
Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (2) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
 

51 

 

    

RG NEWS 
 

Memória Internacional 

Adrien Étienne Pierre  (1783-1862) - O “Conde de Gasparin” criador do termo Zootecnia 
Por Dr. Afrânio Gazolla 

Editor da Área Animal da Revista de Recursos Genéticos RG News 

 

O estudo da Agronomia e da Zootecnia remete ao passado, mais propriamente aos anos 
de 1843, quando Adrien Étienne Pierre (o Conde de Gasparin) (Figura 11), definiu e distinguiu 
os termos Agronomia (técnica de cultivo de plantas) de Zootecnia (técnica de criação de 
animais), em sua obra Cours d’Agriculture -1843 (Figura 22). 

Aplicou esta denominação nas disciplinas do Curso de Agricultura, em 1848, quando foi 
fundado o Instituto Nacional Agronômico de Versalhes, ficando 
caracterizadas como ciências destinadas estudo e prática da 
produção sustentável e lucrativa de plantas e animais domésticos de 
interesse econômico.  

De 1843 a 1848, foi Conde de Gasparin, cidadão francês, 
Membro da Académie des Sciences (Academia das Ciências) e da 

Société Centrale d’Agriculture (Sociedade Central de Agricultura), antigo prefeito, antigo 
ministro do Interior. 

Suas obras sobre as questões da agronomia eram muito reconhecidas. Publicou, para 
proveito dos agrônomos e agricultores, um Curso de agricultura em seis volumes (Gasparin, 
1843/1848) destinado a firmar a agricultura como ciência no sentido mais estrito do termo: "a 
ciência tecnológica dos vegetais". A agricultura, escreveu Gasparin, "é a ciência que procura os 

meios de obter produtos a partir dos vegetais da maneira mais 
perfeita e mais económica". Mas que lugar se deve dar aos animais 
nesta ciência agrícola? – interrogava-se Gasparin.  

 Este termo de “zootecnia” (formada pelos radicais gregos 
"zoon" e "tecnê", para designar o conjunto de conhecimentos já 
existentes relativos à criação de animais domésticos) que aparece 
pela primeira vez na obra de Gasparin abrange várias disciplinas 
como: a criação do gado, mas também a higiene veterinária, a 
economia do gado, e a multiplicação dos animais.  

O termo foi novamente utilizado quando da criação da 
primeira cátedra de zootecnia no Instituto Agronômico de 
Versalhes (Figuras 33 e 4 - Hoje, AgroParisTec, com sua 

 

1
 Obtido de: https:// it.wikipedia.org/wiki/Adrien_de_Gasparin. 

2 Obtida de: https://gallica.bnf.fr/ark:/ 12148/bpt6k411597m/f5.item.r=Cours+d'agriculture+T1.langPT.zoom. 
3 Institut Agronomique de Versailles (Hoje, AgroParisTec, com sua fazenda experimental de Grignon, e na Avenue Lucien Brétignières F-78850 Thiverval Grignon). 
Obtido de: http://www2.agroparistech.fr/Presentation-of-AgroParisTech.html. 

Figura 1. Estátua de 
Adrien Étienne Pierre.  

Figura 2. Obra de Adrien 
Étienne Pierre.  

Figura 3. Instituto Agronômico de Versalhes 
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fazenda experimental de Grignon, e na Avenue Lucien Brétignières F-78850 Thiverval Grignon) onde Gasparin também 
foi diretor.  
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 Figura 4. O Instituto Agronômico de Versalhes. Foto de 1914. Obtida 
de: https://forum.pages148.com/viewtopic.php?t=25134. 

 


