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Tendo como contexto histórico o Rio Grande do Sul oitocentista, este artigo propõe uma
interpretação da sociedade estancieira a partir da relação entre as pessoas e a terra, esta tomada como
cultura material. De bem inalienável, concedente de status e também de poder, a terra se tornou,
no contexto estancieiro, um bem alienável, cujo valor de uso e de troca passou a ser auferido de
acordo com as relações capitalistas que se consolidavam no campo. Levando em conta os conceitos
de alienabilidade e inalienabilidade da cultura material, este artigo propõe uma interpretação da
terra como referencial para o posicionamento social.
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This article presents an interpretation of the 19th rural society of the state of Rio Grande
do Sul, Southern Brazil. The relationships between persons and land form the basis for this interpretation, in which land is understood as material culture. Political and economical changes in the
ranch context of Rio Grande do Sul contributed to give land different meanings, and its value as a
gift or as a commodity acted as a reference for social positions. Taking into account the concepts
of alienability and inalienability of material culture this article offers an interpretation of the land as
an important component in the process of identity formation of Rio Grande do Sul rural society.
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