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m 1805, Reims já era o centro
da produção de vinhos da
região de Champanha, norte

da França. Alguns anos antes, a in-
fluente família de vinicultores Clicquot
celebrara o casamento do herdeiro de
sua empresa, François, com a filha do
prefeito desta cidade, Nicole. Quando
a jovem madame Clicquot tornou-se
viúva, contrariou os hábitos da época e
tomou as rédeas da vinícola. Nas déca-
das seguintes, a Veuve Clicquot, corno
se tornaria mundialmente conhecida,
aperfeiçoou as técnicas de vinificação
e engarrafamento do champagne e
expandiu seus negócios além das fron-
teiras napoleônicas, alcançando até os
maiores rivais de seu país, como o czar
da Rússia e a casa real britânica.

A passagem do vinho pelo século
XIX pode ser comparada à biografia
da jovem Nicole. Rompendo com os

78

hábitos do Antigo Regime, inserindo
tecnologia e alcançando novos mer-
cados pelos sistemas de transportes
cada vez mais rápidos e populares, o
vinho teve sua produção multiplicada
e sua área de cultivo ultrapassou as
fronteiras européias. A oferta multi-
plicou-se, com a entrada no mercado
de produtos cada vez mais complexos,
diferenciados e caros.

O mercado vinícola moderno sem-
pre se caracterizou pela hegemonia
francesa na produção e pelo domínio do
comércio em mãos britânicas. Mesmo
com o Bloqueio Continental no início
do século XIX, vigorava um acordo
oficioso entre a França e os demais países
europeus não conquistados a respeito da
comercialização de vinhos. Permitia-se,
sempre pelo contrabando, que os vinhos
de Bordeaux, os espanhóis de Jerez e
Málaga, os portugueses da Ilha da Ma-



Um bar nas Folies-Bergère, quadro de Manet que retrata a massificação do consumo do vinho no século XIX

deira e do Porto continuassem a atracar
no porto de Londres e de lá tomassem
rumo para todas as partes do planeta.
Apesar da instabilidade política que
marcou a história francesa durante
todo o século XIX, o vinho apresentou,
quase que ininterruptamente, taxas de
crescimento significativas.

As áreas de cultivo de videiras so-
freram diversas modificações dentro
do território francês. Devido à neces-
sidade de abastecimento de grãos para
a cidade de Paris, as regiões nortistas
substituíram progressivamente, nas
primeiras duas décadas, a viticultura
pelos cereais. Em contrapartida, as
áreas meridionais como o Languedoc,
Ródano e o Roussilon duplicaram as
extensões de vinhedos. Também iden-
tificou-se um aumento de produção

por videira, com a escolha de espécies
mais produtivas, mesmo que a quali-
dade ficasse comprometida.

Fosse nos restaurantes da recém-
criada gastronomia até os salões da
nobreza européia, Antonin Carême,
talvez o primeiro chefãe cuisine mo-
derno, oferecia banquetes com mais
de 20 pratos, sempre acompanhados
dos mais variados tipos de vinhos
franceses. Verificavam-se os primeiros
hábitos de consumo de luxo moderno.
A influência da estética e do bom gosto
iluminista mantinha-se no imaginário
da nova elite francesa. As relações se
davam em um processo "em que a
produção capitalista já não consistia
em encontrar produtores e decuplicar
forças, mas em descobrir consumido-
res, em excitar seus apetites e criar-lhes
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necessidades factícias", como apresen-
tava Paul Lafargue na obra Elogio à pre-
guiça, de 1883. O vinho é um exemplo
relevante desses produtos de luxo.

Um efeito direto da Revolução nos
vinhedos franceses foi a secularização
das terras da Igreja. Principalmente
nas regiões da Borgonha, Alsácia e
Alemanha, a presença eclesiástica na
vinicultura era milenar. A passagem
das terras para a nação francesa, e
posteriormente à burguesia, não sig-
nificou uma melhora na produção ou
na qualidade dos vinhos. Ao contrário,
a experiência de séculos de cultivo e
estudo das terras acabou encerrada
dentro dos mosteiros e abadias.

Não se deve, porém, reduzir o
período a um cenário de uma Europa
rica, urbana e consumista. A população
francesa era majoritariamente agrícola
ainda. Mesmo com o inexorável êxodo
rural, as crescentes cidades mesclavam
mundos distintos, com forte influência
camponesa em meio à massa proletária.
E o vinho fazia parte desse cenário
caótico. Misturava-se água à bebida,
em maior ou menor volume, depen-
dendo das posses do consumidor. É
comum identificar em várias dietas
regionais francesas o hábito de tomar
uma "água avermelhada", tal a diluição
(e conseqüente pobreza) na proporção
entre água e vinho.

Nessa época, ò vinho estava sedi-
mentado como base da alimentação
de franceses e dos países europeus do
Mediterrâneo. A Prússia, o império
Austro-Húngaro, os países nórdicos, a
grande Rússia e até a Grã-Bretanha -
que os importava de todas as partes do
continente — buscaram, durante todo
o século XIX, vinhos cada vez mais
sofisticados e exclusivos. Novamente

na França, surgiram as primeiras obras
de vitivinicultura com abordagem
científica, que servem de referência
para toda a enologia contemporânea.
O vinho era tratado praticamente da
mesma forma havia 6 mil anos. Em
1801, Jean-Antoine Chaptal ministro
de Napoleão, escreveu o Traité sur
Ia vigne, primeira obra moderna de
viticultura, que serviu de ligação do
conhecimento iluminista com o novo
século que se iniciava. Ele também
ficou conhecido por dar seu nome ao
processo de adição de açúcar ao mosto
de uva para aumentar o teor alcoólico
na fermentação, a chaptalization.

Ranking de qualidade
Também muito relevante, com es-

tudos sobre diferentes regiões vinícolas
mundiais, o pesquisador André Jullien,
em 1816, lançou Topographie de tous
lês vignobles connus, antecipando o que
viria a ser uma característica do século
XIX, a internacionalização do capita-
lismo europeu através do colonialismo
e a busca de novos mercados consu-
midores. Estava amadurecendo um
processo lento, que ocorria há mais de
dois séculos: o surgimento dos "vinhos
crus". O termo "cru" está ligado ao cul-
tivo, mas seu significado na vinicultura
ultrapassa tal denominação. Em 1855,
os fabricantes de vinhos bordaleses, em
preparação para a Exposição Universal
que aconteceu naquele ano em Paris,
apresentaram uma classificação dos
distritos de Bordeaux, Médoc e Sau-
ternes (ver pág 84).

Os 60 vinhos mais conceituados
(entende-se como os que recebiam
maiores valores no mercado internacio-
nal e que apresentavam continuidade
nas exportações) mais uma única ex-

Em 1801, Jean-Antoine Chaptal, ministro de
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obra moderna de viticultura

ceção do distrito de Graves, o Château
Haut-Brion, foram classificados em
cinco níveis: première, deuxieme, troi-
sième, quatrième e cinquième cru. No
topo, somente quatro produtores: os
Châteaux Latour, Lafite-Rothschild,
Margaux e Haut-Brion. Da primeira
para a segunda classificação existia
uma diferença de 15% nos preços,
chegando até 50% entre os premièrese
os cinquièmes. Crucial para estabelecer
parâmetros na distribuição de vinhos
franceses em todo o mundo, a medida
também inibiu, temporariamente, as
falsificações e o contrabando, com
a organização de todo o setor, desde
os produtores até os négociants. O
"conceito cru" tornou-se sinônimo de
qualidade e foi aplicado nas demais
regiões vinícolas francesas, em outros
países da Europa e do Novo Mundo
vinícola. Até hoje, esta terminologia é
utilizada, mesmo que sua importância
seja mais cultural. A prova de seu su-
cesso pode ser analisada na diferença
de valores praticados hoje entre os
premières crus e os demais, chegando
a ser cinco vezes mais alto.

O período de 1850 até 1870 foi de
grande entusiasmo, mesmo com alguns
problemas. A euforia do vinho se dava
principalmente pela abertura da eco-
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nomia francesa. Com tributações der-
rubadas por Napoleão III, o consumo
explodiu. Tanto o mercado interno,
quanto as importações exigiam quan-
tidades nunca antes imaginadas. Nova-
mente ocorreram mudanças regionais
de cultivo da videira. Novos vinhedos
no norte francês e uma corrida para
substituição de outras plantações por
uvas. Sem muito critério, a França,
"o jardim da Europa", corria atrás de
rendimentos maiores, não se impor-
tando muito com o risco do desabas-
tecimento alimentar, principalmente
de cereais.

Entusiasmo liberal
Talvez a melhor maneira de exem-

plificar o espírito entusiasta do período
tenham sido as Exposições Universais.
Renato Ortiz descreve, em Cultura
e modernidade, o significado de que
tais eventos se revestiram: "No caso
das exposições universais, não é difícil
perceber como este lado espetacular se
manifesta. O que eram elas? Primeiro,
a apresentação de um conjunto de
artigos diversos: máquinas, aparelhos,
invenções, botões, roupas, comidas
etc. Os críticos da Exposição Universal
de 1855 tinham razão quando diziam
que, no momento de sua realização,
toda a Europa se deslocou para ver
as mercadorias... a exposição não era
no início uma festa. Nela as pessoas
se informavam, eram instruídas pela
escola do útil, e secundariamente pelo
belo. Mas, de ano em ano, neste local
em que obstinadamente se expõem as
histórias do trabalho e outras seções de
economia social, o lazer sem disfarce
triunfa com insolência".

O entusiasmo liberal, descontrolado
e prepotente, deixou cega a nação para
problemas que já se apresentavam nos
vinhedos. Desde a década de 1850 até
o final do século, a viticultura francesa,
e posteriormente a mundial, deparou-
se com inúmeras pragas e doenças que
modificaram a enologia para sempre.
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No meio das sucessivas crises na vini-
cultura, a França ainda foi humilhada
em 1870 na guerra Franco-Prussiana,
perdendo as regiões da Alsácia e Lorena
para o recém-criado Estado Alemão, e
na ressaca da derrota, teve sua capital
tomada pela Comuna de Paris. O final
dos Anos Dourados apresentava uma
nova Europa, mais tensa, mais popu-
losa e prestes a explodir.

Em 1862, o imperador Luís Bo-
naparte procurou o cientista Louis
Pasteur para pedir auxílio sobre

um problema preocupante para a
economia francesa: havia anos suas
safras apresentavam produtos ruins,
que começavam a decepcionar os
exigentes mercados internacionais,
principalmente a Grã-Bretanha. O
resultado dessa história todos sabem:
o desenvolvimento do processo que
levou seu nome, a pasteurização. Os
vinhos passaram a ser pasteurizados,
os recipientes de produção e trans-
porte higienizados e a utilização de
rolhas e garrafas aumentou.



Durante três décadas, a Phylloxera contaminou todas as regiões vinícolas francesas. Os métodos
de combate à doença eram pouco eficazes ou extremamente caros

Mas não era somente a questão
das ações aeróbícas que afetava os
produtos franceses. O oídio, uma
doença que veio da Grã-Bretanha,
enfraquecia as videiras, que produ-
ziam frutos pouco maduros e doentes.
Foi controlado depois de uma década.
A partir de 1860, uma nova praga
lentamente se alastrou pela França.
A Phylloxera vastratix é um minús-
culo pulgão, trazido provavelmente
nos barcos a vapor que cruzavam o
Atlântico vindos dos Estados Unidos.
Ironicamente, pode ter alcançado a
Europa durante a Exposição Univer-
sal de 1855, quando muitas espécies
de "plantas exóticas" de todo mundo
foram levadas a Paris.

Durante três décadas, a Phylloxera
contaminou todas as regiões vinícolas
francesas. Os métodos de combate à
doença eram pouco eficazes ou extre-
mamente caros. Um debate caloroso

tomou conta da comunidade científica
da época. Os pesquisadores da praga
dividiam-se entre as duas formas de
combate mais eficazes à doença. De
um lado, os sulfuristes, que emprega-
vam uma solução de sulfocarbonato
de potássio nas plantações para er-
radicar o pulgão, com os riscos de
contaminação de terrenos, intoxicação
de agricultores e altos custos. A outra
corrente era formada pelos américa-
nistes, que propunham a erradicação
das videiras européias e substituição
por plantas americanas, resistentes
ao pulgão, enxertadas com videiras
européias. Ganharam os últimos e
progressivamente o vinhedo francês
foi replantado.

A praga alcançou nas décadas se-
guintes a Itália e a Espanha. No início
do século XX, os vinhedos alemães
também foram atacados e a partir des-
sa década o mundo todo apresentou

casos de Phylloxera. Somente o Chile
nunca foi atingido, devido aos limites
naturais que o cercam (cordilheira dos
Andes, deserto do Atacama, geleiras e
oceano Pacífico) e também por uma
eficiente política sanitária.

Produção global
As fronteiras vinícolas já não se res-

tringiam à Europa no final do século
XIX. Desde o final do século XVIII,
havia produção de uvas e vinhos na
Austrália, em torno da cidade de
Sydney. Em 1826, James Busby, pes-
quisador irlandês que emigrou para a
Austrália lança a obra A treatise on the
culture ofthe vine and the art ofmaking
wine, que serve de referência para o
desenvolvimento tecnológico em todo
o país. Busby ainda auxiliou na expan-
são das fronteiras vinícolas australia-
nas, sendo um dos primeiros a plantar
videiras no Hunter Valley, região que
se tornaria uni símbolo australiano.
Por tudo isso, é considerado o "pai
da vitivinicultura australiana". Ações
como a de James Busby ocorreram em
todos os continentes do planeta.

Ainda no século XIX, fez sucesso
na Europa um vinho de sobremesa
sul-africano chamado Constantia,
cultivado e produzido na região de
Steílenbosch, principal região vinícola
do país na atualidade. Holandeses,
alemães e ingleses criaram a lenda do
Constantia, que chegou a ser conside-
rado o "segundo melhor vinho doce do
mundo". O sucesso durou até 1866,
quando o vinhedo também sofreu
o ataque da Phylloxera e sucumbiu.
Durante todo o século, o vinho não
era somente uma bebida européia,
agregou valor econômico, significado
gastronômico e status e ganhou o
mundo. O vinho estava irremedia-
velmente globalizado. Q
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