, as festas faziam parte de uma relação
comercial. As informações obtidas junto a produtores e comerciantes de insumos indicaram,
então, parâmetros fundamentais na economia de prestígio no lugar, revelando o quanto os
negócios estavam imergidos em aspectos relativos à moral ou que desviassem essas decisões
de cálculos “racionais”.
A observação das festas permitem, portanto, acessar uma esfera de relações
interpessoais cuja análise permitiu explicitar uma espécie de código não econômico que
contribuía para definir as estratégias mobilizadas nos negócios.
A análise dos dados mostrou que os negócios, como as operações de financiamento de
insumos agrícolas ou até mesmo a obtenção de crédito no comércio local, dependiam de
relações pessoais entre as partes ou do mapeamento das reputações em jogo. A garantia do
bom andamento de um negócio nesse contexto estava calcada mais na palavra empenhada do
que em garantias oficiais. Logo, essas transações comerciais não consistiam em trocas entre
indivíduos, mas sim entre pessoas morais ou sujeitos que possuíam um nome, uma reputação
reconhecida.
Uma das oposições fundamentais nesse sistema de valores diz respeito ao
cumprimento ou não da palavra. Os negócios dependem do estabelecimento de relações de
“confiança” ou de uma garantia informal de que a palavra será cumprida. Essa garantia se
constrói na medida em que as partes se conhecem, ou seja, que as partes tenham reputações
mapeáveis, que tenham um nome. A participação nos mesmos contextos de sociabilidade é o
que permite que as pessoas conheçam umas às outras. Ter o nome limpo significa estar
incluído nesse círculo de confiança, ao passo que ter o nome sujo consiste num atributo
excludente.
Amizade consiste no termo que exprime o pertencimento a esse círculo de confiança.
Grosso modo, quando se diz que alguém é amigo, significa que se trata de uma relação entre
pessoas de mesmo status social ou de considerável proximidade social e que elas podem
negociar entre si. Os dados levam a crer que os agricultores não realizam quaisquer trocas
comerciais com quem eles não conhecem ou que não participam da mesma comunidade, que
não estão nos mesmos contextos de sociabilidade.
Ao explorar a etiqueta envolvida nessas transações e nos critérios que permitiam
atribuir crédito às pessoas, ficou evidente o quanto a construção de um nome dependia da
família (um nome parece ser sempre um “nome de família” e não de um indivíduo), da
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performance exibida pela família nas festas e o histórico de suas transações comerciais. Os
gaúchos condensavam esse mosaico de comportamentos na ideia de participação na
sociedade.
Notamos que, a origem “gaúcha” consistia numa chancela valorizada na inclusão
nessa comunidade moral. Indicava que o sujeito portava os valores da “cultura da colônia”
que talvez possa ser resumida em alguns pilares fundamentais: a estabilidade do grupo
doméstico ou das alianças matrimoniais e a centralidade da comunidade religiosa, tudo
convergindo para um “saber trabalhar” que envolve também um ímpeto civilizatório forjado
nesse confrontamento com as novas áreas que essas famílias experimentam há três ou duas
gerações.
O termo “sociedade” pode exprimir vários níveis de cooperação entre gaúchos. Num
nível mais abrangente, por “sociedade” entende-se um conjunto de associações formais
(associações de classe e associações recreativas, além das religiosas) que mobilizam os
gaúchos, produtores e não produtores que compartilham os mesmos princípios de moralidade.
Para vislumbrar esses limites, pode-se considerar o contraste entre gaúchos e maranhenses.
Nas narrativas sobre a construção da cidade, tão caras a essa elite local, o termo
ocorreu num sentido próximo, mas que permitiu notar o quanto essa sociedade a qual se
referem os gaúchos têm a ver com um ideal de autonomia, de independência em relação ao
Estado que vai ao encontro da noção de “sociedade de capela” da áreas coloniais. Trata-se de
uma autonomia alcançada através das formas de cooperação comunitária em que a religião
exerce centralidade. Nessas narrativas, a sociedade exprimia uma espécie de personalidade
corporada: “a sociedade fez, a sociedade construiu”. A construção da cidade significava
também uma empresa civilizatória, a imposição de uma ordem que enchia de orgulho não
somente os que eram reconhecidos como “pioneiros” como os gaúchos em geral.
É interessante notar como esse ideal de autonomia ajuda a entender como os
produtores concebem a relação entre o que eles chamam de “setor do agronegócio” e o
Estado. Embora a produção agrícola dependa de uma estrutura jurídica e de uma série de
obras que só podem ser implementadas pelo Estado, os agricultores gostam de enfatizar uma
pretensa auto suficiência, como se evocassem uma autonomia camponesa original.
Na imagem que eles fazem deles mesmos, é muito forte que arroguem para si o título
de provedores de alimentos para as populações urbanas, não somente do país, mas do mundo.
Conversando com os produtores, essa perspectiva, por assim dizer, “mundial”, vinha à tona
com frequência: diziam que era o município que mais produzia soja no mundo e que “os olhos
do mundo estavam voltados para Sorriso”. Defendiam dessa forma, que sua atividade
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produtiva era algo imprescindível para a “humanidade”. Considerando essa auto imagem dos
produtores, ao falarem de sua relação com o Estado, alguns deles davam a entender que as
políticas governamentais que favoreciam o “setor do agronegócio” eram como obrigações.
“Sociedade” também pode referir-se aos limites do grupo familiar que coopera na
exploração de uma fazenda ou de uma “empresa”, diz respeito à “sociedade familiar”. Tratase de uma forma organizacional alicerçada em vínculos familiares, de modo que a exploração
agrícola dependa da estabilidade do grupo doméstico e de sua capacidade de rearticulação.
O trabalho abordou, sem o mesmo alcance, esses diferentes níveis de cooperação
cingidos pela noção de “sociedade”: as sociedades familiares, a base do nome de uma família;
a “sociedade”

relacionada a sociabilidade lúdica e a “sociedade” referente a formas

organizacionais ligadas à produção, tanto cooperativas (uma espécie de congregação de várias
sociedades familiares) e as associações de classe. Observando como as pessoas relacionam-se
entre si nesses vários níveis, é possível notar como o mesmo conjunto de valores morais
perpassa todas essas esferas. Os mesmos valores que atribuem prestígio ou que estigmatizam
uma família, servem também para definir a aceitação ou não num clube, numa cooperativa ou
numa entidade de representação política.
A descrição dos contextos de sociabilidade lúdica enfocou as festas de comunidade e
as festas que aconteciam no C.T.G. na cidade: tanto aquelas restritas aos sócios do clube
quanto festas da Maçonaria e da Igreja que também ocorriam no local. Todas essas eram
festas de gaúchos, mas as pessoas não participavam delas da mesma maneira. Quando
falamos de “gaúchos”, não estamos nos referindo apenas aos grandes produtores de soja, mas
também à população de origem sulista que ocupava lotes nos assentamentos do município e
que habitava a cidade dedicando-se ao comércio, serviços e cargos na administração pública.
Os produtores gaúchos, fossem eles grandes ou pequenos sojicultores, auto
denominavam-se agricultores. Alguns produtores são considerados “médios”, mas essa
gradação parece fazer pouco sentido se consideramos uma hierarquia de reputações. Grosso
modo, considera-se pequeno aquele que planta menos de 1000 hectares e um considera-se
grande produtor quem planta cerca de 5000 hectares ou mais. Estar numa faixa intermediária,
no entanto, não parece ser tão determinante para ser prestigiado. Optamos por distinguir
pequenos e grandes na análise, incluindo os “médios” no segundo grupo. O que distingue os
médios dos pequenos é que, os primeiros, a partir desse patamar, já reúnem as condições para
manter uma casa na cidade e participar da sociedade, assim como passam a realizar
movimentações financeiras de certa monta que os aproxima dos grandes produtores que
plantam 10 mil hectares por exemplo. Poderiam aventurar-se no cultivo de algodão que na
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primeira fase do trabalho de campo, estava em voga entre os produtores, considerado um
cultivo de altos investimento e rentabilidade. Na cooperativa considerada dos grandes
produtores, também estavam incluídos produtores considerados “médios” como o próprio
presidente do Sindicato Rural na época.
A pesquisa não reuniu dados que permitissem explorar em que medida a condição de
assentado estabelece distinção em relação aos demais produtores, mas foi possível constatar
que as festas que ocorriam nos assentamento não pareciam estar incluídas nos circuitos de
sociabilidade dos quais participavam os grandes produtores.
Os pequenos comumente moram na fazenda, o que acaba definindo também uma
inserção distinta nos circuitos de sociabilidade em relação aos grandes produtores que vivem
na cidade, deixando a fazenda a cargo de funcionários. Vimos que os funcionários das
fazendas poderiam ser gaúchos ou maranhenses, fixos ou temporários, os últimos sendo mais
numerosos. Tivemos poucas informações sobre os funcionários, mas sabemos que eles
participavam das atividades que tinham lugar nas comunidades, sobretudo aqueles
funcionários gaúchos. Nas missas nas comunidades, eles eram a maioria, sendo poucos os
patrões presentes, já que a maior parte deles preferia viver na cidade. Enquanto que nas
missas nas comunidades encontrávamos funcionários e alguns patrões, na missa na cidade, a
composição era outra, reunindo grandes produtores, entrando em cena os profissionais
liberais, funcionários públicos e comerciantes da cidade.
Nas festas de comunidade, promovidas nos centros de sociabilidade rural, os pequenos
sojicultores católicos tendiam a assumir uma posição de destaque. Por habitarem as fazendas,
eram os pequenos produtores que geralmente controlavam as comunidades, eram eles quem
assumiam os cargos de chefia nessas organizações comunitárias, sendo os responsáveis pelas
realização das festas. Geralmente essas “diretorias de capela” eram assumidas por uma das
famílias da comunidade em regime de revezamento. O empenho da “diretoria de capela” para
o bom encaminhamento dessas festas forneceria subsídios para elaborar a reputação de uma
família.
As festas religiosas que acompanhamos foram as festas católicas, deixando de lado
outras festas religiosas, sobretudo as luteranas que mobilizam uma minoria de gaúchos.
Notamos que os luteranos também participavam das festas católicas como as festas de
comunidade, mas sem ocuparem posições de destaque. Poderiam até mesmo ajudar a
comunidade e trabalhar na festa, no entanto, os dados levam a crer que pequenos sojicultores
luteranos não tendiam a assumir cargos de chefia nas comunidades como os pequenos
sojicultores católicos. Não foi possível averiguar em que medida essa distinção interna entre
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católicos e luteranos influenciava na tomada de posições de destaque nas associações
seculares urbanas, considerando que também existiam luteranos entre os grandes produtores.
Em alguma medida, os luteranos eram minoria na região – ao contrário de outras áreas do
Mato Grosso em que os mesmos são mais numerosos.
Participavam dessas festas aqueles que eram considerados pertencentes à comunidade
e também os “de fora” (da cidade e de outras comunidades). Consideravam-se membros da
comunidade não somente os produtores que moravam nas fazendas, como também aqueles
que moravam na cidade, cujas fazendas estavam situadas na comunidade ou na área de
influência de uma determinada capela rural. Os produtores que arrendavam terra na área
também poderiam ser considerados pertencentes à comunidade, assim como funcionários de
fazenda, sobretudo aqueles chamados fixos.
Nota-se que uma comunidade pode constituir-se em várias fronteiras exprimidas em
diferentes formas de participação ou de manifestar compromisso com a comunidade. As
categorias ajudar e trabalhar denotam essas diferentes formas de vínculos que podem ser
estabelecidos com uma comunidade.
No caso dos membros que não habitavam a comunidade ou os produtores que
moravam na cidade, as festas eram momentos em que esse vínculo poderia ser reforçado, na
medida em que eles também poderiam trabalhar na festa ao lado dos produtores que
moravam na comunidade. Sobre a participação dos funcionários das fazendas, os dados
levavam a crer que eles também poderiam assumir funções no dia da festa ou trabalhar, mas
sua participação parecia estar subordinada à participação de seus patrões.
A ajuda ou as doações realizadas em favor da comunidade poderiam ser realizadas por
gente de dentro e de fora da comunidade. Nos dois casos, a ajuda, interpretada como um ato
de generosidade, deveria atribuir prestígio ao autor e a sua família e à própria comunidade. As
empresas que comercializavam insumos e as autoridades locais costumavam ajudar as
comunidades. Os leilões eram momentos em que os participantes de fora deveriam manifestar
sua generosidade, demonstrando a intenção de ajudar ou ajudando efetivamente através do
arremate.
Nem todos os produtores gaúchos manifestavam o mesmo entusiasmo em participar
dessas festas de comunidade, consideradas mais “tradicionais”, típicas das “colônias” de
origem. Observamos entre os grandes produtores, que o interesse maior estava em participar
dos contextos de sociabilidade urbana que exerciam centralidade em se tratando das relações
de poder “local”. Nesse sentido, pode-se dizer que se estabelece uma oposição entre a
sociedade, entendida como o centro e as comunidades periféricas. Notamos que os pequenos
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sojicultores baseados nas comunidades valorizavam as oportunidades que eles tinham de
frequentar os contextos de sociabilidade na sociedade como os jantares ou chás beneficentes
que resultariam em caridade para os pobres da cidade (ou os maranhenses).
Nas festas de associações seculares urbanas como Rotary Club e Maçonaria, notamos
que eram os grandes produtores que assumiam posições de destaque. Eram ambientes em que
os pequenos pouco frequentavam, salvo por razão de algum convite feito por um amigo
grande produtor. Os dados permitem dizer que o Rotary Club estava mais identificado aos
“gaúchos” não produtores ou profissionais liberais como médicos, engenheiros, arquitetos. Já
a Maçonaria, composta por 3 dezenas de membros, parecia reunir um seleto grupo de grandes
produtores entre os quais estava um dos prefeitos durante o período em campo, além daqueles
produtores que também eram chamados “empresários”.
O confrontamento dos produtores com diferentes situações de endividamento consiste
num aspecto que afeta a todos os que exploram a sojicultura, tanto pequenos quanto grandes
produtores. Essas questões foram especialmente reveladoras dos valores morais que balizam
os negócios. Participar da sociedade era condição também para assegurar o bom
encaminhamento de safra, pois, nos negócios, o reconhecimento de um nome consistia na
forma de garantia considerada a mais eficiente.
Os dados a respeito das relações de aval permitiram entender quais eram os critérios
de confiabilidade operantes. Recapitulando que o aval consiste na formalização de uma
relação de confiança informal ou pessoal exigida pelos bancos que financiam a produção. A
obtenção de aval somente ocorre na medida em que existe uma relação preexistente, uma
amizade entre as partes. E a amizade significa conhecer um ao outro, saber qual é a sua
origem (sua família), saber como aquela pessoa participa na sociedade, com quem e como ela
negocia, saber se se trata de um bom pagador. A obtenção de aval cria uma obrigação de
conceder aval, numa lógica de reciprocidade não prevista em lei. Ser amigo compreende estar
incluído no circulo de confiança que permite que se negocie ou de acessar as melhores
condições de negociação.
Uma relação de aval mal sucedida poderia dar cabo a uma amizade; tratava-se,
portanto de uma relação que envolvia um certo risco, daí ser um assunto sobre o qual os
produtores não gostavam de falar. Essa atitude contrastava com as questões relativas à
construção da cidade, ao sucesso das formas de cooperação (ou da sociedade) que permitiram
que ali surgisse uma cidade e lavouras pujantes. Essas falas indicaram que a amizade consiste
na relação, por assim dizer, primária em uma sociedade, é o que permite que as pessoas
trabalhem juntas por um objetivo comum.
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É importante notar que nem toda e qualquer transação comercial ou financeira deve
servir para que alguém se faça conhecer e, dessa forma, ter a oportunidade de ser incluído
como amigo. Só se faz conhecer quem movimenta: um termo que remete à operações
relacionadas à produção agrícola como custeio, pagamentos de insumos, terra, etc.
A construção de um nome, assim como sua derrocada, portanto, parecem estar
relacionadas às operações características da sojicultura hegemônica na região. Todos que
produzem soja são afetados, de uma forma ou de outra, às mesmas oscilações de preços, são
familiarizados com as especificidades do cultivo. Desse modo, as informações que permitem
a elaboração de avaliações a respeito da condução da lavoura e dos negócios são amplamente
compartilhadas pela população local, inclusive pelos maranhenses que também encontram-se
envolvidos na produção agrícola. Diz-se em Sorriso que “todo mundo sabe”, “todo mundo se
conhece”.
Os dados a respeito dessas formas de controle social dão conta que são admiráveis
aquelas posturas que denotam persistência, honestidade, equilíbrio, em oposição à falta de
afinco e à ganância. Considera-se “ganancioso” quem assume dívidas que não poderá pagar,
sobretudo quando o que está em jogo é a intenção em aumentar a área da propriedade. As
concepções a respeito da posse da terra são fundamentais para entender esses julgamentos
morais. Primeiramente é preciso considerar que a terra consiste na forma de garantia formal
para obtenção de financiamentos considerada a mais vantajosa em função dos juros mais
baixos. A garantia em produto (em grãos), implica em juros mais altos. Quanto mais terra,
portanto, maior o montante de financiamento disponível. Esse é um dos motivos pelos quais
os produtores buscam aumentar a área de lavoura, além do prestígio que ela pode atribuir.
“Crescer” é algo admirável e é objetivo perseguido pelos produtores, no entanto, nem
sempre consiste num fator que permite construir uma boa reputação. “Crescer” pode fazer
com que um nome seja conhecido, falado na cidade, mas nem sempre significa ser bem
reputado. Em situação de crise, como vimos nesse estudo, vale mais vender a terra para pagar
dívidas e dessa forma “preservar o nome” do que manter a propriedade e sujar o nome por
deixar de pagar uma dívida ou não cumprir com a “palavra”. Ao “preservar o nome”, o sujeito
está privilegiando manter-se incluído no círculo de confiança, o que parece ser fundamental
para que ele consiga “recomeçar” com um pequeno pedaço de terra. Através dessa atitude,
além da honestidade em cumprir a palavra, seus pares enxergam persistência e humildade,
valores que ratificam uma boa reputação.
Considera-se “ganancioso” aquele que quer “crescer” sem condições sólidas ou
deixando de pagar outras contas como dívidas de custeio ou salários de funcionários para
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pagar terra. Diz-se também em Sorriso que “terra não paga as parcelas” de investimentos, o
que permite saldar contas é a produção; a terra serve como garantia, não consiste na riqueza
propriamente dita. Como disse um produtor bem reputado: “quem investe na terra que já tem
para produzir mais, esse não quebra nunca”.
Além de “crescer” através de uma postura que denota “ganância”, também é
condenável “crescer” valendo-se de vantagens “políticas”, ao que os produtores referem-se
ironicamente como um “milagre”. Trata-se de uma perspectiva negativa sobre a política
relacionada às questões de endividamento agrícola. Como procuramos mostrar nesse estudo,
parte dos produtores, sobretudo aqueles que procuram manter uma boa reputação, consideram
que nem todas as dívidas são devem ser renegociadas com o governo, sobretudo aquelas
contraídas em circunstâncias que denotem “ganância”.
Para a sociedade não faz sentido preservar a propriedade em vez do nome, criando,
dessa forma, um patrimônio disfuncional, no qual não se pode produzir por haver sido
excluído do rol dos nomes bem reputados, confiáveis. Num dos casos analisados, vimos que,
apesar de possuir cerca de oito mil hectares de terra, o proprietário, por haver “manchado o
nome”, não tinha condições de custear ele mesmo a produção agrícola, contentando-se com o
arrendamento da propriedade. Além de ficar com o nome sujo, suas possibilidades de reverter
a situação eram bastante remotas, pois não realizava negociações passíveis de serem
conhecidas, não movimentava, não trabalhava sua terra.
Finalmente, é importante apontar os desdobramentos possíveis desse estudo. Algumas
questões parecem ser especialmente instigantes para entender a visão de mundo dos gaúchos
que estão presentes também em outras regiões do país, nem sempre tão hegemônicos como no
Mato Grosso: a)refinar a etnografia das festas, especialmente das festas de comunidade, de
modo a entender como que o modelo de “comunidade”, trazido das áreas coloniais, se
reconfigura nas “novas áreas”; b) explorar as questões relativas ao endividamento, incluindo
as relações de aval e a relação com o Estado; c) explorar os arranjos familiares operantes na
exploração das lavouras ou as questões relativas às “sociedades familiares”.
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