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PROJETO LIVRO LIVRE
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n'alma
É germe — que faz a palma,
É chuva — que faz o mar.
Castro Alves
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado,
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me
proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e
na solidariedade.
***
Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador
intelectual.
O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades,
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail:
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de
nosso acervo.

Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos
bens culturais. Assim esperamos!
***
O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet,
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais,
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto
Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a
fim de efetuarmos as devidas correções.
***
Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras,
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.
É isso!
Iba Mendes

ALEXANDRE HERCULANO E A CRENÇA EM DEUS
Na Harpa do Crente, nessa magnífica coleção de poesias em que se
revela um grande poeta, um profundo metafísico, um cristão
ardente e um patriota liberal, encontram-se os seguintes versos que
fazem parte do seu belo e majestoso hino intitulado Deus e nos quais
certamente faz alusão àqueles padres que, pondo em prática a mais
ignóbil hipocrisia e tendo em mira exercer sobre a plebe fanática o
seu domínio nefasto, procuravam aterrorizá-la com a pintura
horrível dos tormentos infernais:
Embora vis hipócritas te pintem
Qual bárbaro tirano
Mentem, por dominar com férreo cetro
O vulgo cego e insano.
Quem os crê é um ímpio! Recear-te
É maldizer-te, oh Deus;
É o trono dos déspotas da terra
Ir colocar nos céus.
Eu, por mim, passarei entre os abrolhos
Dos males da existência
Tranquilo, e sem temor, à sombra posto
Da tua Providência.
O Deus de Herculano não é terrível como o daqueles inquisidores
que fizeram derramar tantas lágrimas, que condenaram à morte
mais horrível tantos milhares de inocentes e procuravam abafar com
o sangue de tantos mártires a ideia que procurava expandir-se. O
Deus de Herculano não é o Deus que os jesuítas pintam como um
tirano para satisfazerem a sua infrene e desordenada ambição, para
dominarem a sociedade, para converterem o mundo num montão
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de cadáveres, sobre cujas ruínas se assentariam com um riso
hipócrita, satânico e cruel. O Deus de Herculano é o Deus de paz e
de amor, é o Deus do Evangelho, é o Deus que derrama os seus
copiosos benefícios sobre os justos e os pecadores, é o Deus de
Fénelon e de Lamartine, é o Deus das almas generosas e puras,
como ele próprio o confessa no seu eloquente e filosófico poemeto A
semana santa, escrito quando apenas tinha dezenove anos.
Ninguém em Portugal ainda defendeu com tanta eloquência o
espiritualismo cristão como Herculano, mas é principalmente
debaixo do aspecto prático que ele o considera; pode-se até afirmar
que Herculano foi um dos escritores mais positivos que Portugal
tem produzido em todos os séculos: é pelo lado prático, é baseandose em fatos que ele encara especialmente todas as questões
religiosas, filosóficas e políticas; por isso a convicção que produz no
ânimo dos leitores é profundíssima; sem se engolfar nas mais
transcendentes abstrações metafísicas, que muitas vezes são inúteis,
nem cair nas sínteses abstrusas e nebulosas, que falsificam o critério,
analisa os fatos com tal clareza e severidade, que neste ponto ainda
ninguém o ex- cedeu nem igualou em Portugal; não se deixa arrastar
pela imaginação como alguns positivistas; possui no mais alto grau
uma qualidade bastante recomendável: o bom senso.
--DIOGO ROSA MACHADO
" Conferência Pública realizada de Lisboa", 15 de Julho de 1900.
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019)

2

A EMIGRAÇÃO

Val de-Lobos, dezembro de 1873:
Excelentíssimo senhor. — Meu amigo, recebi no dia 9 deste mês
uma carta de vossa excelência, acompanhando o questionário que
no dia 18 deve servir de assunto a uns debates na associação
agrícola de Lisboa. Nessa carta pede-me vossa excelência a minha
opinião acerca dos quesitos especificados naquele papel. São eles de
duas espécies: quesitos relativos a fatos, quesitos relativos a
doutrina. Quanto aos de fato, sobre a maior parte deles as noções
que tenho são incompletas e pouco seguras: quanto aos de doutrina,
e ainda aos de fatos em que me reputo melhor instruído, um voto
fundamentado sobre tão espinhosas e complexas questões exigiria
um livro, que mal coubera em razoável volume. Delineá-lo e
escrevê-lo numa semana excederia as raias do possível, não digo
para a minha capacidade, mas para a maior capacidade do mundo.
É verdade que vossa excelência pede-me apenas reflexões ao correr
da pena; mas em assuntos tão sérios, basta o amor próprio para nos
induzir à circunspeção, e a consciência força-nos a tê-la, quando a
nossa opinião, por ser nossa, como vossa excelência tão benévola
como inexatamente pensa a meu respeito, pode exercer certa
influência em outros espíritos. Assim, desejando por um lado
cumprir os preceitos de vossa excelência, e por outro evitar, quanto
possível, uma grave responsabilidade, direi sucessivamente o que
me ocorrer sobre o questionário, se e quando outras ocupações
impreteríveis me derem lugar a isso e vossa excelência tiver ânimo
para malbaratar alguns minutos em decifrar as minhas rabiscas. A
estreiteza do tempo apenas me consente fazer nesta carta algumas
reflexões sobre o preâmbulo daquele papel; e ainda, pelo que a estas
respeita, espero que nem vossa excelência nem ninguém dê a ideias
tão mal elaboradas mais valor do que na realidade tem.
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Resulta do preâmbulo do questionário que o debate, que vai abrir-se
na anunciada reunião, tem por alvo principal considerar o assunto
da emigração para a América à luz da conexão que tal fato possa ter
com os interesses agrícolas. Parece dar-se por provado que as
dificuldades, mais ou menos graves, da nossa agricultura procedem
unicamente da falta de braços, e da elevação dos salários, elevação
que se pressupõe derivada exclusivamente dessa falta, e esta, não
da insuficiência dos braços em relação a uma procura crescente, mas da
sua diminuição por efeito da emigração, que se inculca, talvez por
obscuridade de redação, como vulgar em todo o reino. A discussão
terá, pois, por fim averiguar quais os meios de evitar a emigração do
homem de trabalho para fora do reino, e de fazer com que a torrente
dela se derive das províncias mais populosas para as menos
populosas, sobretudo para as solidões do Alentejo.
Estou plenamente de acordo em que se empreguem todos os meios
razoáveis e liberais, para promover um movimento da população do
norte para as províncias do sul, especialmente para o Alentejo, e
para reter na Pátria as classes trabalhadoras dos distritos insulares.
Mas o que não posso é sentir essa repugnância absoluta, esses
terrores profundos, ilimitados, da emigração, e o desejo de obstar a
ela só para obter salários baratos para a agricultura. A emigração é
um fenômeno complexo nas suas causas, condições e resultados.
Emigram uns por cálculos e previsões, ou próprios ou dos que os
dirigem, pela esperança, bem ou mal fundada, de voltarem algum
dia ricos ou abastados à aldeia natal; emigram, não porque não
pudessem viver, trabalhando, vida modesta e tranquila entre os
seus, mas porque aspiram a mais elevada fortuna. Outros há que
emigram violentados, ou antes que não emigram; que são expulsos
pela miséria; que não calculam, nem esperam, nem deliberam; que
tão somente se resignam. Entre estas duas situações há, a meu ver,
um abismo: confundi-las quando se tentasse anular a última em
benefício das vítimas, e não em proveito destes ou daqueles,
conduziria provavelmente a grandes desacertos; confundi-las,
porém, para as destruir com a mira de tirar daí vantagens para certa
classe ou certa indústria, parece-me ainda pior. Faça-se tudo para
suprimir a emigração forçada; mas evite-se também tudo o que
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possa coagir, direta ou indiretamente, aquele que sente em si
ambições e audácia a sopitar os impulsos da própria atividade;
evite-se que a sociedade ponha por qualquer modo o seu veto (sem
aliás abdicar do seu direito de inspeção) a que a afeição paterna ou a
previdência tutelar busquem, dentro ou fora do reino, tornar melhor
a sorte futura daquele que a natureza ou a lei confiou à sua guarda.
Nas questões de interesse privado, nos negócios da vida civil, dou
incomparavelmente mais pelos resultados da sagacidade e do livre
arbítrio dos indivíduos, do que pelos da intervenção do Estado.
Falo assim, porque vejo do preâmbulo do questionário que também
se quer obviar aos intuitos dos que aos lucros modestos na Pátria
preferem as riquezas que lhes promete a América, o que, segundo
se afirma, raras vezes se realiza. É isto exato? Parece-me que os fatos
afirmam claramente o contrário. Não possuo aqui livros,
documentos oficiais, ou informações particularizadas sobre a
situação econômica dos nossos compatrícios residentes no Brasil, em
que me possa estribar; mas tenho ouvido calcular a pessoas que
reputo competentes o valor médio anual dos ingressos monetários,
que nos traz o refluxo da emigração portuguesa na América, em
mais de 3.000 contos de réis. Não sei se é verdade: o que sei é uma
coisa, que, se não pertence à estatística econômica, pertence à
estatística moral, e que não é menos eloquente que os algarismos; sei
um
fato
de
suprema
notoriedade.
A
denominação
de brasileiro adquiriu para nós uma significação singular e
desconhecida para o resto do mundo. Em Portugal, a primeira ideia,
talvez, que suscita este vocábulo é a de um indivíduo, cujos
característicos principais e quase exclusivos são viver com maior ou
menor largueza e não ter nascido no Brasil; ser um homem que saiu
de Portugal na puerícia ou na mocidade mais ou menos pobre, e
que, anos depois, voltou mais ou menos rico. Esta noção vulgar da
palavra brasileiro não surgiu sem motivo entre o povo. É que
milhares e milhares de fatos lha gravaram no espírito. O mineiro do
século passado converteu-se no brasileiro dos nossos dias. São a
primeira e a última palavra da história de uma evolução política e
econômica altamente instrutivas, que poderia acaso resumir-se no
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seguinte asserto: "a nossa melhor colônia é o Brasil, depois que deixou de
ser colônia nossa."
Aplaudo, meu amigo, o questionário, porque os estudos que
promove podem ser grandemente profícuos ao melhoramento de
muitas condições sociais. O que não posso aplaudir são as suas
causas finais e o modo como é apresentado. Acho
inconvenientíssimo confundir-se aí a emigração espontânea com a
emigração forçada, e infelicíssima a ideia de combater igualmente
uma e outra, a fim de obter salários baratos para a agricultura. Por
via de regra, o emigrado espontâneo, aquele que a miséria não atira
cegamente, brutalmente, para fora da Pátria, sabe o que quer; sabe
como vai e para onde vai. Conta com o parente, com o amigo da
família, com o protetor que lhe hão de dar as recomendações que
leva. É pobre, porém não desvalido. Impõem-lhe os seus, ou impõe
ele a si próprio anos e anos de laboriosidade, de sacrifícios, de
abstenções; mas, além desses anos, nos horizontes da vida, ergue-se
uma luz, uma esperança que o alumia e fortifica. Esta luz e esta
esperança ensinam-lhe a norma do seu proceder, e o seu
procedimento redundará, não direi em toda a espécie de proveitos,
mas decerto em proveito econômico dele e da terra que o viu nascer,
e pela qual lhe vai redobrar o afeto o grande incentivo da ausência.
Vossa excelência sabe perfeitamente quais são as aplicações
possíveis do produto líquido do trabalho humano. Ou se destina a
satisfazer as necessidades, os cômodos e os apetites do produtor, ou
a acumular-se e a converter-se em capital reprodutivo, ou,
finalmente, a dividir-se entre estas duas aplicações. Ambas elas
influem na riqueza pública, mas com diverso grau de intensidade. A
satisfação das nossas precisões ou da nossa propensão para gozar
tende a manter prósperas centenas de indústrias; mas a acumulação
do capital, quando este chega a converter-se em instrumento de
produção, tem uma influência, sem comparação, mais enérgica no
progresso da riqueza social. São verdades triviais estas: fora inútil
insistir nelas. Qual é, porém, o teor da vida, em geral, do português
do Brasil, do futuro brasileiro de Portugal? É o forcejar incessante,
pertinaz, por acumular capitais, reduzindo ao estritamente
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indispensável a satisfação das suas necessidades. Dedica à
prosperidade da indústria, da agricultura, ou do comércio daquelas
regiões a menor parte que pode do fruto do seu trabalho. A sua
ideia constante, inflexível, tenaz, é voltar rico, ou pelo menos
abastado, à Pátria. E volta. Se, cansado de sacrifícios e trabalho, quer
gozar, é à indústria, à cultura e ao comércio do seu país que atira às
mãos cheias o ouro que ajuntou. Se a sede do ganho não se
extinguiu nele, esse ouro converter-se-á em capital produtivo. E nós,
nós que pregamos aos operários a abstenção, a poupança das suas
tão modestas sobras para as acumularem nas caixas econômicas,
havemos de combater a emigração voluntária para o Brasil,
emigração que representa uma caixa econômica opulentíssima, a
qual, por mais que se fizesse, todas as outras juntas nunca poderiam
igualar?
No preâmbulo do questionário alude-se às esperanças burladas de
muitos emigrados voluntários, às ilusões desfeitas, o que
exageradamente se pressupõe ser a regra geral. Decerto a América
ilude, e até devora, muitos desses que acreditam ir encontrar nela
próspero futuro. Mas então, porque solicitar, pelo favor direto de
providências especiais, o homem de trabalho a buscar a fortuna na
mineração dos metais, na marinha mercante, ou na exploração das
nossas colônias de África? As minas, o oceano e a África também
iludem, também devoram. Em vez de solicitar, repeli. Abrireis
novos mananciais de trabalho barato para a agricultura nacional.
Disse a vossa excelência que não aplaudo as causas finais do
questionário. Digo mais: deploro-as. São elas que dão origem à
confusão do ato espontâneo com o forçado, com a emigração que
provém da maior das tiranias — a tirania da miséria. Na emigração
voluntária há um uso da plenitude da nossa liberdade, e é por isso
que a responsabilidade da sorte futura do indivíduo recai inteira
sobre ele próprio. O progresso social parece-me consistir, sobretudo,
na ampliação da responsabilidade individual derivando da
liberdade. O absolutismo nada mais é do que a tutela publica na sua
manifestação extrema. Na emigração forçada é que seria injusto e
cruel atribuir ao emigrado, que abandona o seu país sem norte, sem
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rumo certo, e muitas vezes sem a mínima esperança, a
responsabilidade de um fato que em rigor não é seu. A sociedade
tem de aceitá-la. Essa secreção de desgraçados, que o corpo Político
sua de si, é anormal. Há, aqui ou ali, na estrutura dele um vício de
conformação ou um estado patológico que produz o fenômeno. A
miséria de um ou de outro indivíduo pode derivar de culpa própria:
a que expulsa uma parte notável da população de um país, onde
esta, considerada coletivamente, está longe de superabundar, é
sempre resultado de um defeito ou de uma perturbação nos órgãos
da sociedade.
Afligir-me-ia profundamente que o autor ou autores do questionário
e do seu preâmbulo imaginassem que eu duvidava, num só ápice,
da pureza das suas intenções, da sua humanidade, da sua justiça, do
seu patriotismo. O que simplesmente me parece é que o problema se
pôs mal. Supõe-se a agricultura do sul, sobretudo a do Alentejo,
colocada em dificuldades tais que ameaçam a sua existência. Supõese que estas dificuldades extremas provêm de uma causa única — a
elevação dos salários agrícolas — e que essa elevação nasce
exclusivamente da falta de braços. Em tal caso, a resposta ao quid
faciendum é simples. Promova-se o abaixamento dos salários pela
multiplicidade dos braços, e multipliquem-se os braços combatendo
indistintamente toda a espécie de emigração: a emigração moral e
economicamente nociva, e a emigração socialmente legítima e
economicamente boa. A questão reduz-se a achar os meios de
inventar e de reter dentro do país, por todos os modos que se
reputem lícitos, trabalhadores rurais.
Suponhamos, porém, que os debates, a que o assunto vai dar vasto
campo, tornam patente que nem os embaraços da agricultura são
tão graves como se pintam, nem essas dificuldades, maiores ou
menores, nascem exclusivamente, e nem sequer principalmente, da
elevação dos salários, nem esta deriva da diminuição de braços.
Pergunto: em tal hipótese, que não é mais gratuita do que a do
preâmbulo; nesta hipótese, digo, deixar-se-á de atender à dolorosa
questão da emigração pela miséria? Não! O dever comum é, não
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direi resolvê-la, porque não sei se atinaremos com os específicos,
mas envidar os máximos esforços para obstar ao mal.
***
Val de-Lobos, janeiro de 1874:
Amigo e senhor. — Se, como se diz no preâmbulo do questionário, a
elevação dos salários, que se reputa efeito exclusivo da falta de
braços produzida pela emigração, ameaça já a existência da
agricultura do Alentejo, do nosso granel de cereais colmíferos, e
coloca os cultivadores, por todo o reino, em circunstâncias tão
difíceis que os rendeiros vão abandonando as terras, é claro que o
mal ganhou intensidade e extensão assustadoras, e o país,
essencialmente agrícola, caminha rápido para profunda decadência.
Suposta sem mais exame esta situação, haverá desassombro
bastante para não ultrapassar os meios indiretos de obstar ao mal?
Não ocorrerá facilmente a ideia da compulsão, de restrições e
impedimentos à liberdade? O fatal mote salus populi não virá ainda
uma vez ser o pretexto de coações mais ou menos deploráveis?
Felizmente o que se apresenta como certo não passa por ora de
hipótese, hipótese quanto ao fato e hipótese quanto à causa. A meu
ver, o primeiro quesito do questionário deveria consistir em
averiguar até que ponto é real a existência da enfermidade, e a sua
verdadeira correlação com o motivo a que se atribui. Como adição a
esta espécie de quesito preliminar, quisera eu, porém, que se
inserisse outro. Supondo conhecida a média dos salários rurais, o
que não sei se é fácil, cumpriria examinar se essa média será
suficiente para o proletário ocorrer às mais urgentes precisões da
vida — ao alimento, ao vestuário, e à habitação da família — ainda
admitindo que o trabalho desta possa aumentar os recursos
domésticos. Se achássemos que a retribuição do assalariado, embora
assim acrescentada, não atingia o alvo, é evidente que às
dificuldades, em que se provasse laborar a agricultura, haviam de
buscar-se remédios diversos de qualquer redução artificial de
salários. A sociedade não pode honestamente sacrificar uma classe a
outra classe, e sobretudo sacrificar o pobre, falto muitas vezes do
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necessário, ao comparativamente abastado, a quem, embora em
situação mais ou menos precária, será raro que falte inteiramente o
supérfluo.
Achamo-nos assim, talvez sem o pensarmos, no terreno das
discussões ardentes que perturbam profundamente as sociedades
modernas. Encontramo-nos face a face com o socialismo. Era
inevitável. Desde que se afirma que existe neste ou naquele ponto,
nesta ou naquela indústria, uma desproporção, para mais ou para
menos, entre o preço do trabalho e o valor do produto, afirma-se, no
estado econômico atual, uma desarmonia, uma luta grave, entre o
obreiro e o industrial. Buscar temperamentos à colisão é entrar
forçadamente no campo dessas discussões, de ordinário tão
apaixonadas. Não o reputo grande mal no caso presente. Pode ser,
até, um bem, se tivermos força para subjugar o que houver
excessivo no aferro ao próprio interesse; se debatermos com
placidez, com a luz da imparcialidade e da justiça, que uma
consciência reta e sincera não deixará de ministrar-nos, o assunto
complexo da produção agrícola e do trabalho rural, buscando aí
remédio à emigração moralmente forçada.
Nas declamações mais gementes, mais irritadas, contra o socialismo,
parece-me que há por vezes o que quer que seja do carpir da mulher
que se receia da supressão de alguns enfeites, ou do resmoninhar
colérico do antigo frade, ao falar-lhe o guardião em redução da
pitança para avolumar o caldo da portaria. O socialismo é um
perigo sério; mas o homem deve haver-se perante os perigos com
cordura e hombridade: deve olhar para eles fito, em vez de se pôr a
ensartar lástimas ou a vociferar impropérios. Onde e quando o
socialismo, com a tabuleta de comunismo, de internacionalismo, ou
outro qualquer letreiro, recorrer à violência, responda-lhe a
violência. São negócios que tem de resolver entre si o petróleo e a
metralha. Os incêndios não se discutem: apagam-se. Mas onde e
quando o socialismo nos agredir com as armas da razão, ouçamo-lo.
Se a razão estiver da sua parte, dê-mos-lha. Demos-lha porém, não
com uma confissão estéril, mas com atos eficazes. Assim, parece me
que ele há de retrogradar, enfraquecer-se, desaparecer, como
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desapareceram as cruzadas ou as inquisições; como desaparecem
todos os desvarios epidêmicos de que adoece de séculos a séculos o
espírito humano. Aliás, se, de acordo com o doutor Pangloss,
assentarmos em que somos chegados à melhor das sociedades
possíveis, não me atrevo a perscrutar a sorte que a Providência
prepara às velhas nações da Europa.
Meu amigo, no âmago dos grandes extravios das multidões, de que
a história nos subministra terríveis exemplos, há quase sempre uma
ideia justa que as paixões viciaram. As resistências, porém, a esses
extravios não escapam de mácula idêntica. No ardor do combate, a
ideia justa obscurece-se, condena-se, envolta na proscrição das
doutrinas absurdas e das aplicações temerárias. É assim que
nenhuma das grandes lutas entre as ortodoxias e heterodoxias deixa
de nos apresentar esse triste espetáculo. No socialismo há duas
coisas bem distintas: as afirmativas e as negações. As mais das vezes
as suas doutrinas constituintes, os seus sistemas de reforma social,
afiguram-se-me abstrusos, infundados, inexequíveis, e não raro
iníquos; e as apologias das quinze ou vinte escolas em que ele se
divide, e muitas vezes se contradiz, frequentemente faltas de
condescendência para com o senso comum, o que me parece pouco
democrático. Dos seus queixumes contra a sociedade atual é que me
seria difícil dizer outro tanto. É aí que me persuado está a sua ideia
justa. No meio das exagerações, das amplificações, de certo lirismo
tétrico, a crítica socialista tem às vezes razão de sobra. É disto que
me temo. Deixem ao socialismo a legitimidade moral que lhe
provém da existência de certos fatos, e queixem-se depois do
resultado definitivo da contenda.
As circunstâncias difíceis em que se diz achar-se a agricultura
mereceram duvidoso crédito aos desinteressados, enquanto por um
conjunto de provas seguras não se mostrar a existência do fato. As
afirmações valeram pouco, se indícios, que todos podem apreciar,
lhes forem adversos. Aumenta gradual e quase constantemente a
exportação dos produtos agrícolas do país; a população rural cresce
com mais rapidez do que nunca; desbravam-se todos os anos novos
terrenos; as aldeias dilatam-se; as habitações dos agricultores
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revestem cada vez mais o aspecto de asseio e conforto; o transito e o
transporte pelos caminhos de ferro e o movimento dos nossos
portos elevam-se de ano para ano de modo inesperado. Todas as
aparências, em suma, convergem para nos persuadirem que estamos
mais ricos do que éramos há quarenta ou cinquenta anos. Se essa
riqueza é real, como explicá-la, na hipótese de uma decadência
profunda na principal indústria do reino? Parece altamente
improvável. Ao menos cumpre esperar pelas provas claras e
precisas dessa contradição econômica.
Não devo acreditar que a afirmativa de uma elevação anormal dos
salários assente em irreflexivas comparações cronológicas. Na
sucessão dos tempos, o mesmo preço de trabalho pode ser
exprimido por algarismos diversos. Depende tudo das oscilações do
valor da moeda, em consequência da diminuição ou acréscimo dos
metais preciosos, e portanto do seu valor. Não me persuado de que
haja quem ignore a abundância sempre crescente desses metais no
decurso deste século. Assim, o algarismo 15 pode, por exemplo,
representar rigorosamente o mesmo preço de um dia de trabalho,
que o algarismo 10 representava há 30 ou 40 anos. A proporção
entre o valor venal do produto e o salário do trabalho ficará sempre
a mesma, porque a depreciação da moeda lá irá manifestar-se de
igual modo no algarismo desse valor, se causas estranhas, com as
quais o obreiro nada tem que ver, não vierem influir na carestia ou
na barateza do produto.
Mas, ainda evitando esse erro grosseiro, em que me parece ninguém
cairia, nem por isso fica removido o perigo de nos iludirmos em
relação aos salários rurais. Repugna à razão e à consciência que se
considerem estes em geral como suscetíveis de redução ilimitada. O
obreiro é, por via de regra, o chefe ou o sustentáculo de uma família.
Compreende-se o padre ou o soldado segregados desta e
celibatários: não se compreende como o poderia ser a classe dos
trabalhadores, que constituem três quartos ou mais da população,
sem que esta decrescesse gradualmente até chegar a extinguir-se. A
família do obreiro é inevitável, e por isso inevitável que a redução
dos salários não a torne impossível. Toda a indústria em que o lucro
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ou retribuição do industrial não possa, em absoluto, conciliar-se com
esta condição impreterível, é uma indústria condenada fatalmente a
perecer mais cedo ou mais tarde, sejam quais forem os arbítrios a
que se recorra para a aviventar. Ora, em Portugal, como em
qualquer outro país, concebe-se o desaparecimento desta ou daquela
indústria fabril: o que se não concebe é o desaparecimento da
indústria agrícola. Entre os dois termos, imutáveis, inexoráveis
como o destino — existência da agricultura e suficiência do salário
— tem a sociedade necessariamente de buscar a solução de
quaisquer dificuldades econômicas que possam comprometer a
nossa, não direi quase única, mas capitalíssima indústria. Propor
que se reduza indefinidamente o preço do trabalho por uma
concorrência artificial e ilimitada, sem indagar até onde essa
redução poderá conciliar-se em cada distrito ou província com a
existência da família do obreiro, será dissolução: solução é que
decerto não é.
Sou cultivador, vivo no campo, no meio de outros cultivadores, e
ouço frequentemente os queixumes contra a elevação sempre
crescente dos salários. Tenho pensado numa questão que me toca
também. Sei quanto é difícil, às vezes, saldar as despesas da produção
com o valor venal do produto por um saldo positivo; mas dessas
despesas, aquela que o lavrador tem sempre diante dos olhos, pela
sua permanência, é a das soldadas e jornais. São as soldadas e
jornais que o obrigam mais vezes a realizar em conjunturas
inoportunas o valor dos produtos. Não sabendo, em geral,
distinguir com exação as despesas produtivas das improdutivas, as
escusadas das inevitáveis, avalia-lhes a índole apenas pelos
algarismos que as representam, pelos obstáculos que lhe suscitam, e
pelos apertos em que o colocam. As maiores e mais frequentes são
as piores: eis, em resumo, o seu critério. Para ele o ideal do
improdutivo é o imposto, e não acho impossível que até certo ponto
tenha razão. O imposto, porém, que no seu espírito se confunde
algum tanto com a extorsão, com a espoliação, irrita-o; mas irrita-o
uma vez por ano. O salário, soldada ou jornal, é o espinho que o
punge, ora mais ora menos, na alta ou na baixa, mas de contínuo; é a
fonte perene de cuidados, de repugnâncias, de cóleras, de debates.
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As causas que mais contribuem para atenuar, e ainda para inverter,
a proporção entre a importância do custo e o valor do produto, tanto
as que possam provir da sua imprevidência, das suas poucas luzes,
do seu desleixo, das suas preocupações tradicionais, da lassidão dos
seus hábitos, como as que provenham do incompleto ou do vicioso
das instituições, das leis, dos regulamentos, que direta ou
indiretamente atingem a agricultura, e até as que derivam da
perversão dos costumes públicos, raras vezes as considera e aprecia
nas suas relações exclusivamente agrícolas. Os efeitos dessas causas
não se exprimem em réis, não se especificam no diário, suposto que
se dê o caso de ter o agricultor algum simulacro de contabilidade,
embora assaz simples para lhe ser possível. Quisera eu que se
aplicasse a causas tão variadas e complexas o dinamômetro da
economia rural, para avaliarmos com justiça e imparcialidade o
quinhão que lhes pertence e o que pertence ao salário nas
dificuldades em que se diz laborar a agricultura, e que não duvido
se deem em certos casos. Se houvéssemos de seguir esta vereda,
parece-me que seria um pouco extenso o suplemento aos quesitos
do questionário que vossa excelência teve a bondade de me remeter.
Mas, se, acusado de envolta com outras causas deprimentes da
agricultura, o salário rural tiver de ir assentar-se ao pé delas no
banco dos réus, é necessário que não lhe ponham máscara; que o
levem para ali com o seu verdadeiro aspecto. Não é só nas suas
exagerações transitórias que ele deve ser considerado. A índole do
salário agrícola é diversa da índole do salário fabril. O fabricante,
debaixo do teto da sua fábrica abrigada atrás do paredão
protecionista, produz para um mercado que não supre
completamente, e cujas lacunas deve vir preencher, saltando por
cima do paredão, o produto similar estrangeiro. Os efeitos disso,
sobretudo num país pequeno, conhece-os decerto vossa excelência.
Que o motor e os maquinismos funcionem bem, que a má
administração não comprometa a fábrica, e o operário fabril que
fizer o seu dever pode contar com um salário, mais ou menos
elevado, mas regular, por todo o decurso do ano. As oscilações são
aí pequenas, e raras as férias do trabalho. São outras as condições do
assalariado rural. Na verdade, a soldada do criado de ano tem, até
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certo ponto, analogia com a retribuição do lavor fabril, porque
assegura, pouco mais ou menos, ao criado a habitação, o vestuário e
o alimento por todo o decurso do ano. Mas pela natureza das coisas,
por motivos que fora demasiado longo enumerar, o criado está
sempre exposto a passar à situação de jornaleiro. É em relação a este
que é grave a questão. No jornal, as variações são repentinas,
violentas, desordenadas. Nestes sítios onde vivo, a constituição da
propriedade rústica e da indústria agrícola aproximam-se
bastantemente do tipo ideal (ideal, ao menos para mim) da boa
organização da agricultura, no momentum atual da evolução agrícola
— a mistura da grande e da pequena propriedade, da grande e da
pequena cultura. A população aqui não é excessiva, mas é assaz
numerosa: as aldeias crescem e até nascem; a charneca foge para o
horizonte ante o reluzir do alferce e da enxada. E todavia, quantas
vezes, num domingo, depois da missa, na praça, o lavrador, o feitor,
ou o capataz é forçado a pagar o vinho para o jornal de 340 ou 360 réis
durante a semana, e no domingo seguinte faz o favor de o pagar para
o de 140 ou 160 réis! Decerto aquele jornal de 340 ou 360 réis,
associado ao produto do trabalho da família, e ao produto líquido
da courela, da vinha, do foro, em suma, que, por via de regra, o
jornaleiro possui (não sei se vossa excelência conhece bem a
entidade foro: o foro é o grande moralizador dos campos, o suplente
eficaz do paródio e do mestre, mitos que a poesia política inventou
para entretenimento dos parlamentos e das secretarias); aquele
jornal, digo, excede a verba indispensável para satisfazer as
precisões, aliás tão limitadas, da família rústica. Mas pode dizer-se o
mesmo do jornal de 140 ou 160 réis, ou irão as tênues economias dos
dias felizes suprir as lacunas do insuficiente salário, e sobretudo a
carência absoluta dele nos dias, nas semanas, nos meses, até, de
chuvas pertinazes, em que a terra empapada em água se recusa ao
consórcio com o trabalho humano? Fora loucura pensá-lo. Os jornais
de 340 ou 360 réis são a exceção: os vulgares são os de 140 e 160 e os
que oscilam entre estes algarismos e o de 240 réis, aliás bastante
raro, afora os que se exprimem por zero. Coincidem as altas
excessivas, repentinas, com as ceifas, com as sachas e rechegas, com
as podas, empas e cavas, etc. Cumpre, porém, atender ao período da
sua duração. A natureza não se dobra aos caprichos e aos cálculos,
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às vezes ineptos, do homem: o cultivador que mantém aqueles, ou
erra estes, paga-o. Os serviços hão de fazer-se a tempo, aliás lá está o
produto com o látego na mão para punir o réu. São questões de três,
de quatro, de seis semanas. Ora, por aqui, o calendário teima em
afirmar que o ano se dilata por 52 desses períodos semanais, a
aritmética protesta que 35 ou 40 são algarismos superiores a 12 ou a
15, e a fisiologia e a higiene mais rudimentares continuam,
impassíveis, a ensinar que a família do obreiro há de comer e vestirse todos os dias, e abrigar-se à noite das injúrias da atmosfera: fatos
impreteríveis, fatais, enquanto a ciência não mandar o contrário.
À vista deles e do questionário que vossa excelência me remeteu,
estive tentado a indagar se uma porção dos nossos trabalhadores, ao
aproximarem-se as épocas desses serviços, costumavam ir
contemplar as florestas virgens da América, e voltarem só ao
despenhar-se o salário das alturas do excessivo nos limbos
melancólicos do insuficiente. Obstava a distância: não tive remédio
senão absolver o Brasil, ao menos em relação à minha localidade,
das altas desordenadas do salário.
Desconfio de que começo a ser importuno com esta carta, já em
demasia longa. É vasto o assunto. Peça vossa excelência a Deus que
a multiplicidade das minhas ocupações me não consinta tornar a
importuná-lo tão cedo.
***
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor. — Se, conforme creio, as
condições e a índole do salário rural são atualmente como as
descrevi na carta precedente, salva uma ou outra modificação
acidental, segue-se que não seria lícito empregar nenhuns meios
diretos ou indiretos tendentes a minorar as altas repentinas e
transitórias, sem que ao mesmo tempo se tratasse de elevar o salário
insuficiente. Mas, fechado no estreito campo da maior procura ou da
maior oferta de trabalho, tendo por causa única a diminuição ou o
aumento de braços, o problema torna-se obviamente insolúvel à luz
da equidade. Se a multiplicação da oferta influir na descida da alta,
influirá do mesmo modo na descida da baixa, e tornará, portanto,
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cada vez mais miserável a situação do obreiro. Se, pelo contrário,
crescesse a procura sem que a oferta crescesse proporcionalmente,
supondo-se, como se pretende, que as dificuldades em que labora a
agricultura daí procedam, tornar-se-iam cada vez mais intensas
essas dificuldades. Resulta daqui a necessidade de buscar a solução
do problema e o remédio à crise, se existe, numa ordem de ideias
diversa.
A meu ver, o mal não procede da escassez de braços: procede da
errada vereda que tem seguido entre nós o desenvolvimento
agrícola; do deplorável esquecimento de certas leis econômicas e de
certos princípios e doutrinas indisputáveis da ciência de agricultar.
Se isto é assim (depois o examinaremos) a emigração, que só pode
influir na maior ou menor afluência de trabalhadores, é questão
distinta da questão dos embaraços agrícolas, que não hão de, na
minha opinião, remover-se com a depreciação do trabalho.
A emigração da miséria deve combater-se, não porque o agricultor
vê nisso, bem ou mal, o seu interesse, mas porque o emigrante é,
como nós, filho desta terra; porque a emigração forçada tem para o
coração humano as mesmas amarguras do desterro; porque ao cabo
das esperanças do foragido (quando para ele exista a esperança)
estão muitas vezes as desilusões e a morte. A certeza de que os altos
salários são transitórios, e de que após eles vem sempre o trabalho
mal retribuído ou a falta de trabalho, é poderoso incentivo para a
emigração; mas sê-lo-á ainda mais a manifestação de que as
providências, sejam elas quais forem, para afastar os trabalhadores
de emigrarem, tem por principal intuito produzir uma descida nos
jornais elevados. Diz-se que há embaidores incumbidos de os
aliciarem para além do Atlântico, iludindo-os com promessas de
vantagens imaginárias. É natural que seja assim, porque a América,
em grande parte despovoada e inculta, precisa para o seu progresso
dos braços laboriosos da Europa. Mas é justamente por causa disso
que não reputo prova de grande prudência autorizar esses homens
astutos a fazerem avultar as cores e lineamentos do seu quadro de
brilhantes promessas com as sombras carregadas dos intuitos
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egoístas daqueles, que buscam reter o trabalhador na terra natal
para o converterem em instrumento do próprio interesse.
Abstraindo da emigração razoável, da emigração desses que vão
para o Brasil com determinado destino, e com a esperança fundada
de adquirir uma fortuna que não tem probabilidade de obter no seu
país, há nos que a pobreza impele per la via dolente dois grupos que
se distinguem por índole e caráter diversos: uns naturalmente
audazes e propensos a guiar-se mais pelos impulsos das paixões e
da imaginação do que pela prudência; outros, tímidos e reflexivos, a
quem as aventuras repugnam, e que só se precipitam nelas pela
urgência das precisões. Reter os primeiros sem violência, quase que
o julgo impossível, ao passo que desviar os segundos desse
deplorável caminho se me afigura comparativamente fácil.
A ignorância e rudeza, meu amigo, não excluem a faculdade da
imaginação, e a credulidade impera na razão inversa da cultura do
espírito. Como evitar nos ânimos propensos às maravilhas do
extraordinário, do longínquo, do indefinido, os efeitos das
narrativas dos que voltam da América opulentos ou remediados?
Como ocultar, num país cujas relações com o Brasil são frequentes,
íntimas e variadas, qual é ali a retribuição do trabalho, a certeza do
salário, a facilidade de ocupar-se no comércio de retalho, a falta de
operários fabris, etc.? A perspectiva da vida tranquila, a que não
faltem os meios de satisfazer às necessidades indispensáveis, mas
uniforme, laboriosa, sem peripécias (e é isto o mais que a sociedade
lhes pode proporcionar) fraco atrativo será sempre para os ânimos
irrequietos, atrevidos, mudáveis, quando ao lado da nudez e da
fome, que os martirizam ou os ameaçam, se alevantarem as
seduções, em parte verdadeiras, em parte supostas, que sorriem
dalém do oceano. Sobre a tela de fatos mais ou menos inexatos
borda a imaginação idílios e a credulidade milagres. E que muito, se
a indivíduos, incomparavelmente mais cultos que os obreiros rurais,
tenho visto tecer desses contos de fadas em relação aos lucros do
trabalho literário? Não sou, me parece, dos que podem como
escritores lamentar-se da indiferença do público americano. As
maiores provas, porém, de benevolência deste para comigo ficaram
18

sempre muito aquém das vantagens enormes que esses indivíduos,
conforme o que lhes tenho ouvido, tirariam da profissão das letras
no Brasil, se a fatalidade não os retivesse na Pátria, ou certa ordem
de embaraços lhes não tolhesse ali a venda dos seus livros. Um
grande talento, a quem só faltou uma educação literária condigna, e
melhor sorte no seu país, lá foi acabar, arrastado por essas ilusões de
poeta, depois de esgotar o cálix de amargos desenganos.
Sinceramente, meu amigo, creio que a eloquência dos embaidores
dos operários rústicos seria bem ineficaz, se a peroração do discurso
não fosse redigida pela miséria. Por que são raros os seus triunfos
entre os da nossa Estremadura e do Alentejo, que aliás não me
parece sejam nenhuns Cresos, e são tão frequentes nas províncias do
norte e nos distritos insulares? A resposta que se poderia dar a esta
pergunta não seria a mesma que se poderia dar a outras até certo
ponto análogas? Por que se precipitam anualmente do norte para o
meio-dia do reino bandos e bandos de trabalhadores nas épocas
das fainas da nossa triste agricultura bienal e trienal? Qual é o
embaidor que os arrasta para as ceifas nas campinas do sul,
requeimadas por sol abrasador, que às vezes os fulmina, ou para os
alagamentos mornos dos arrozais, onde ao amanhecer e ao
entardecer o nevoeiro, cultivador de intermitentes, semeia dia por
dia uma porção da sua terrível seara? Nos vales do Minho e da
Beira, que o suor de quarenta ou cinquenta gerações tornou férteis, e
cuja cultura é em certas relações admirável, falta o estigma do
pousio não adubado, da folha não alqueivada, que pede unicamente
às influências atmosféricas o azote de que, um ano sim outro não, ou
de dois em dois anos, a esgotam raquíticos cereais. E não falta só nos
prediozinhos que numericamente aí predominam; falta era geral nos
mais vastos, que correspondem à pequena herdade alentejana e à
quinta e ao casal estremenhos. Aí cultiva-se anualmente todo o chão
reduzido a cultura, a qual até certo ponto é lícito qualificar de
intensiva. Não lhes faltam os braços, porque esses amanhos, que
podem chamar-se esmerados, fizeram-se; e fizeram-se sem perda,
porque aliás a agricultura do norte, cujos produtos aumentam,
declinaria gradualmente, e a população, que cresce ali, como por
todo o reino, apesar da emigração, diminuiria, em vez de seguir em
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progressão o acréscimo dos produtos. A estatística oficial dessa
população, comparada entre duas épocas tão próximas, como são os
anos de 1864 e 1868, é eloquente. Seja-me agora permitido
perguntar: se as fainas da agricultura do sul não tivessem atraído por
salários, mais ou menos remuneradores, esses milhares de obreiros,
que por dois ou três meses, e ainda mais, de lá se ausentaram, sem
que os serviços rurais deixassem de se ultimar, em que trabalhos os
teriam ocupado os agricultores do norte? Até que ponto chegaria a
insuficiência dos jornais? Depois, quem nos diz que essas
emigrações temporárias dentro do país representam completamente
um equilíbrio entre o excesso da oferta do trabalho no norte e o
excesso da procura no sul? As previsões e esforços ordinários do
interesse privado asseguram-nos que a procura foi satisfeita por um
preço mais ou menos elevado, dentro das condições de tempo,
impreteríveis em agricultura. Nada, porém, nos prova que a oferta
num mercado não excedesse a procura no outro. Em tal caso o
excesso da oferta significaria a miséria de mais ou menos numerosos
trabalhadores do norte.
Em que se ocupa grande porção desses obreiros, que afluem todos
os anos para o sul de certo tempo a esta parte? No plantio de vinhas;
e o plantio de vinhas oferece um problema, que eu teria grande
gosto em ver resolvido pelos que acham na falta de braços a
principal senão única fonte dos embaraços da agricultura. Creio que
ninguém deixará de confessar que, dos diversos ramos da indústria
agrícola, o que mais cresce e se dilata por quase todos os distritos do
reino é a vinicultura. Repovoam-se de cepas os terrenos que
devastou o oidium; campos que produziam cereais transformam-se
em vinhas; de ano para ano, colinas, recostos de montes, pedregais,
pousios aparentemente repugnantes à cultivação, uns após outros,
vão-se cobrindo de verdura no estio com baceladas novas; a vide
invade as charnecas como o pioneer da América invade os desertos;
as solidões do Alentejo, que de memória de homens ainda vivos não
produziam vinho para o consumo dos seus raros habitantes, exporta
hoje centenares de pipas deste produto. E todavia, se excetuarmos as
lavouras de esgraminha dos terrenos já cultivados que vão
converter-se em vinhedos, qual é, no nosso atual sistema de
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viticultura, a máquina que se emprega na plantação e subsequentes
amanhos da vinha? O braço do homem; exclusivamente o braço do
homem. Como, porém, conciliar este fato, que todos podem
observar, que se realiza quase por toda a parte, com essa falta de
obreiros, com esses salários monstruosos, impossíveis, que devoram
a agricultura e de que é culpado o Brasil? Dir-se-ia que grandes,
medianos e pequenos proprietários se ligaram e ajuramentaram
para um vasto suicídio econômico, e que, convertendo o vidonho
em aliado da América, a ajudam a cavar a ruína deles próprios e
dos cultivadores de cereais.
Felizmente não é assim. A vinha cultivada com mais esmero há de
contribuir para que a emigração diminua, trazendo não só a
elevação dos salários, como a sua melhor distribuição. Com os
amanhos reiterados de uma cultura hábil, e com um fabrico
esmerado e cuidadosa conservação do produto, que devem abrir aos
nossos vinhos de pasto os mercados da Europa, o trabalhador dos
distritos vinhateiros, que são quase todos os do reino, evitará em
grande parte as férias que a penúria acompanha, e que o fazem
aceitar contratos muitas vezes leoninos, mas que lhe prometem
permanência no trabalho, embora em regiões apartadas. É o que a
lavoura de cereais, quer bienal, quer trienal, sobretudo como ela é
entre nós, não pode prometer-lhe. Afora as sachas e colheitas do
milho, as mondas (quando se monda) e as ceifas dos cereais
colmíferos, ela exige só o serviço de abegoaria, e a elevação, as vezes
exagerada, dos salários que produz não poderá nunca melhorar a
condição do jornaleiro.
Creio que nenhuma pessoa medianamente versada nestes assuntos
porá em dúvida a superioridade da agricultura de França
comparada com a de Portugal. E todavia, um dos agrônomos mais
distintos daquele país, Leconteux, ainda há oito anos mantinha, na
edição que então publicava do seu notável livro sobre os
melhoramentos agrícolas, uma passagem que peço licença a vossa
excelência para transcrever. Depois de se referir à rotação trienal,
que ainda prepondera largamente em França, embora ali se estribe
no alqueive de primavera e estio (o que nem sempre entre nós
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sucede)
o
redator
principal
do Jornal
de
Agricultura
Prática prossegue: "É verdade que, por benefício da folha de
alqueive, a rotação trienal exclusiva conserva ilesa a boa ordem no
serviço das apeiragens; mas pode dizer-se o mesmo em relação ao
trabalho braçal? De modo nenhum. Durante os três meses de ceifas e
de gadanhar os fenos, é avultado o número de trabalhadores de que
a lavoura carece. A estas fainas, porém, seguem-se nove meses
feriados para os numerosos obreiros que o lavrador chamou às
colheitas. Reduz-se tudo a ficarem na lavoura alguns jornaleiros por
feirantes. Mas que sucederá à multidão dos ceifeiros? Tem de ir
buscar vida, uns na vinhataria, outros nos cortes de lenha e madeira,
outros nas suas fazendinhas. Mas se nem todos têm estas saídas, o
que sucederá aos que não as tiverem? Perguntem à turba de obreiros
que anualmente abandonam o campo para se meterem nas cidades,
e terão de confessar que o amor do incógnito não é o único motor de
tais desvios. Movem-os sobretudo o medo do não-há-que-fazer nos
trabalhos rurais e o legítimo desejo de ganhar os salários mais
elevados e mais regulares, que subministram os estabelecimentos de
indústria fabril e as oficinas e obras públicas. Que não estejam, pois,
todos os dias a falar aos jornaleiros rurais das venturas da vida
rústica. Remontem dos efeitos às causas e verão que o sistema
trienal com folha de pousio é um dos primeiros e mais poderosos
causadores de se ermarem os campos."
Que se reflita sobre estas ponderações de um homem
competentíssimo e apliquem-se a Portugal. As nossas oficinas,
arsenais e obras do Estado são nimiamente restritas comparadas
com as de França, ainda dada a diferença entre um grande e um
pequeno país; e na indústria fabril maior é a desproporção. Não
podem por isso as cidades, os grandes centros de população,
absorver a torrente de trabalhadores, que um sistema errado de
cultura arvense suscita e atrai para depois os repelir. Assim, é a
própria índole da agricultura, o aferro intransigente do lavrador a
antigas praxes, que facilita a tarefa dos encarregados de induzir os
obreiros a emigrarem. O cultivador queixa-se da América: mas
quem sabe se a Providência deu ao Brasil o destino de ser para
conosco um áspero missionário do progresso?
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Há um livro bem conhecido de vossa excelência (porque interveio
mais ou menos na sua publicação), cujo conteúdo lança viva luz
sobre alguns pontos desta grave e complexa questão, posto que não
os ilumine todos por conter apenas os resultados de trabalhos ainda
incompletos. Falo do volume que tem por título Primeiro inquérito
parlamentar sobre a emigração. É obra de uma comissão da câmara dos
deputados e faz vossa excelência parte dela. Os documentos anexos
ao relatório são altamente instrutivos. Tem a primazia entre eles as
informações de pessoas colocadas em situação oficial, ou habilitadas
por experiência e estudo para tratar a matéria. Entre os documentos
dessa espécie sobressaem pela sua importância o informe do Sr.
deputado Candido de Morais relativo à emigração dos Açores, o do
Dr. Bernardino de Almeida, obtido por intervenção do nosso
consulado no Rio, o do cônsul português de Boston, e sobretudo o
do Sr. Taibner de Morais, secretário do governo civil do Porto. Posso
divergir de qualquer deles no que respeita a certas doutrinas e a
certos alvitres para obstar à emigração: o que não posso é recusar a
seus autores o conhecimento dos fatos e o estudo refletido desses
fatos. Destes há um em que todos concordam quando indagam as
causas capitais da emigração. É ele a insuficiência dos salários entre
nós. Quanto aos Açores são notáveis as observações do Sr. Candido
de Morais. "São, diz ele, geralmente pequenos os salários dos
operários, e de todos eles são os trabalhadores os que menores
atingem, e por isso são miseráveis a sua alimentação e vestuário...
Os trabalhadores agrícolas tiram do salário escassos meios para a
sua sustentação e das Famílias, por pouco numerosas que elas
sejam, e por isso procuram pelo arrendamento de terras obter esses
meios. Daqui nasce uma concorrência irrefletida e altamente nociva
para esses desgraçados... Sucede por isso um grande número de
vezes que esses infelizes completam a sua ruína quando julgam
terem alcançado os meios de melhorar a sua condição; e
completamente exaustos, sem poderem satisfazer aos encargos que
tomaram, vão acompanhados das Famílias procurar no Brasil os
meios que o seu trabalhar incessante não podia proporcionar-lhes na
Pátria. Condenar esses homens que fogem à miséria, porque não
tem a coragem de se deixar morrer à fome no país em que nasceram,
parece-me injusto: tolher-lhes a liberdade de sair da terra onde não
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acham os recursos indispensáveis para subsistirem seria, mais do
que injusto, cruel."
Um ilustre escritor nosso, o Sr. Mendes Leal, tinha, no jornal A
América, reputado principal origem da emigração a miséria,
atribuindo esta a diversas causas que o Dr. Bernardino de Almeida
em grande parte rejeita. Admite, todavia, e confessa, que a
emigração dos trabalhadores se explica também pela penúria, e na
sua opinião a penúria procede da insuficiente remuneração do
trabalho. O cônsul português de Boston explica igualmente a nossa
emigração para os Estados Unidos pela convicção que o obreiro tem
de encontrar ali a remuneração condigna do seu trabalho, que não
acha no próprio país. No informe do Sr. Taibner, onde abundam
considerações graves, e por vezes tão verdadeiras como profundas,
reconhecem-se francamente as estreitezas que oprimem os operários
rurais. "Apesar do aumento sensível dos salários, pondera o digno
funcionário, pode dizer-se que não são eles suficientemente ente
remuneradores do trabalho, e não evitam a emigração, a que dá
causa o desejo de melhorar de fortuna.
Não será esta mesma opinião a que está no âmago do questionário
que vossa excelência me remeteu? Como, sem isso, explicar o
quesito 29? Para este se entender racionalmente, é preciso pressupor
a sobejidão de obreiros rurais nas províncias do norte, e por
consequência o seu inevitável consectário — a insuficiência dos
salários. Aí não se indaga se convirá forcejar para que eles se
conservem no seu distrito ou província natal: pedem-se desde logo
alvitres para os atrair ao sul e fixar no Alentejo. Se a escassez de
braços e conseguintemente a excessiva elevação dos jornais fossem,
como se diz, gerais em todo o reino, com esse movimento de
translação a agricultura do norte ficaria completamente arruinada.
Temos, pois, um conjunto de opiniões respeitáveis sobre a
insuficiência dos salários rurais. A estas opiniões vem a estatística
dar plena confirmação, revelando com a irresistível eloquência dos
algarismos a verdadeira situação do jornaleiro, tanto em relação aos
seus recursos como às suas necessidades. Incompletas por
abrangerem só uma parte dos distritos do reino, deficientes por
24

omissões e falta de especificação nos elementos subministrados por
alguns municípios, os quadros estatísticos adicionados ao Inquérito
parlamentar, ainda assim são bastante numerosos nas suas várias
espécies para poderem deduzir-se deles conclusões gerais. Os
mapas do valor dos gêneros e do preço dos salários durante o
decênio de 1862 a 1871, comunicados pelas câmaras de diversos
distritos, suscitam reflexões e cálculos que peço licença para
submeter à apreciação de vossa excelência.
Já notei, e, conforme creio, provei, que avaliar a suficiência ou
insuficiência da retribuição do jornaleiro pela média anual do salário
é um método ilusório aplicado à questão da emigração. Escuso de
repetir o que disse, porque me parece de fácil intuição. Entretanto
aceitarei a fórmula; porque, se, partindo dessa média, ainda se
provar que a insuficiência predomina em larga escala, desaparecerá
a ideia de que a elevação dos salários e a falta de braços são as
causas deprimentes da agricultura, ideia por duas maneiras fatal,
porque afasta os agricultores de observarem e combaterem as causas
verdadeiras do mal, e porque há de ter uma péssima influência nas
deliberações que se tomarem para destruir, não digo já a emigração
em geral, mas o que nela é, por assim me exprimir, artificial, e que
não faz senão conduzir a mais infeliz situação o proletário rural, já
de sobra desgraçado.
O distrito do Porto é aquele onde, mais do que em outro qualquer, a
emigração tem tido notável incremento. Nos seis anos de 1866 a
1871, de 37.444 indivíduos que abandonaram o país pertenciam-lhe
16.450. Num período de dez anos, de 1862 a 1871, os salários
subiram naquele distrito mais de 25 por cento; mas as consequências
deste fato foram atenuadas e talvez destruídas por uma
circunstância assaz grave. Os gêneros que predominam na
alimentação do trabalhador do campo são o milho, o feijão, e a
batata. Ora dos 17 concelhos do distrito, em 14 subiu o preço do
milho, em 11 o do feijão, e em 7 o da batata. Na minha opinião, o
fenômeno não proveio da diminuição dos produtos: longe disso.
Proveio da sempre crescente abundância da moeda, devida
principalmente ao regresso à Pátria de avultado número dos nossos
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brasileiros. Seja, porém, esta ou aquela a causa, signifique a alta dos
gêneros o que significar, o que é certo é que ela diminuiu, se não
destruiu, o efeito da elevação dos salários. Por outra parte, essa
elevação dos jornais prova antes a sua pequenez em 1862 do que a
sua exageração em 1871; porque neste último ano a média deles em
8 dos 17 concelhos não excedeu a 200 réis, e dos restantes, apenas no
do Porto passou de 280 réis.
Os distritos onde, afora o do Porto, a emigração é importante, são os
de Aveiro, Braga, Viana, Viseu, Vila Real e Coimbra. A comissão
obteve notas estatísticas sobre os preços dos gêneros e dos salários
nos distritos de Aveiro, Viana e Coimbra, além de outros (Lisboa,
Leiria, Bragança e Castelo Branco), cuja quota de emigração é
insignificante. No de Aveiro, onde o número de emigrados é o mais
avultado depois do Porto, a comparação entre os preços dos
principais gêneros alimentícios e os salários ainda, porventura, é
mais instrutiva. Entre o primeiro e o último ano da década de 1862 a
1871 o custo do milho aumentou em 9 concelhos e diminuiu em 6, o
do feijão aumentou em 12 e diminuiu em 3, o da batata aumentou
em 8 e diminuiu em 5. Como, pois, considerar as pequenas
elevações dos jornais, em geral, senão como compensação da maior
carestia das principais subsistências? Em 1871 esses jornais
aumentados sobem, na verdade, um pouco acima de 200 réis em 7
concelhos; mas são de 200 réis e ainda de menos em 9. Tal é a
enormidade dos salários que arruínam a agricultura! A estatística do
distrito de Viana é assaz deficiente, sobretudo em relação aos
jornais; mas vê-se que ali o preço do milho e feijão subiu em 8
concelhos, diminuindo apenas em um ou dois. Se houve elevação
nos salários, o fato explica-se pela alta nos gêneros. No que respeita
ao distrito de Coimbra, as informações são menos incompletas,
posto que ainda insuficientes quanto aos salários rurais. Aí a
proporção entre o acréscimo e a redução no preço dos gêneros é a
favor desta; mas os salários parece conservarem-se imóveis,
conforme as notas transmitidas pelas câmaras municipais. Dá-se até
a circunstância de diminuírem nos concelhos de Coimbra, Figueira e
Cantanhede. Reduzidos, porém, ou estacionários, por todo o
distrito, à exceção de um concelho, foram em 1871 de 200 réis e
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ainda de menos. O trabalho estacionou ou embarateceu como os
gêneros.
Qual é o resumo e substância destas observações? É que, de 1862 a
1871, os salários cujo aumento os fez ultrapassar a meta de 200 réis
estão para os que se mantiveram nesse limite, ou nem sequer o
atingiram, na razão de 18 para 36, ao passo que o acréscimo do
preço das principais subsistências do operário rural está para a
diminuição do custo dessas mesmas subsistências na razão de 98
para 50. Manifesta-se, pois, uma forte tendência do salário para se
conservar dentro daquele limite, e ao mesmo tempo uma não menos
forte tendência para a alta nos principais gêneros alimentícios do
trabalhador. Deixo ao discernimento de vossa excelência tirar as
ilações que naturalmente dimanam destes fatos.
Encontra-se nos mapas do preço do trabalho rural de alguns
concelhos dos distritos de Coimbra e de Castelo Branco uma espécie
valiosa para apreciar bem a situação econômica do proletariado do
campo. É pena que no grande número de concelhos em que, além
desses, decerto existe o fato, não o mencionassem. Seriam mais
completas e indubitáveis as reflexões que ele suscita. Refiro-me às
duas formas simultâneas da retribuição do trabalho — jornal a seco,
e jornal com comida. A diferença entre os dois jornais representa o
valor do sustento diário do obreiro e corresponde forçosamente à
realidade. Essa diferença é claro que resulta de um acordo livre
entre o patrão e o operário, cada um dos quais poderia preferir a
solução integral a dinheiro, se porventura se reputasse lesado na
avaliação do sustento. Esta é, portanto, razoável. Das notas de seis
concelhos em que se menciona o fato vê-se que, em dois, a
manutenção do obreiro é computada em mais de metade do jornal
todo a dinheiro, num em menos, e em três exatamente na metade.
Adotarei essa metade para base do cálculo, aplicando este a uma
hipótese vulgaríssima entre as Famílias rústicas — a de um obreiro
com mulher e dois ou três filhos de um até dez anos de idade.
Suponhamos que a mulher, cumpridas as obrigações domésticas,
pode ainda trabalhar fora os dias correspondentes aos dias úteis de
um semestre, ganhando metade do salário do marido. Suponhamos
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também que nesses seis concelhos (Pampilhosa, Oliveira do
Hospital, Miranda do Corvo, Góes, Fundão, Oleiros) foram os
jornais, em 1871, de 200 réis, embora só o fossem no de Góes, e
inferiores em todos os demais. Suponhamos ainda que a
alimentação da mulher e de dois ou três filhos apenas equivalesse à
do jornaleiro. As condições da hipótese são o menos favoráveis que
é possível ao que pretendo demonstrar. Pois bem: apesar disso, com
tais elementos, um cálculo simples dá-nos em resultado a expressão
de uma verdade bem triste.
Salário de 200 réis em 365 dias 73.000$
Dito de 100 réis em 180 dias 18.000$
——————
91.000$
Deduzindo:
Domingos e dias festivos; 60 para o marido e 30 para a mulher ou
12.000$ + 3.000$ réis. Dias de interrupção de trabalho por temporais
e chuvas copiosas, calculados no decurso do ano em 30 para o
marido e 15 para a mulher ou 6.000$ + 1.00$ réis 22.500$.
Rendimento anual da família 68.500$
Media da alimentação do obreiro em 365 dias 36.500$
Dita da mulher e filhos 36.500$
73.00$
Déficit 4.500$
E as pobres roupas e trajos? E a pobríssima habitação? E os impostos
em dinheiro ou trabalho? E a falta de serviços? E a doença? Que o
jornaleiro não tenha um único vício; que não gaste mal um ceitil.
Terá por sorte a miséria.
Não sei se me iludo sobre a exação deste cálculo. Se é exato, deixo a
vossa excelência deduzir dele as conclusões que lhe ditar a sua alta
inteligência.
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***
Val de-Lobos, julho de 1874:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Creio que já numa carta
antecedente confessei que a nossa agricultura luta às vezes com
dificuldades e embaraços, como, mais ou menos, lutam todas as
indústrias e todas as profissões. Existências que sem obstáculos, sem
revezes, deslizem serenas na vida são raras exceções. A luta é o
progresso: a resistência das coisas ou dos homens o incentivo dos
supremos esforços: os erros que custam caros os melhores mestres.
Neste último ponto a dificuldade está em aceitar as lições. Somos
propensos a atribuir aos outros as culpas próprias, e é por isso que
tantas vezes se inutiliza o proveito que poderíamos tirar dos nossos
desacertos.
As causas que obstam ao desenvolvimento agrícola e à prosperidade
a que esta indústria das indústrias poderia ter-se elevado são
complexas e variadas, sendo talvez a principal a sua própria índole
e a direção que tem seguido. É por isso que não posso ver na
redução do salário o remédio para evitar os seus queixumes. Pelo
contrário, como sintoma, a lenta elevação dos jornais, a imobilidade,
ou o descenso deles são indícios da lentidão do seu caminhar, do
seu estacionamento, ou da sua decadência.
As reformas da ditadura de 1832 a 1834 impeliram energicamente a
indústria agrícola na senda do progresso, desonerando-a de
multiplicados vexames, vestígios de eras bárbaras e obstáculo
insuperável à sua prosperidade. Por este lado a revolução foi longe;
mas a revolução não podia transformar uma classe numerosa de
agricultores atrasados em homens que soubessem aproveitar prática
e racionalmente os efeitos das reformas. Assim, o progresso foi-se
manifestando nos distritos do sul, e em grande parte nos do norte,
quase exclusivamente na extensão da cultura e pouquíssimo na
intensidade. Tem-se arroteado charnecas, lavrado velhos pousios,
convertido pântanos em arrozais, multiplicado as vinhas e olivedos,
desbastado e educado os chaparrais, dilatado por bravios as roças e
queimadas. Forcejamos por cobrir vastas áreas de terreno de sulcos
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de arado sem perguntarmos a nós mesmos se pusemos todos os
meios para ser remunerado o nosso trabalho. Num país
mediocremente cerealífero, ao menos com relação às praganas,
esgotamos os terrenos férteis com tristes rotações bienais e trienais,
em que raramente figuram as ervas de foice. Pedimos a gandras, a
encostas, a chãs, comparativamente fracas e pobres, as mais das
vezes sem alqueives, quase sempre sem adubos, a maior porção dos
cereais colmíferos. A cultura alterna é entre nós exceção rara, até
porque os terrenos que a admitem não são vulgares em Portugal. No
sul do reino, o prado artificial, que poderia tornar altamente
progressiva a rotação bienal, ainda não passou de uma curiosidade.
Os nossos rios e ribeiras vão direitos ao mar durante o ano inteiro,
embora atravessem planícies e vales ubérrimos. Aí a água e o sol do
estio subministrariam alimento a gados numerosos, e
conseguintemente produziriam massas avultadíssimas estrumes,
cujos sobejos iriam gradualmente fertilizando os terrenos pobres
adjacentes, onde tantas vezes o lavrador tem de contentar-se com
três ou quatro sementes. As vastas charcas, que supririam a
insuficiência das águas correntias e a cuja construção tão favorável é
o acidentado do nosso solo, quem pensa nelas? E todavia, com a
cultura racional em vez da tradicional, metade dos terrenos
fundeiros produziriam o dobro ou mais, preparados para a
irrigação, do que produz o todo privado dela. Por outro lado, os
nossos instrumentos agrários são em geral os mesmos que eram há
meio século, e os veículos rústicos conservam-se, como os
instrumentos, em hostilidade permanente com as leis da mecânica.
O que estes e dezenas de fatos análogos influem no curso dos
produtos agrícolas conhecem-no pela reflexão e pela experiência os
agricultores que sabem refletir e experimentar. A outros basta para
explicar tudo a transitória elevação do salário.
Costuma dizer-se que o poeta nasce. Em Portugal o que nasce é o
lavrador. A lavoura é profissão cujo tirocínio consiste em ser filho de
lavrador ou de proprietário rural. A sua divisa é o desdém do livro.
O livro é o supremo perigo da produção nacional. A praxe e a
experiência não precisam de saber o que ele diz para o condenarem.
Neste gênero de indústria a verdadeira superioridade está em não a
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reconhecer naqueles que pelos fatos provam que nos levam
vantagem. O jurisconsulto pode acomodar aos costumes, às
tradições, aos hábitos nacionais a luz da ciência que vem de fora; o
economista fazer seleção nas doutrinas alheias de tudo quanto seja
útil ao desenvolvimento da riqueza pública; o médico modificar
pelas condições climatéricas do país os resultados do estudo e
experiência estranhos; o militar ir apropriando à defesa do Estado o
que nos progressos modernos da arte da guerra se coaduna com a
nossa índole e recursos, com as nossas aptidões, com a configuração
do nosso solo. Assim no mais, salvo em agricultura e em economia
rural. Nisto, basta-nos afirmar que há muitas coisas em que os
estrangeiros teriam que aprender conosco; que desfrutamos um
clima abençoado, que isto é o jardim da Europa, e outros apotegmas
igualmente sisudos e demonstrados.
Este horror ao livro não tem sido por certo menos fatal do que o
entusiasmo cego por ele, achaque de que não pode negar-se que
adoece mais de um espírito ilustrado. Resultam de semelhante
horror consequências funestas, mais funestas porque sem
comparação mais gerais, do que essas que derivam do fanatismo
pela generalização, pelas teorias científicas sem as restrições da
experiência. A agricultura, como as outras indústrias, talvez mais do
que as outras, exige a atividade física, o movimento, a vida externa;
mas, assim como os que se dedicam às indústrias fabris sabem furtar
às lidas materiais algumas horas para estudar as questões técnicas
ou econômicas que possam servir ao progresso delas ou contrariar a
sua prosperidade, do mesmo modo o cultivador precisa de dedicar
quaisquer ócios a inquirir o que há que aproveitar na observação e
no estudo alheios, e a habilitar-se para apreciar o que na
organização econômica da sociedade será vantajoso ou nocivo aos
interesses da sua classe. A incompetência do produtor rural nestes
assuntos pode em certos casos ser para ele mais desastrosa que
todas as emigrações imagináveis de proletários. O lavrador
português, por exemplo, é, geralmente falando, protecionista. Por
quê? Porque ignora que os seus verdadeiros interesses estão ligados
à liberdade comercial. Não sabe referir ao seu país as questões que a
tal respeito se ventilam lá fora, e nem sequer sabe que existem. Não
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sabe, nem quer saber. Aplaude candidamente o sistema protetor, e
faz mais: solicita com afinco, talvez com cólera, a manutenção de um
sistema, que apenas tem o defeito de lhe liberalizar ampla proteção
quando não a precisa, e de lha retirar, ao murmúrio das populações
urbanas, quando carece dela. Entretanto, à boa sombra desse
admirável regime, tem de prover às necessidades da vida, ao
vestuário, aos objetos de serviço doméstico, à alfaia rural, e, até às
vezes, a uma parte do alimento, por preços artificialmente elevados.
É até certo ponto a proteção que explica a estagnação dos seus
produtos e a insuficiência dos seus recursos. Não para, todavia, no
bom caminho o homem prático, firme em detestar o livro e as
estrangeirices. No fim de trinta anos de repugnâncias, já na verdade
hesita em condenar absolutamente o caminho de ferro, e começa a
afrouxar nas suas simpatias pela azinhaga real, na sua comiseração
do almocreve, e a tolerar, e, no inverno, quase a bendizer, a
invenção de Mac-Adam. Não o faz, porém, sem prudentes reservas,
porque sobretudo é homem prático. No verão lança olhos longos
para a velha calçada do engenheiro juiz de fora, e, se pode,
aproveita-a. As novas estradas são quase sempre mais extensas pela
mania de evitar as ladeiras, e o chão batido de pedra britada
esquenta os pés do gado. Nada chega a uma boa calçada. Os seus
carros aguentam-se bem com as sobrerrodas e os seus bois com as
ladeiras, além de que seu pai e seu avô sempre por ali passaram e
não morreram por isso. Como há de ele deixar, de conservar certo
ressentimento contra o rasto legal de sete centímetros que lhe tolhe o
prazer de margear o leito das novas vias com o gume das rodas do
carro de eixo móvel, que às vezes se põe a arder com a doçura dos
atritos? A simples substituição do veículo do norte e da
Estremadura pela carreta alentejana daria, na verdade, uma
diferença no menor custo dos transportes acima de dez por cento,
com a mesma força de tração. Não será, porém, mais simples obter
essa economia na redução do salário dos jornaleiros?
Quantas ponderações equivalentes, ou pouco melhores do que estas,
não tenho eu ouvido a cultivadores, que em outros assuntos de
interesse privado, e até em certas questões gerais de agricultura são
cordatos e razoáveis! Dos seus contratempos e desastres nunca eles
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são os motores. Se absolvem a natureza, no que não são fáceis, as
culpas vão impreterivelmente cair sobre a sociedade. Decerto nas
instituições, nas leis, nos regulamentos administrativos, na
percepção e distribuição dos impostos, há erros, vexames,
desigualdades, desvios, nocivos aos agricultores; mas também no
modo de pensar da maioria deles há erros, preocupações,
ignorâncias, teimosias, não menos deploráveis nos seus efeitos, sem
contar com os que procedem de certos fatos, não de ordem
econômica, mas de ordem moral, imputáveis ao cultivador e de que
me abstenho de falar.
Na população rural predomina um instinto ou como queiram
chamar-lhe, que no proletário será o mais poderoso elemento de
bem-estar e de regeneração moral para ele, e de paz e de progresso
para a sociedade, se esta souber favorecê-lo e dirigi-lo; mas que no
agricultor mais ou menos abastado é vício ruinoso e difícil de
corrigir, porque a inteligência obscurecida do vicioso o pinta a si
próprio como manifestação de providências de economia, de amor
ao trabalho, quase de virtude. Falo dessa afeição ardente, inquieta,
tenaz, à propriedade de raiz, à terra, que se mantém com o mesmo
vigor no coração do homem do campo desde a mocidade até ao
último dia, até a última hora da vida, e que, apenas satisfeita, logo
recrudesce. De todas as causas de ruína dos agricultores nenhuma
reputo mais desastrosa. É ela que de ordinário deita a perder o
lavrador laborioso, poupado, mas pouco reflexivo e menos
instruído. O que sobretudo escasseia ao cultivador português é
cabedal para o granjeio. Por via de regra, a terra é mais forte do que
o seu cultor, e tarde ou cedo esmaga-o. Todavia ele acredita que é
ato meritório, ato de homem que faz casa, converter em terras o
capital de que há de precisar para custeios, sempre incertos no
seu quantum. Ainda quando ele fosse de sobra, deveria aplicá-lo a
melhorar a alfaia agrícola, a adubos, a limpeza de arvoredos, a
esgraminhar, a desviar enxurros dos vales e a desobstruir ribeiros, a
valagens e esgotos, etc. Mas o proprietário rural é radicalmente
anguloso, e desadora com isso. Estremece pela forma
circular. Arredonda-se de contínuo, podendo e não podendo. Não é
raro, até, vê-lo levantar dinheiro a 8, 10 ou mais por cento para
33

adquirir um campo que lhe dará o equivalente de uma renda de 4
ou 5, se não menos. Se a coisa fazia tanta conta! Se endireitava a
lavoura! Se lhe proporcionava tão boa serventia! Havia de deixar
que o arrematasse outro confinante que cordialmente detesta?
Concluiu-se o negócio: os amanhos, que já se não faziam bem, são
cada vez piores, e na produção aparece o castigo do erro. O capital
loucamente amortizado é suprido pelo que, em momentos de apuro,
se vai buscar a 12, 15 ou 18, por cento. Vendem-se os gêneros na
baixa; vendem-se frutos ainda pendentes; atrasam-se as soldadas, e
a disciplina entre os criados acaba. O gado anda magro, e o arado
para no rego enquanto se fuma ou conversa. O agricultor nada disto
vê, porque lhe empanam a vista as soldadas em debito. A ruína
tarda mais ou menos anos, espera às vezes pela morte do lavrador,
mas vem quase sempre, implacável, fatal. Cismam todos como um
homem laborioso, econômico, que em suma fez casa, chegou, depois
de se arredondar, a semelhantes termos. Os advertidos começam
então a lembrar-se das ruins searas que ele tivera desde tantos anos,
da pouca e má produção das suas vinhas e olivedos, da morrinha do
seu rebanho, das basseiras e ferrujões que lhe levaram dois ou três
bois de trabalho. Mas advertem alguns, ainda mais experientes e
circunspectos, que essa é a história de vários outros lavradores dos
sítios, incansáveis como ele em fazer casa. O fato tornou-se vulgar
desde que se não paga o dizimo a Deus, e que o reino está comido
de pedreiros livres. Depois, os tributos devoram tudo. Há quem
tenha feito a conta. Paga mais a terra hoje do que nas épocas
douradas dos quartos, das jugadas, dos relegos, das coutadas, dos
dízimos, das milícias, das ordenanças, acogulado tudo com a décima
del-rei nosso senhor. Obviamente as terras produzem agora menos e
as estações mudaram. Tem muitas vezes notado estas coisas o
reverendo prior da freguesia e o fidalgo do lugar, ancião respeitável,
que foi capitão-mor, e comendador quando valia a pena de o ser.
Lembram-se ambos com saudade dos bons tempos em que o
lavrador era completamente feliz... nas éclogas da poesia clássica.
Dessa insaciabilidade de terra resulta ainda outro mal não menos
grave — a dispersão do trabalho rural — causa de um sem número
de despesas improdutivas. Há proprietários que se resignam ao
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anguloso quando se lhes torna impossível o arredondarem-se; mas
resta-lhes outro expediente para se arruinarem. Como se trata de
satisfazer um vício, os pretextos não faltam. A aquisição de um
campo, de uma belga de terra, de um olival, de uma vinha, de um
brejo, de um talho de mato, seja, em suma, do que for, embora a
meia ou a uma légua do centro da lavoura, é sempre para os tais um
negócio daqueles que raras vezes se fazem na vida. Como eles
esperam rir-se dos vendedores! Estes negócios raros, aliás tão
vulgares, trazem por via de regra mais danos ao agricultor do que
todas as altas dos salários. Vossa excelência conhece decerto o
excelente livro de Fermin Cabalero, sobre a povoação rural de
Espanha, traduzido pelo Dr. Deslandes e publicado em Lisboa em
1872. É provável que não sejam muitos os exemplares vendidos. E,
todavia, este notável escrito deveria ser tão lido e meditado (não
digo cegamente adotadas todas as suas doutrinas) pelos nossos
cultivadores pouco instruídos, como o admirável tratadinho de
Mathieu de Dombasle sobre os acertos e reveses nos melhoramentos
agrícolas o devera ser pelos turbulentos e insofridos reformadores
das nossas velhas praxes, que tenho a fraqueza de não supor todas
más. Infelizmente para o lavrador, que disputa aos chins extremos
de devoção pelo culto dos antepassados, a leitura de um livro que
contradiz as tradições avitas seria profanação. Que Fermin Cabalero
faça apalpar aos seus espanhóis as perdas enormes das lavouras
retalhadas e dispersas, coisas são de castelhanos: o cultivador
português continuará todos os dias, a todas as horas e por toda a
parte, a fazer os tais raros negócios, que mais tarde ou mais cedo
tem de lhe inspirar sérios queixumes contra os salários devoradores,
devoradores sobretudo quando são pagos com dinheiro de 12 a 18
por cento.
Diz-se que a escola é uma grande necessidade para o rústico
proletário. Deve ser assim. Afirmam-no os entendidos das grandes
cidades. Por ora, suspeito que tem outras mais urgentes — a de
melhor e mais abundante alimento, a de mais roupa, e a de mais
reparada habitação. A quem me parece que aproveitaria desde já a
escola é à burguesia do campo; mas a escola como eu a concebo, a
escola que ensina mais alguma coisa do que a manear a ferramenta
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do estudo — ler e escrever, — a escola em que pouco se tem
pensado. Seria uma atenuação prodigiosa da supressão dos dízimos,
da existência do pedreiro livre, e até do fatal descobrimento da
América.
E é num país onde falece a instrução ao comum dos agricultores,
falta que lhes mostra do invés as questões econômicas; que lhes
mantém as tendências para imobilizarem todos os seus recursos
pecuniários, desequilibrando de contínuo os dois instrumentos
essenciais da produção remuneradora — a terra e o capital; é neste
país que não existem instituições de crédito agrícola, daquele crédito
que, bem organizado, poderia suprir com dinheiro barato a
insuficiência tão vulgar como ruinosa dos capitais de granjeio, sem
que todavia favorecesse o vício da terra não menos vulgar, nem
menos ruinoso! Pensamos nos proprietários, criando o crédito
hipotecário; não pensamos na indústria rural, esquecendo o crédito
agrícola. Busca-se remover o perigo de que o dono de tal prédio, que
se chama hoje Francisco, se chame amanhã Antônio, fato que, aliás,
o crédito hipotecário geralmente adia, mas raramente impede, e que
importa mediocremente à riqueza pública, se é que antes não a
contraria. Mas que o lavrador, rendeiro ou proprietário, ou rendeiro
e proprietário a um tempo, que exerce um mister indispensável e
que não pode nem sabe exercer outro, se arruíne atirando-se à
voragem dos juros excessivos para efetuar em épocas precisas,
intransgressíveis, os amanhos anuais; que, arruinado, abandone a
profissão; que se esterilize assim uma atividade produtiva; que esta
se converta em patriotismo eleitoral, e no estudo diurno e noturno
do elenco dos cargos que tem a prover o Estado ou o município; eis
do que não cogitam os poderes públicos. É que o pretor não cura
das coisas mínimas, conforme o velho brocardo da jurisprudência
romana.
Assim no mais. Durante quarenta anos, por exemplo, de governo
representativo não tem sido possível encontrar um meio sério e
eficaz de manter a segurança pessoal do cultivador e o gozo
completo e exclusivo do fruto do seu trabalho. Pode dizer-se que
não existe polícia rural. Daqui a necessidade nos grandes prédios
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rústicos, e ainda nos medianos, da existência de um ou mais
guardas particulares, que desempenhem o serviço de segurança
pessoal e real, que parece devera ser a primeira aplicação dos
tributos que a terra paga. São gravíssimas as considerações de
ordem moral e social que esse fato suscita, mas limitar-me-ei a uma
única observação de ordem puramente econômica.
Supondo de 60.000$ réis o vencimento anual de um guarda, entre
comedorias e soldada, se essa entidade viesse a tornar-se inútil e
desaparecesse, elevando-se ao mesmo tempo a média dos jornais de
200 a 300 réis, o cultivador poderia pagar por este último preço
duzentos dias de trabalho, sem que entre a sua receita e despesa
houvesse alteração no saldo.
Quis, meu amigo, lembrar-lhe alguns exemplos dos obstáculos
graves, mais positivos que a alta de salários atribuída à emigração,
que embaraçam o movimento da nossa agricultura e que atenuam a
ação das causas que deveriam ter-lhe dado maior incremento. Não é
possível nos limites de uma carta considerar miudamente todos
esses obstáculos e apreciar os seus efeitos. Temos um sistema de
organização militar análogo ao das grandes nações, expressão de
uma ideia agressiva, e que inutiliza de contínuo e aos milhares os
braços mais robustos da população rural, em vez do sistema próprio
dos pequenos estados, adequado unicamente à sua defesa: temos os
impostos municipais aplicados quase exclusivamente aos cômodos
da parte urbana dos concelhos, com esquecimento da aldeia e da
herdade ou casal solitários: temos o absenteísmo, posto que menos
frequente e esgotador do que o foi na Irlanda, mas temos além disso
o semi-absenteismo — a lavoura feita de longe —, com o que se
tenta conciliar a gloríola ou a necessidade de ser cultivador e as
diversões que só se encontram nos grandes centros de população:
temos os pastos comuns, que significam a negação de boas
pastagens e de bons afolhamentos: temos a frequentação exagerada
das feiras e mercados, uma das paixões do lavrador, que na falta de
motivos sérios inventa pretextos para ir despender ali o que não
deve e muitas vezes o que não pode, enquanto os criados, livres da
vigilância do amo, adicionam a essas despesas os resultados do seu
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descuido e preguiça, quando não da sua maldade: temos a
tauromaquia e a lavoura com gado bravo, duas barbarias que
mutuamente se auxiliam e que roubam anualmente a uma
agricultura sensata grande porção dos nossos terrenos de aluvião,
isto é, dos nossos terrenos mais produtivos: temos a falta das
cadernetas de serviço dos criados de soldadas, que aliás, dados a
nossa índole e costumes, talvez fossem inúteis; mas que, todavia,
fora conveniente experimentar, porque o criado rural, desleixado,
ratoneiro, ou perverso pode trazer grave dispêndio ao amo e ser em
certos casos a origem da sua ruína: temos as contas de saco tão
vulgares e tão desastrosas, quanto seria impossível para o lavrador
mediano a contabilidade complexa, inculcada em certos escritos de
economia rural, e só aplicável a grandes empresas agrícolas. Sobre
estes e outros fatos análogos fora fácil escrever um livro, onde
ficassem patentes as causas reais e profundas do insuficiente
progresso da agricultura portuguesa. Ele provaria que o quinhão da
responsabilidade que a semelhante respeito toca à emigração, é
insignificante ou nulo. O que não é possível, como já disse, é meter a
matéria de um livro na estreiteza de uma carta.
Qual é a ilação a deduzir destas considerações e destes fatos?
Decerto vossa excelência adivinha o alvo em que ponho a mira. É
em separar a questão da emigração das vantagens ou desvantagens
da agricultura, ou antes dos agricultores; é em nobilitá-la, elevandoa à esfera das questões de humanidade, de patriotismo, e de ordem
social. Isto não impedirá que os arbítrios, a que haja de recorrer-se
para por barreiras a esse triste êxodo de milhares de infelizes,
possam influir no aumento da população rural, na sua melhor
distribuição, e no acréscimo dos produtos agrícolas. Imaginar,
porém, que há de combater-se a emigração forçada, que a miséria
alimenta, conciliando a supressão dela com a redução dos salários
rurais, cuja insuficiência resulta dos documentos coligidos pela
comissão de inquérito, afigura-se uma pretensão insustentável,
pretensão que só servirá para tornar suspeitos e odiosos àqueles
mesmos que desejamos salvar os nossos sinceros esforços para obter
esse fim.
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Nas subsequentes cartas verá vossa excelência que firmemente creio
na possibilidade de se atinar com a solução do problema, uma vez
que se pense, não no proveito desta ou daquela classe, mas
exclusivamente em atalhar o mal.
P.S. Na conjuntura em que concluía esta carta, leio nos jornais que a
emigração tem diminuído nestes últimos tempos de modo singular.
Os recentes sintomas do rápido desenvolvimento da riqueza pública
explicam facilmente o fenômeno. Nesta mesma conjuntura, porém,
acabam de voltar aqui vários trabalhadores das aldeias vizinhas
angariados para as ceifas no sul e oeste da Estremadura e no
Alentejo, os quais asseveram terem obtido altos jornais, que
chegaram a elevar-se nas imediações de Lisboa a 640 réis. Vossa
excelência tem mais à mão do que eu os meios de verificar se é exato
este asserto. A sê-lo, v vossa excelência não deixará de inquirir
daqueles a quem isso cabe, a razão porque, ao passo que a
emigração notavelmente diminui, o salário rural se eleva de um
modo não menos notável. As explicações devem ser curiosas e
altamente instrutivas para nós todos.
***
Val de-Lobos, setembro de 1874:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Vimos, meu amigo, que o
interesse duma classe abastada, senão rica, e que por muitos títulos
merece a consideração de nós todos, não deve, apesar disso, influir
na índole das providências destinadas a reter na terra natal o
trabalhador do campo. Vimos igualmente que para obstar à
emigração não há outro meio eficaz, liberal e legítimo senão
remover, até onde for possível, a miséria que aflige os proletários
rurais. Todas as reflexões sobre os inconvenientes do desterro
voluntário; todas as narrativas tétricas acerca da sorte dos que os
precederam naquele caminho serão baldadas, porque as refuta
peremptoriamente o padecer atual.
À comissão de inquérito, de que vossa excelência faz ou fez parte,
parece que o principal instrumento para arredar o proletário das
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tendências para a emigração é a escola primária obrigatória.
Entende a comissão que o saber ler e escrever o habilitará para ouvir
os conselhos da razão e evitar os laços dos embaixadores. Sinto
discordar da ilustre comissão. Assim como podem falar, os
embaixadores podem escrever. Não faltam escritos que celebrem as
opulências da América, e os recursos que a atividade e o trabalho
encontram ali. Saber ler e escrever não equivale a saber discernir
onde está a verdade — se nesses escritos, se nos que cinzelam o
reverso da medalha. Nem atinjo a razão porque os conselhos verbais
das pessoas ilustradas serão impotentes contra instigações
igualmente verbais. A meu ver, o mais eficaz antídoto da emigração,
como de quase todas as resoluções arriscadas, violentas, irreflexivas,
das multidões, é a modesta felicidade doméstica obtida e mantida
pelo trabalho. O estar bem induz à circunspeção; afugenta-a o estar
mal. A condição preliminar, indispensável, para o melhoramento
intelectual e moral das classes laboriosas é o seu melhoramento
material. Sem isso, todos os esforços, por mais sinceros e enérgicos
que sejam, para derramar a luz da instrução entre estas populações
rudes e agrestes, serão baldados, e ilusórias as esperanças
aparentemente mais bem fundadas.
No atual estado de coisas, o ensino obrigatório não passa de mais
um flagelo para a pobre família obreira, que lhe oporá
constantemente uma resistência passiva, mas invencível. Afigura-seme que toca as raias da crueldade dizer —"manda à escola teus
filhos"— ao homem que habitualmente dorme vestido na esteira de
tábua, na casa de telha vã, onde, se geia, tiritam de frio ele, a mulher
e os filhos, porque a roupa falta; que, se chove, não tem fato para
mudar, e às vezes nem sequer lenha para o enxugar; cuja
alimentação é de ordinário ruim, quando não insuficiente; e que,
como se isto não bastasse, sente com frequência apertar-se-lhe o
coração ao dizer-lhe o lavrador, no sábado: "Para a semana não há
que fazer." Desses filhos que lhe pedem para a escola, um, dois, os
mais velhos, são pastores ou ajudas; sustenta-os, dá-lhes agasalho o
lavrador, e os seus pequenos salários mais de uma vez vão suprir
esta ou aquela falta urgente da família: outro leva a comida ao pai,
que trabalha a um ou dois quilômetros de distância, o que facilita à
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mãe exercer algum mister retribuído: os de seis a nove ou dez anos
discorrem descalços pelas estradas ajuntando nas pequenas cestas os
excretos que na véspera aí deixou o transito dos animais, miserável
indústria, que, todavia, no fim do ano produz o valor de alguns
cruzados, que resolvem uma ou mais dificuldades da dura vida do
obreiro: outro, pouco maior, vai à fonte, à lenha, ao recado;
chamam-no para guardar aves domésticas, para colher ervas ou
flores medicinais, para afugentar os pássaros que danam os frutos
ou as searas, para dez ou para vinte serviços análogos. E todos esses
serviços têm uma retribuição, que se incorpora nos recursos da
família e lhe cerceia o número das privações. É humano, é justo;
digo mais, é moral agravar a miséria do trabalhador, tornar mais
escura a noite do seu viver em nome da luz interior? Bem desejaria
eu também tecer a minha olímpica à escola obrigatória: as frases, os
períodos, as estrofes andam já vazadas em formas: basta haver
novidade na invenção das suturas. Veda-mo a consciência. Esperarei
que ou a escola se ajeite a estas condições da família obreira, o que
vejo longe, ou que, melhorada a situação dessa família, a escola
deixe de significar para ela um intolerável imposto.
A este propósito acrescentarei só uma ponderação, para a qual
chamo a atenção de vossa excelência. Se há país no mundo onde a
escola obrigatória domine em virtude de leis austeras, severamente
executadas, é a Alemanha.
Ora, segundo os cálculos de Molinari, a média anual da emigração
alemã orçava por 100.000 indivíduos em 1851, verificando-se nela a
regra geral de todas as emigrações europeias — o aumento gradual,
embora vacilante às vezes no movimento de ascencão por causas
acidentais.
Os cálculos de Molinari foram feitos sobre as estatísticas de 1842 a
1851. Não será, portanto, exageração supor que vinte anos depois,
em 1870, fosse essa média de 150.000 almas, ou de 900.000 neste e
nos cinco anos anteriores.
A proporção entre a população da Alemanha e a de Portugal é a de
10 para 1. Se a nossa emigração igualasse a alemã, seria no mesmo
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período de 90.000 indivíduos. Todavia, cinco anos depois, de 1866 a
1871, ela foi, no continente e ilhas, de 51.509, isto é, de pouco mais
de metade. Pode fazer-se conceito da imensa população que a
Alemanha cede à América, sabendo-se que nos seis anos, de 1861 a
1866, só no porto de Nova York desembarcaram 312.065 emigrados
alemães. Se, porém, refletirmos em que a União se compõe de mais
de trinta Estados, muitos com portos notáveis aonde também a
emigração se dirige; que os alemães não buscam exclusivamente
fortuna no território da União Americana, e que, por exemplo, nas
colônias mais importantes, fundadas pelo governo brasileiro, a
maioria dos colonos é de origem germânica; pode afoitamente dizerse que a emigração alemã é proporcionalmente maior três ou quatro
vezes que a de Portugal. Não me parece, por isso, que a lei do
ensino primário obrigatório, ainda cumprida severamente como na
Alemanha, ou antes porque o é, seja preservativo moral demasiado
eficaz contra o mal que pretendemos evitar.
Permita-me, pois, vossa excelência que, em vez de considerar a
instrução elementar como meio indireto de combater a emigração,
eu substitua esse meio por outro, na verdade menos espiritual e
mais grosseiro, mas que me parece dever precedê-lo na ordem das
nossas ideias. Consiste em buscar um complemento ao salário rural,
de modo que os recursos da família do trabalhador correspondam
às suas necessidades. Esse complemento dar-se-ia, talvez, na
elevação e permanência dos jornais, resultado de uma direção mais
acertada, de uma transformação na índole da indústria agrícola.
Podem as leis, as instituições, a crescente ilustração do país
favorecer as tendências em tal sentido; mas a sociedade tem de
parar, nestes assuntos, diante do alvedrio e da responsabilidade
individuais. Não se legisla o progresso. Resta outra solução, para a
qual as leis e a ação administrativa podem contribuir fortemente,
respeitando aliás todos os direitos individuais na sua integridade.
Este meio consiste em promover energicamente a associação do
trabalho rural com a propriedade rústica, de modo que o produto
líquido do trabalho acumulado e incorporado no solo, a que
chamamos renda, supra a flutuação no quantum e a incerteza do
salário. É preciso dirigir todas as diligências para a supressão do
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proletariado rural. É preciso que os obreiros-proprietários se tornem
cada vez mais numerosos, e que sejam os verdadeiros
representantes do trabalho agrícola, assalariado ou não assalariado.
É uma utopia que proponho como remédio ao mal? Parece-me que
estou bem longe disso. O postulado que julgo indispensável para
combater a emigração, até onde é justo, conveniente e possível fazêlo, só na aparência é árduo. Para o realizar gradualmente, temos um
meio tão eficaz como trivial, meio profundamente radicado nos
hábitos nacionais, tradição romana nunca inteiramente
interrompida através dos séculos bárbaros, e que, na fundação e
desenvolvimento dos estados neolatinos, povoou e desbravou a
maior parte do solo habitado e cultivado do nosso país e da Espanha
ocidental; meio que ainda hoje é um dos instrumentos mais
eficientes da ampliação da cultura e do aumento da população, e
que de há muito dá ao trabalhador laborioso e bem procedido
acesso à propriedade. Vossa excelência já, por certo, alcança que falo
da enfiteuse com os seus vários nomes e nas suas variadas formas.
Não é uma teoria de equilíbrio mais ou menos socialista; é uma
praxe conhecida, que tem por base a liberdade individual e a
natureza de puro contrato, simples, compreensível, como são por
via de regra todas as concepções fecundas. É uma coisa velha,
aplaudida por uns, condenada por outros, mas que a população
rural cada vez solicita com maior ardor. Em política as revoluções
radicais podem ser às vezes necessárias; no que, porém, respeita aos
usos tradicionais e aos costumes jurídicos das sociedades, só de
ordinário dão bons resultados as modificações, ou as transformações
graduais do que existia dantes. Nas questões públicas desta ordem é
inevitável contar com os hábitos, com as tradições, com a história. A
meu ver, um dos grandes erros do socialismo é esquecer isto. Não é
menor, todavia, o erro dos que pretendem caracterizar como
fatalmente necessária a miséria de milhares de Famílias, ou escondêla debaixo de um acervo de ciência problemática, de argumentos
que não pecam por excesso de solidez, de invectivas e ironias, que
peremptoriamente refuta e condena o grito instrutivo da consciência
humana.
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Antes de passar a expor por que e com quais condições a enfiteuse
pode conduzir rapidamente à associação do trabalho atual com o
trabalho consolidado a que chamamos propriedade, e daí, por
natural consequência, a atenuar em grande escala a emigração
nociva, consinta o meu amigo que ponha termo a esta carta com
uma digressão sobre assunto conexo, e do mais subido quilate.
Refiro-me aos perigos que ameaçam a Europa por efeito das paixões
excitadas entre as classes laboriosas pelas escolas socialistas
extremas, isto é, inexoravelmente lógicas. Esses perigos não são por
ora demasiado graves entre nós. Contraída a propaganda de certas
doutrinas a uma parte dos operários urbanos, parece-me que ela se
estriba mais no amor da novidade e da moda, do que nas cóleras
reais e funestas, que, noutros países, suscita às vezes o excesso do
padecer. Mas hoje é tão íntimo o contato entre os povos civilizados,
tão eficiente a mutua ação das ideias e dos fatos, que não seria
prudente afirmar que tais perigos se não tornarão um dia sérios para
nós. As apreensões acerca das influências estranhas parecem
sobretudo legítimas no seio das nações pequenas. O generalizar a
propriedade rústica; ligar o salário, que se recebe, com o domínio,
que se exercita, não é só privar de adeptos as doutrinas dissolventes:
é recrutar soldados para a manutenção da paz e da boa ordem.
Desde que o trabalhador rural achar no produto líquido da sua
fazendinha um complemento mais ou menos amplo do jornal; ou,
antes, desde que não considerar o jornal senão como complemento
desse produto, a negação da propriedade individual, longe de o
lisonjear, há de irritá-lo, e os apóstolos da demolição social farão
bem em não evangelizar diante dele a lei nova, porque o
trabalhador do campo é naturalmente rude. Seria o caso de aplicar,
porventura com mais verdade, o dito agudo, a respeito de
Inglaterra, que De Lavergne celebra: —"Não aconselho às
choupanas, que se amotinem contra os solares. Esmagavam-nas
logo. São vinte contra um."— Depois da fusão, na família do
jornaleiro, do trabalho atual com a propriedade, não aconselharia às
associações internacionalistas urbanas que se amotinassem contra
esta. Achar-se-iam em bem restrita minoria. A paixão da terra, tão
forte e tão nociva no grande e no mediano agricultor, arde com
dobrada violência no coração do proletário rural. Que sacrifícios,
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que tenacidade, que imaginação, que indústria para alcançar
propriedade! Quando ele chega a poder proferir, de pé sobre as
belgas do chão esmoutado e valado, as palavras mágicas —"O meu
foro"— essa fronte, habitualmente inclinada para o solo, com os
olhos fitos na enxada, ergue-se e ilumina-se de esperança no futuro
e de confiança no presente. Todos os ócios voluntários ou forçados
do jornaleiro e dos seus vão-se transformando em trabalho que a
arroteia absorve, e que aflora depois na vinha, no tanchoal, no
campinho de cereais, na figueira, na ameixeira, no batatal. A taberna
perdeu acaso um freguês, o baralho e o chinquilho um parceiro, a
rixa um arruador. É que o proletário recebeu da nossa mãe comum o
batismo de cidadão.
P.S. Ao cerrar esta carta recebo o Jornal do Comércio de 8 do corrente,
onde vem transcrita a minha penúltima carta. Precede-a um artigo
do Sr. P. de M., que parece destinado a corrigir fatos e apreciações
contidos no que tenho escrito. Quando acedi à publicação destas
cartas, desde logo resolvi responder com o silêncio às impugnações
mais ou menos inocentes, mais ou menos hábeis, mais ou menos
irritadas, que eram de esperar. Firo interesses e preconceitos
arraigados, rejeito opiniões adotadas talvez sem suficiente exame.
Como o homem físico, a ideia agredida defende-se. É coisa natural.
O desgosto tem o direito de exprimir-se conforme a índole de quem
o padece. Deixá-lo manifestar-se em paz, e consolar-se com um fácil
triunfo. Declaro-me desde já vencido e refutado. Posso, porém,
tratar do mesmo modo o trabalho do Sr. P. de M.? Decerto não. Ao
nobre e independente caráter do autor, ao seu talento, à sua especial
competência nestes assuntos, ajunta-se a sua nunca desmentida
benevolência para comigo, benevolência que, longe de desmentir-se
agora, se duplica, talvez, até à exageração. Podemos ver o assunto a
luz diversa; mas somos ambos desinteressados. Pediu-me vossa
excelência a minha opinião: dou-a, boa ou má, sinceramente,
lealmente.
Sobejam-me anos e falecem-me ambições: por isso não cálculo se
agrado ou desagrado a uma escola, a um partido, a uma classe, e
ainda ao próprio país. Quando, porém, a nobreza moral, a
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inquestionável competência, e o conhecido desinteresse me
advertem que errei, entristeço, porque é provável que efetivamente
errasse. O erro, ainda quando involuntário, é sempre um mal. Vou
estudar detidamente o trabalho que precede, no Jornal do Comércio, a
minha penúltima carta. Não me custará a retratação, a que é natural
me conduza esse estudo: apenas me ficará a mágoa de ter tomado o
tempo a vossa excelência com as minhas reflexões menos acertadas.
***
Lisboa, outubro 1874:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Meu amigo, depois de ter
lido com a atenção de que era capaz o escrito do Sr. P. de M., sinto
não poder converter-me.
E sinto-o pelo prazer que teria em reconhecer a importância do seu
voto, e em estribar as minhas opiniões na sua autoridade
indisputável e indisputada sobre o assunto destas cartas. Ao
primeiro aspecto, ele parece concordar comigo na substância. Dou a
miséria como causa suprema da emigração rural, e, no dizer do meu
ilustre contendor, em tudo quanto escrevo a tal respeito há um fundo
de verdade. Ocorrem, porém, fatos que tornam menos seguras as
minhas conclusões.
Nem sempre, diz ele, a emigração deriva da miséria. Quem o
duvida? Decerto não sou eu, que não só admito, mas até especifico
outros incentivos dela, e não só em certos casos a absolvo, mas até a
aplaudo. A questão é se esta causa existe, e sobretudo se existe em
relação à emigração rural, que era o ponto sobre que vossa
excelência me pedia o meu voto, visto ser a essa luz que se
considerava o assunto no questionário que me remeteu. Se existe e
atua em larga escala, os poderes públicos devem forcejar por
destruí-la; porque a miséria, como fenômeno geral e permanente,
deriva sempre de um vício na economia social. No meu modo de ver
a ação desses poderes não vai mais longe. Tremo da tutela pública;
porque a tutela pública é o ponto de contato entre o despotismo e o
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socialismo. Nos atos comumente lícitos da vida civil não concebo a
intervenção da autoridade para que um único desses atos deixe de
se praticar. Nesta parte o autor do artigo, espírito esclarecido, liberal
e justo, parece que em tese concorda comigo.
O Sr. P. de M., reconhecendo a princípio que há um fundo de
verdade no que digo sobre a insuficiência do salário, reconhece a
existência da miséria que fatalmente deriva dessa insuficiência. O
que parece não admitir é que ela seja remediável, porque faz nascer
da própria natureza do organismo social esses fatos verdadeiros que
apontei. Quer isto dizer que a miséria do trabalhador provém
indiretamente de uma lei natural? Não creio que seja assim. A
sociabilidade é que é uma lei. O organismo social é a manifestação, a
fórmula em que ela se traduz. Essa manifestação, essa fórmula
depende forçosamente de quem há de realizar a lei; depende do
homem, ente inteligente e livre, e portanto capaz de aperfeiçoar as
suas obras. O organismo social é, por isso, suscetível de ser
transformado. Os progressos da civilização constituem uma série de
transformações desse organismo. A história está aí para o testificar.
Deus me livre de crer na invencibilidade do mal.
Assim, no entender do meu tão benévolo contendor, ainda que a
miséria pudesse enumerar-se entre as causas da emigração,
cumpriria curvar a cabeça ante um fato fatalmente necessário. Não
crê, porém, que a insuficiência do salário rural seja uma causa
indiscutível da emigração no continente português. Está longe disso.
Talvez a admita só nos distritos insulares, e se, especificando o que
os poderes públicos devem fazer relativamente à emigração, não
lhes diz que tentem remediar a miséria, a qual, ao menos ali,
provém de salários insuficientes, é que os dolorosos efeitos dessa
insuficiência são inevitáveis e irremediáveis.
Qual é pois a causa supereminente, onímoda, quase exclusiva, da
emigração? É a índole aventureira e cobiçosa do homem. Esta índole
exagera-se pela ação das ideias de um povo sobre as ideias de outro.
A ideia moderna das raças germânicas é o emigrarem os que tem
alguma coisa, e os proletários morrerem abraçados com a terra da
Pátria. As raças celto-romanas, a que de ordinário chamamos povos
47

latinos, são atuadas hoje pela ideia germânica: isto sem livros, sem
jornais, sem missionários, sem nenhuma espécie de propaganda, e
só pela força simpática da ideia. Os que possuem vão-se, os que
nada possuem ficam. Se esta teoria é verdadeira, os lamentos dos
agricultores são um perfeito engano. Podem rarear as fileiras dos
patrões; as dos simples jornaleiros não. Quanto mais a emigração
crescer, mais provável é a baixa dos salários rurais.
Procede a teoria do Sr. P. de M. de duas fontes: 1ª a própria
observação; 2ª os fatos que se dão em Alemanha. Para mim, o
primeiro seria decisivo, se as observações do Sr. P. de M. fossem,
não digo completas, mas assaz extensas. Limitam-se a um trato
maior ou menor das costas do oceano. Sabe de casos numerosos em
que a ideia germânica se reproduz entre nós; isto é, em que,
associando-se às índoles aventureiras e cobiçosas, essa ideia arrasta
homens remediados a liquidarem seus haveres e a demandarem as
regiões da América. Não era preciso o testemunho irrecusável do
meu honrado contendor para eu crer esses fatos. Ainda dispensando
a intervenção da ideia germânica, estou convencido de que os
espíritos aventurosos, audazes, desejosos de melhorar de fortuna,
proletários ou não proletários, terão mais de uma vez trocado a
Pátria pela América. Para isso tem-se a si; e é o que lhes basta.
Ambos nós, embora por motivos em parte diversos, julgamos que
não convém obstar a esta emigração, e que para o fazer a autoridade
não tem nenhum meio liberal e legítimo. Mas esses fatos das orlas
do mar serão aplicáveis ao complexo total da emigração do reino? O
Sr. P. de M. conhece 50, 100, 200 casos de tal ordem: mais; muitos
mais, se quiser. O algarismo que os representa há de ser sempre
grandemente inferior ao de 50.000 emigrados que, por exemplo,
abandonaram o país só num dos últimos quinquênios. O mais que o
meu bom amigo pode fazer é tirar ilações. Ora, ilações de 50, de 100,
de 1.000 para 50.000, não me parece que tenham grande valor,
sobretudo nesta questão.
A ideia germânica, em que se funda a teoria do Sr. P. de M., resulta
de um inquérito ordenado recentemente pelo chanceler do império
alemão. Segundo esse inquérito estatístico, relativo aos últimos
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cinquenta anos (se em Portugal aparecesse uma estatística destas, o
que se diria, meu Deus!), a emigração alemã até 1840 foi
constituída exclusivamente pelos proletários: nem um só indivíduo de
classes mais felizes buscou fortuna na América. Repentinamente,
por uma espécie de mutação à vista, o proletariado lança raízes
na Vaterland, na terra de Armínio. O espírito aventureiro, a cúbica da
riqueza surgem naquele ano. É uma cólera moral que invade a
Alemanha. A enorme torrente da emigração não para, não se atenua;
cresce. O proletariado, porém, não lhe cede um só indivíduo.
O maltrapilho emigrante passa a tradição. Todos os que emigram tem
de seu: liquidam e vão levar os capitais da opulenta Alemanha à
pobríssima América. O país exaure-se. Esses capitais representam
nada menos do que uma soma equivalente à contribuição de guerra
imposta à França. Propriamente, o que os franceses pagaram foi um
saldo de contas entre a Alemanha e a América.
Perdoe-me o meu amigo P. de M. uma suposição vaidosa até à
extravagância. Se eu fosse o príncipe de Bismarck, com o cisterna
um pouco militar da administração prussiana, mandava descansar
os inquiridores nas casamatas de Spandau, para lhes fazer notar que
o gracejo não é admissível em objetos de serviço. Só deixaria de o
fazer, se particularmente lhes houvesse recomendado que achassem
esses resultados moralmente impossíveis. Vossa excelência sabe,
decerto, por pessoas doutas e tementes a Deus, que eu sou um
grandíssimo ímpio, piorado agora com minha nesga de petroleiro.
Tolere-me, por isso, um ato de incredulidade quase brutal. Não
creio uma palavra dos fins aparentes e dos resultados objetivos do
inquérito. Creio, porém, que milhares e milhares dos mais robustos
braços, que o rio caudal da emigração arrasta anualmente, fariam
enorme falta às espingardas de agulha no dia em que a França
cedesse ao apetite de ser esmagada de novo. Se o chanceler pensa
seriamente em retê-los, não há de ser só a estatística encarregada de
dar plausibilidade às suas providências; há de ser toda a ciência
alemã sem excetuar a crítica de Strauss e a filosofia de Hegel.
Quando o imperador Guilherme proibiu às companhias de
caminhos de ferro que fizessem abatimento nos preços de transporte
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aos que se dirigiam aos portos de mar para emigrarem, e que esta
singular proibição alevantou altos clamores nos Estados-Unidos, o
ministro alemão em Washington viu-se constrangido a confessar
que as providências tomadas significavam precauções contra as
tentativas de desforra da França. Não eram capitais, eram braços
que o governo queria reter. E de fato, se os emigrantes não fossem
em grande parte simples jornaleiros, simples proletários, não
haviam de ser alguns talheres a mais na despesa do transito que
retivessem na Europa a multidão de pecúlios, equivalentes à
contribuição de guerra da França, que iam felicitar a América.
Se eu, de má fé, quisesse aceitar a teoria do meu amigo P. de M.
sobre a emigração, provaria contra ele que a emigração portuguesa é
essencial e quase exclusivamente de proletários miseráveis. Se
admitisse a força impulsiva dos exemplos peregrinos, o pensamento
estranho, modificando por uma ação misteriosa o pensar nacional,
acharia uma influência mais potente pela força numérica dos
exemplos, pela maior proximidade, senão afinidade, de raça, e até
pela unidade de crenças religiosas, para produzir o milagre. Refirome à Irlanda. Se existe uma espécie de magnetismo da classe
remediada de origem germânica sobre a classe remediada
portuguesa, por que se não dará o mesmo influxo do proletariado
celta sobre o proletariado celto-romano? São, porém, a cúbica e a
audácia, ou é a miséria que tem expulsado o irlandês da Pátria? Se
em meio século a América atraiu da Alemanha 2.500.000 indivíduos,
só nos Estados Unidos, só pelo porto de Nova York, e só em 20 anos
(1847 a 1866) entraram 1.500.000 emigrados irlandeses. Destas duas
forças uniformadoras, qual é a mais poderosa, e qual delas,
portanto, teria atuado mais em Portugal, se esta ação existisse?
Posto que seja uma triste convicção, continuo a crer que a miséria é a
causa suprema da emigração dos campos. A insuficiência do salário
produz por dois modos a desgraça do trabalhador — privando-o
diretamente do necessário, e impelindo-o às vezes, pela dor moral, a
buscar o estonteamento na embriaguez, que lhe aumenta a própria
miséria. É um fenômeno vulgar; e se, como observa Laveleie—
"quase por toda a parte o salário do obreiro é insuficiente para
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satisfazer as suas necessidades racionais", — esse fenômeno geral
abrange-nos também. Forcejar por lhe amortecer a intensidade, por
destruí-lo, se é possível, tenho-o como dever e interesse comuns.
Assim, não só removeremos um poderoso incentivo de emigração,
mas também fortaleceremos a sociedade contra perigos mais sérios.
Segue-se disto, acaso, que não existem outras causas de uma
emigração nociva? Decerto não. O que não vejo é o remédio para
neutralizar essas causas, algumas das quais só alterações profundas
no mecanismo social poderiam remover. Sirva de exemplo o
recrutamento, que basta para explicar a emigração dos nossos
mancebos pelos portos da Galiza, fato que só pode maravilhar os
que ignoram até onde chega a repugnância, ou antes o horror da
mocidade aldeã a arrancarem-na por alguns anos do ninho paterno
para a lançarem num teor de vida desconhecido, mas que ela bem
sabe não condizer com os hábitos, com as ocupações, com os afetos,
que constituem a história completa da sua singela existência. Pode
aplicar-se aos que assim o fazem o dito de Quevedo — matar-se por
no morir; mas é certo que a isso os arrasta um impulso interior,
irreflexivo e irresistível.
Preocupam quase exclusivamente o meu caro antagonista os
engajadores: vê-os por toda a parte; vê, até, no oceano um dos mais
terríveis. O aspecto e o ruído das ondas atraem para a América.
Permita-me ele que advogue a causa do oceano. Não é muito: a
causa de Deus já foi defendida na Convenção francesa. Se o mar tem
o segredo de atrair os habitantes dos distritos de Viana, do Porto, de
Aveiro e de Coimbra, que banha por uma orla, mostra-se de
pasmosa incapacidade para o mister que exerce, logo que as suas
vagas rolam para o sul da foz do Mondego a visitar as praias e ribas
dos de Leiria, de Lisboa e do Algarve, ao passo que o distrito de
Braga, vendo-o e ouvindo-o apenas por estreito espiráculo, e os de
Viseu e Vila Real, conhecendo-o só de nome, lhe entregam aos
milhares seus filhos. Não seria mais simples e conforme à razão pôr
de lado influências em parte contraditórias, em parte
incompreensíveis, e buscar na densidade comparativa das
populações rurais a explicação do fenômeno? Não é fato
eloquentíssimo serem os distritos onde a população mais
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rapidamente cresce, e mais densa é em relação à superfície do
respectivo
território,
os
que
subministram
número
incomparavelmente maior de emigrados? Que significa isto, não
digo em Portugal, digo em toda a parte, senão que a produção, por
defeito do solo ou do clima, por pouca intensidade ou imperfeição
da cultura, pela má constituição da propriedade, enfim, por
qualquer causa natural ou factícia, não corresponde à densidade da
população? O excesso desta em relação aos seus recursos foi, é, e há
de ser, em todos os tempos e lugares, o incentivo ordinário das
migrações que tem povoado e hão de ir povoando o globo. Mas o
desequilíbrio entre a produção e as necessidades impreteríveis do
total dos produtores tem de traduzir-se em miséria para alguns ou
para muitos deles antes que o equilíbrio renasça. Sempre, porém, os
sintomas do mal hão de manifestar-se nos órgãos economicamente
mais débeis do corpo social, nas classes trabalhadoras. Por isso
continuo a persuadir-me de que é, não a influência germânica, nem
o oceano, mas sim a miséria a verdadeira, corré dos engajadores.
Pede o Sr. P. de M. severidade para com eles. Eu, decerto, não os
aplaudo nem os protejo; mas, quando teoricamente esquecemos ou
negamos as causas mais eficazes desta ou daquela ordem de
fenômenos,
estamos
arriscados
a
engrandecer
tão
desmesuradamente as secundárias quanto o exige a lógica do erro. É
assunto de particular estudo este dos engajadores, acerca dos quais,
se não faltam deplorações sentidas e acusações genéricas, falta a
indicação particularizada de suficientes fatos especiais sobre que
possam recair apreciações refletidas. É probabilíssimo, não me
cansarei de confessá-lo, que os ânimos empreendedores e cobiçosos,
as imaginações ardentes, sobretudo quando os aguilhoar a pobreza,
busquem na emigração melhor fortuna. Para eles, porém, a
influência germânica parece-me já de sobra, e os induzimentos dos
engajadores um verdadeiro pleonasmo. Em todo o caso, com essas
influências ou sem elas, ambos nós estamos de acordo em que não
se devem nem se podem por embaraços a esta espécie de foragidos.
Restam-nos os ânimos irresolutos, as índoles tímidas, pobres de
imaginativa, moderadas nos desejos. Dada a não existência do
irresistível incentivo da miséria, é racionalmente crível que esses
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indivíduos sem ambições exageradas, sem resolução, sem precisões
urgentes, enfim, sem nenhum impulso físico ou moral, quebrem
violentamente os laços que os prendem à terra de infância, laços
fortes sobretudo no homem do campo, só porque um indivíduo,
provavelmente desconhecido, os convida a deixar o seu
prediozinho, a família, os amigos, os mil afetos, em suma, que nos
retêm na Pátria, para se arrojar às solidões do oceano,
dobradamente temerosas para quem as desconhece? Isto é
impossível!
Mas o engajador não é uma pura invenção. Acredito; posto que me
faltem bastantes fatos, precisos e indisputáveis, para avaliar a
extensão das suas malfeitorias. Suponhamos, porém, a nãoexistência da miséria involuntária e honesta: desde esse momento o
engajador deixa de excitar a indignação e deve ser visto a luz
diversa do clarão sinistro que o alumia.
Nas profundezas da sociedade, como nas depressões das gandras,
há lagoas doentias, charcos apodrecidos. As paixões e os instintos
degenerados em vícios alimentam esses brejos. Flutuam aí entes
embrutecidos. São os desgraçados que designamos com os nomes
desdenhosos de relé, de gentalha, existências anormais, zangões dos
enxames humanos. O seu habitat mais comum é no seio das camadas
inferiores das populações urbanas, mas o campo não está isento
deles. Suprimida teoricamente a miséria honrada, a atividade dos
engajadores move-se forçosamente na esfera do vicioso, do abjeto,
da parte da população moral e economicamente nociva. Neste caso
o engajador seria um emunctório, e longe de se lhe contrariarem os
esforços, conviria favorecê-los.
Ou me engano muito, ou é esta a consequência que se deduz, afinal,
das doutrinas do meu ilustre contendor. Decerto não a previu
quando, indignado, pedia aos poderes públicos que sustessem toda
a propaganda que tivesse por fim promessas falazes. Se entendo
bem esta frase um pouco obscura, parece-me que lhes pede o
desempenho de missão difícil. Não me ocorre, dentro dos limites
dos princípios liberais, meio nenhum prático de impedir
propagandas, quer verbais, quer escritas, posto que não faltem
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meios de punir as que ofendam as leis. Não sei também como
verificar antecipadamente se quaisquer promessas, contidas no
âmbito do possível, serão ou não cumpridas: questão do futuro que
o presente não pode resolver. Parece-me arriscado aconselhar coisas
destas aos governos, propensos sempre a ultrapassar no exercício do
poder a barreira incômoda dos princípios. O perigo da frase decerto
escapou à perspicaz inteligência do meu ilustre adversário, que,
liberal sincero, proclama a eterna verdade de que o indivíduo é em
primeira e última instância o juiz do próprio interesse.
Depois de fundamentar a sua doutrina, o Sr. P. de M. acumula as
considerações que entende invalidarem a minha. Quanto a ele o
operário rural, se não goza de todos os cômodos possíveis, caminha
em movimento ascendente para o bem-estar, enquanto a grande e a
mediana propriedade rural vão em temporária decadência. Sem
negar as contrariedades e embaraços, não direi da grande e da
mediana propriedade, o que não é o mesmo, nem tem a mesma
importância, mas sim da grande e da mediana indústria agrícola, é
óbvio que as minhas convicções sobre a situação relativa das duas
classes são bem diversas das do meu tão indulgente contendor.
Como ele, derivei-as de certa ordem de fatos. Esses em que a
opinião adversa se estriba pareceram-me, uns insuficientes, outros
inadmissíveis, outros gratuitos ou mal interpretados. Iludir-me-ia?
O insuficiente, o infundado, o impossível, o gratuito, podem estar
nos elementos de que me servi ou nas consequências que deles tirei.
É a esta luz que devo considerar agora as observações do meu
amigo P. de M... Obstáculos da vida privada obrigam-me, porém, a
interromper aqui a série das ideias que me ocorrem sobre a matéria.
Em breve espero atar-lhes o fio e chamar de novo sobre elas a
atenção de vossa excelência.
***
Lisboa, outubro 1874:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: —É pela base que o Sr. P. de M.
começa a demolição das considerações, que me levaram a crer que a
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emigração rural tem por causa proeminente a insuficiência do
salário e conseguintemente a miséria do jornaleiro.
Entende ele que, se quisermos habilitar-nos para estudar a questão,
devemos previamente queimar os documentos oficiais onde se
registram os fatos relativos ao assunto, e ir estudar estes
pessoalmente nos diversos distritos do reino, porque os empregados
subalternos de administração são ignorantes, inábeis, sem
consciência da própria responsabilidade, e porque a estatística não
passa de uma ciência conjectural que cumpre por de parte.
Hesito, na verdade, em tomar o bordão de peregrino e correr os
dezessete distritos do reino só por estes fundamentos, porque
duvido de que sejam seguros. Os funcionários subalternos,
expressão demasiado vaga que pode abranger toda a jerarquia
administrativa, excetuados os membros do governo, são como o
resto da sociedade, de cujo seio saem e a cujo seio voltam,
ignorantes uns, ilustrados outros; uns remissos e desleixados no
exercício das suas funções, outros ativos e zelosos; uns sem
consciência do seu dever, outros pontuais e briosos. A ideia,
infelizmente vulgar, de que o funcionário público é geralmente mau,
parece-me inexata e injusta. Como empregados e como homens não
são piores nem melhores do que nós, os que não pertencemos a essa
classe, o somos, quer no exercício das nossas respectivas profissões,
quer na nossa vida civil. Se a palavra oficial é indigna de crédito,
não sei donde derive o melhor direito da nossa a ser acreditada. Se
acaso eu fosse de concelho em concelho interrogar o proprietário
rural não lavrador, o lavrador proprietário, o lavrador rendeiro, o
caseiro ou colono parciário permanente, o seareiro ou colono
parciário anual, o singeleiro, o criado de soldada, o jornaleiro
proprietário, e o simples jornaleiro, sobre a situação especial de cada
uma destas classes e sobre as suas mutuas relações, estou prevendo
que, no fim da peregrinação, havia de achar-me possuidor da mais
estupenda coleção de afirmativas contraditórias, de mentiras
evidentes, de fatos improváveis ou deturpados, de acusações
apaixonadas, de convícios recíprocos, resultados ordinários da luta
de interesses opostos. Por que preferir esse meio de informação às
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declarações da autoridade local, sobretudo quando é exercida por
indivíduo estranho à paróquia, ao concelho, à comarca, ao distrito?
Se no meio das colisões de interesses a corrupção pode levá-lo a
transfigurar os fatos, não o fará, por certo, em benefício da classe
dos operários.
Para apreciarmos por nós mesmos as situações absoluta e relativa
do industrial agrícola e do operário rural seria necessário que, além
de termos a consciência segura acerca da própria imparcialidade,
exercêssemos por dois ou três anos a profissão de agricultores em
cada um dos diversos distritos do reino. Sem isso, a estatística é
inevitável; ou estatística obtida dos que tem responsabilidade, que
não nego possam iludir, ou estatística irresponsável, e, o que mais é,
interessada. Abranger a totalidade dos fatos econômicos da
indústria agrícola de um país inteiro pela própria observação não
cabe nem na vida nem nas forças de um indivíduo. Pode essa
observação dilatar-se por uma área maior ou menor, mas será
sempre assaz limitada em relação ao todo, embora produza às vezes
excelentes monografias que sirvam de corretivo aos erros oficiais;
mas coligir, de modo mais ou menos imperfeito, a generalidade dos
fatos só o alcançam a vista e a ação dos poderes públicos que se
estendem a todo o país. Como nota De Lavergne; as estatísticas
gerais servem de aferição às observações individuais. "Seria coisa
nova — diz ele — o suprimi-las, como se, para vermos mais claro,
forcejando por acender um facho, começássemos por apagar outro.
Se a rejeição dos meios oficiais de informação me parece
inconveniente e injusta, mais singular acho ainda a condenação
absoluta da própria estatística, votada ao ostracismo como ciência
conjectural. Há aqui forçosamente um equívoco. A estatística tem
por objeto coligir e ordenar metodicamente os fatos sociais que se
podem exprimir com algarismos. Nada menos conjectural. Se em
vez de fatos se coligem suposições, não se faz estatística, faz-se
novela. Na estatística aplicada é que são possíveis as conjecturas e os
erros que delas tantas vezes derivam; mas inferir disso a inanidade
da estatística é o mesmo que negar a validade científica da
aritmética, porque muitas vezes se erram somas ou multiplicações.
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De que dependem por via de regra as leis e providências de índole
genérica, sejam de ordem jurídica ou moral, sejam de ordem
econômica? Dependem de um estudo estatístico correlativo. É nesse
estudo que está a sua razão de ser.
Quando, convencidos da existência de uma enfermidade social,
desejamos submeter à opinião publica os arbítrios que nos ocorrem
para a remover, e estes arbítrios têm de estribar-se nos fatos que a
explicam ou caracterizam, podemos contrapor livremente ao voto
das maiorias o voto individual pelo que toca ao valor e significação
desses fatos e às ilações que deles se hão de tirar. Domina aí o
raciocínio e não a autoridade. Quanto, porém, à existência dos
mesmos fatos, as nossas afirmativas ou negativas hão de estear-se
em demonstrações claras e indubitáveis, ou havemos de admiti-los
como a sociedade no-los subministra. Querer que esta aceite o nosso
vago testemunho, contra o testemunho individuado dos seus
agentes, parece-me exigir demais. Podemos recusar as informações
deles quando evidentemente impossíveis ou absurdas, porque nesse
caso o senso comum exerce a sua supremacia; mas nem por isso as
nossas afirmações em contrário precisam menos de provas
incontrastáveis. Esta é que me parece a boa doutrina.
Mas de que estatísticas me servi eu para verificar se a miséria do
operário rural era uma realidade, ou se era fundado o clamor dos
cultivadores contra a exorbitância dos jornais? Servi-me das
indicações subministradas por esses funcionários do governo, para
com os quais se mostra tão severo o meu ilustrado antagonista?
Apenas me referi às opiniões de alguns, que me não parecem
ignorantes ou indiferentes. Como prova de que nem eles nem eu nos
enganávamos sobre a insuficiência do salário, recorri à comparação
dos preços do meio dos principais gêneros de alimentação do
trabalhador, e dos preços do meio dos salários. Estes elementos do
cálculo encontrei-os nos mapas comunicados pelas câmaras
municipais. Nos concelhos onde predomina a propriedade rústica,
as vereações são compostas de proprietários e lavradores, ou, pelo
menos, de indivíduos que mereceram a sua confiança, porque são
eles que preponderam nas eleições, pelo número e pelas influências.
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Fiei-me, pois, em documentos de magistrados independentes do
governo, e, o que mais é, representantes da classe, cuja sorte o Sr. P.
de M. parece achar mais digna de piedade que a dos trabalhadores.
Os preços do meio não foram decerto inventados para servirem aos
meus argumentos. A fixação anual deles é uma função
exclusivamente municipal; é um fato notório, indubitável,
necessário. Depende disso a realização de certos contratos, a solução
de certos encargos, e até o cumprimento de mandados judiciais.
Haverá inexações, para mais e para menos, na fixação de tais preços;
mas semelhantes inexações compensam-se umas pelas outras. Os
meus cálculos podem ser errôneos; mas as bases sobre que
assentam, creio-as inconcussas.
É singular! A situação da classe dos trabalhadores melhora
gradualmente, enquanto a dos proprietários rurais e lavradores
piora. E todavia estamos de acordo em supor que o sinal do
melhoramento da classe operária consistiria em ir-se transformando
o simples jornaleiro em proprietário. Parece que nesse caso
deveríamos deplorar a imprevidência do trabalhador que abandona
uma situação progressivamente vantajosa, para entrar noutra que
vai em decadência. O meu talentoso adversário sentiu que as suas
afirmativas tinham o que quer que fosse que suscitaria dúvidas.
Explicou-as pois. A grande e a mediana propriedade lutam com
dificuldades e encargos novos, a que foge naturalmente a pequena
cultura, que tem limitadas precisões, que vive vida frugal, e que não
tem de pagar o trabalho que a si mesma subministra. Será esta
explicação exata e suficiente? Suspeito que não é. Os mais onerosos
encargos que definhavam antigamente a indústria agrícola
desapareceram em 1834 tanto para a grande como para a pequena
cultura. Esmagam-na os novos tributos diretos? A verba total da
contribuição de repartição, que nos dizem representar às vezes 12,
14 e mais por cento do líquido da produção nacional, está por si
mesma revelando o que é essa contribuição direta, e ainda melhor se
a compararmos com a verba total dos rendimentos anuais das
nossas alfândegas, que, na sua generalidade, representam uma
percentagem de 10, de 20, de 30, ou ainda de mais, se quiserem,
sobre o valor venal dos objetos que, na máxima parte, forçosamente
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se hão de comprar com o produto líquido do trabalho nacional,
trabalho que sobretudo se manifesta nos valores criados pela
agricultura, e que indiretamente tem também de pagar as
percentagens do fisco e os ganhos do comércio. Todos nós sabemos
um pouco da história contemporânea do tributo direto, acerca do
qual um ilustre deputado, o Sr. Carlos Ribeiro, já teve ocasião de
dizer notáveis verdades. Se, porém, na apreciação da matéria
coletável, da renda e dos lucros agrícolas, há erros graves, não creio
que tais erros revertam de ordinário em proveito dos proprietários
humildes e dos simples jornaleiros. Mas, sejam quais forem as
nossas opiniões sobre o assunto, o que me parece evidente é que os
melhoramentos materiais do país nos últimos quarenta anos tem
aproveitado, pela maior parte, à grande e à mediana cultura.
Possuímos caminhos de ferro, centenares e centenares de léguas de
boas estradas, principais incentivos do desenvolvimento agrícola;
temos a propriedade menos sujeita a extorsões e violências públicas
e privadas; temos a liberdade e a paz, sempre e em toda a parte
fecundas de progresso e riqueza; temos dezenas de produtos da
indústria rural insignificantes ou desconhecidos para a exportação
há cinquenta anos, e que hoje a fazem engrossar em milhares de
contos de réis. Afirmando que em algumas leis e instituições do
país, e no nosso sistema fiscal, há embaraços para a indústria
agrícola, não creio que sejam eles tais que anulem essas imensas
vantagens, e sobretudo que não abranjam a pequena como
abrangem a grande e a mediana propriedade.
O meu tão cortês adversário aponta um fato como prova de que a
sorte dos proletários rurais tem melhorado. É a frequente acessão de
um ou de outro, durante os últimos vinte anos, à posse da
propriedade. Reconheço a verdade do fato e o meu único desejo é
que ele se realize em larguíssima escala. Não é, porém, de vinte anos
a esta parte que o fenômeno se dá. Dá-se desde séculos remotos. Os
arquivos do estado, das ordens monásticas e militares, das casas
nobres, dos cabidos e mitras, das pessoas, em suma, físicas ou
morais que tinham ou tem o domínio da terra, aí estão para o
provar. Impediu dantes, impede isso hoje, que a grande maioria dos
chefes de família obreiros sejam simples proletários? Se nenhum de
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nós duvida da excelência do meio, porque comparativamente é ele
tão pouco eficaz? Terei ocasião de submeter a vossa excelência
algumas considerações, que me persuado farão sentir como no
complexo das nossas leis civis e de fazenda se encontram graves
obstáculos à posse do solo pelo proletariado, ao passo que falecem
os incitamentos para esta se realizar. O que explica a acessão do
simples jornaleiro à propriedade é a sua paixão ardente por ela, o
seu amor à terra, que o faz tantas vezes vencer esses obstáculos, que
o fez vencê-los ainda em épocas bem sombrias da história do
colonato. Crê, pelo contrário, o Sr. P. de M. que o proletário tem hoje
não só grandes facilidades de aquisição, mas também vantagens
superiores às dos grandes e medianos proprietários para obter
prósperos resultados. Quanto a estas ultimas, diz-nos ele que o
pequeno agricultor tem poucas necessidades, vive vida frugal e não
paga o trabalho que fornece a si mesmo. São, quanto a mim, bem
limitadas as necessidades inevitáveis, impreteríveis, da vida rústica,
e estas comuns ao grande, ao medíocre e ao pequeno agricultor. As
outras, mais ou menos factícias, seria excelente para os progressos
agrícolas que se contivessem sempre dentro da órbita dos recursos
de cada lavrador ou proprietário rural. Não reputo grande fortuna
do pequeno agricultor não poder criá-las porque não tem meios de
as satisfazer.
Por outra parte, a frugalidade não é uma virtude monopólio de
nenhuma classe; está à disposição de todas as vontades e de todas as
consciências austeras. A mesa mais ou menos opípara é negócio
alheio a este ou àquele método, a aquelas ou a estas condições da
agricultura. Também não me parece que o pequeno agricultor que
não paga o trabalho a outrem tenha alguma vantagem em não dar
esse dinheiro, fazendo os serviços por suas próprias mãos. Quem
paga o trabalho da produção é o produto. O salário representa a
manutenção do obreiro. Que o ganhe consigo, que o ganhe fora, há
de viver e manter-se. A verdadeira vantagem do jornaleiro
proprietário é aproveitar a energia dos próprios braços nos dias, nas
semanas, nos meses, em que não encontra quem lhe pague essa
energia. Se quando acha serviço alheio, prefere o seu, não faz mais
do que depositar na caixa econômica chamada a terra o salário
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daquele dia. A sua situação, assim considerada, é a mesma dos
grandes e dos medianos agricultores-proprietários. Como eles,
representa duas entidades econômicas — o dono da terra que aufere
a renda, e o industrial que aufere o lucro líquido. A importância dos
jornais que venceu como trabalhador não se confunde nem com a
renda nem com o lucro: é uma dedução que há a fazer no valor
bruto da produção.
Outra ordem de fatos vem confirmar isto mesmo. É vulgarmente
sabido que na grande e ainda na mediana cultura o produto líquido
é proporcionalmente maior do que na pequena, e o produto bruto
maior nesta do que naquelas. Por quê? Porque nas primeiras o
emprego das máquinas, o poder dos motores, a divisão dos
misteres, o trabalho não interrompido e por grandes massas
homogêneas, a simplificação das operações, e outras vantagens
análogas, reduzem o custo, embora também, até certo ponto,
reduzam o resultado. Na pequena cultura o emprego exclusivo ou
quase exclusivo dos braços, o zelo com que estes trabalham, o
esmero com que os serviços são executados, os adubos frequentes, a
pulverização da terra, o aproveitamento nas colheitas, a vigilância
minuciosa nas pequenas coisas, que é um dos motivos da
prosperidade moral, mas que exige tempo e aplicação, explicam a
superioridade relativa do produto bruto. Resultam destes fatos
diversos dois fenômenos opostos. O grande ou mediano cultivador
consome consigo e com os seus uma pequena porção do que
produz, e vende a máxima parte. Com o pequeno sucede
exatamente o contrário. Consome a maior parte dos produtos, ele e
os seus. Vende pouco; mas esse pouco, às vezes associado com os
jornais ganhos em serviço alheio, supre melhor ou pior aquelas
necessidades da família que não podem satisfazer-se com os gêneros
da própria lavra. Que significa este consumo quase inteiro dos
produtos? Significa salários, seu, da mulher, dos filhos; significa
terem-se aproveitado bem todas as forças úteis da família, enquanto
no trabalho interrompido e vacilante do simples jornaleiro uma
grande parte dessas forças são anualmente anuladas.
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No pensar do Sr. P. de M., a pouco onerosa aquisição da terra pelo
aforamento, a parceria agrícola, e, às vezes, as sobras do salário,
estão facilitando ao trabalhador rural o gozo da propriedade. Ignoro
como a parceria agrícola facilita ao trabalhador o gozo da
propriedade. Saberá explicá-lo o Sr. P. de M.. Os salários
capitalizados a que se refere conheço-os de há muito; de uma época
em que ele, provavelmente, apenas começava os seus longos e
profundos estudos sobre estas complexas matérias. Paguei-os e vi
capitalizá-los, em enxugos de ribeiras paludosas e em extensas
lavras de arroz, entre as baías do Tejo e do Sado. Quem eram,
porém, os capitalizadores? Mancebos solteiros, no vigor da idade,
que vinham durante meses trocar a saúde e alguns anos de vida
num clima insalubre por poucas moedas de economias, obtidas mais
pelas pequenas empreitadas do que pelo salário. E ainda assim, para
entesourarem limitadas sobras, cumpria-lhes cortar pelo estrito
necessário, por uma alimentação já de si insuficiente naquelas
paragens, e não raro o enfraquecimento físico e a insalubridade do
clima tornavam as longas doenças herdeiras desses pecúlios. Os
cultivadores sinceros d'ente Tejo e Sado puderam dizer ao meu
humano contendor se eu descrevo um fato isolado ou assaz comum.
Este meio indireto de chegar à propriedade não me parece merecer
nem confiança, nem aplauso. Chamo-lhe indireto, porque não é
imediato nem exclusivo para que o proletário rural, isto é, para que
o homem que nada possui, senão a própria atividade e a robustez
dos próprios braços, entre no gozo da propriedade. Todo o
indivíduo que adquire um capital maior ou menor, seja por que
modo for, pode convertê-lo em domínio territorial. Fá-lo, em regra,
por um contrato oneroso, embora variem as formas desse contrato.
Ora o Sr. P. de M. aponta como primeiro instrumento da conversão
do trabalhador em pequeno proprietário o aforamento, que qualifica
de pouco oneroso. Se o é atualmente para o pobre, teremos depois
ocasião de o examinar. Em todo o caso, fazendo essa restrição,
reconhece que não pode ser para o jornaleiro um meio senão
excepcional, e as ponderações que fiz, na segunda carta que tive a
honra de dirigir a vossa excelência, sobre a quase impossibilidade
em que está o simples trabalhador chefe de família de fazer
economias na alta transitória dos salários, não me parecem de
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desprezar. Decerto, se foram mal cabidas, o meu ilustre contendor
não levará tão longe a sua indulgência para comigo, que deixe de
corrigi-las ou refutá-las.
Resta o aforamento; resta a enfiteuse, considerada absolutamente e
em si. A enfiteuse, sim; nessa creio eu. No meu modo de ver, esta
enorme vulgaridade, esta tradição dos séculos, para a qual certos
teóricos modernos olham com científica sobranceria, é a mais
poderosa alavanca para a um tempo afastar da emigração os
jornaleiros rurais e alistá-los entre os defensores da propriedade, da
paz e da ordem. Apesar de todas as contrariedades, da falta de
auxílio social suficiente no sentido de obter tais fins, esse elemento
vivaz e fecundo, ajudado pela ambição de possuir a terra, que
domina o proletário rural, está há muitos anos produzindo o bem. A
questão é se precisa de ser modificado e por que modo, quais os
obstáculos que há a remover para que ele funcione com toda a sua
energia, e de que favores carece para esta se tornar mais forte e de
mais rápidos e seguros efeitos. Reservo, como já disse, para lugar
oportuno expor a vossa excelência o que penso a este respeito. São
alvitres de um profano. Os competentes acharão outros melhores;
mas cada qual paga à sociedade o seu tributo de ideias em
conformidade dos seus recursos intelectuais, como no imposto
direto cada qual deve pagar na proporção dos seus haveres. O que é
certo é que sobre este ponto tenho por mim a valiosa autoridade do
Sr. P. de M., que não deixará, com a sua mil vezes superior ciência e
experiência, de suprir, emendar, e estabelecer mais solidamente o
que nas minhas opiniões houver incompleto, errôneo ou mal
fundamentado.
Não desejo que, em geral, o jornaleiro venha a possuir algumas
jeiras de terra e uma choupana, porque queira ou suponha que
nessa situação fique em melhores condições relativas que o grande e
o mediano proprietários, nem que possa eximir-se de trocar com
eles o trabalho pelo jornal. Os meus desejos são mais modestos. Vejo
nisso unicamente um meio real de tornar permanente e suficiente o
salário da família obreira, aplicada e frutífera toda a potência do
trabalho nacional em relação à riqueza agrícola. Escuso de afirmar
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de novo a minha crença acerca do bem que daí há de resultar para
reduzir consideravelmente a emigração e fortificar a sociedade,
enquanto é tempo, contra os perigos que surgem, embora em
remoto horizonte. Que o proprietário cultivador mais ou menos
abastado possua os cômodos e gozos que o hábito converteu para
ele em necessidades; mas que o trabalhador tenha os meios de se
isentar da miséria pelo trabalho; que a família obreira desconheça a
nudez, a fome e a falta de abrigo. O cristianismo, a humanidade e a
justiça impõe às consciências honradas o dever de aderirem a todos
os esforços que se façam em tal sentido. A classe média, a classe
predominante, se pensar nisso, verá que faz um bom negócio
associando-se a este pensamento. O egoísmo, quando ilustrado e
sensato, pode muitas vezes ajudar a obter o bom resultado de
conselhos sinceros e moderados, que, se até certo ponto aproveitam
aos desvalidos, porventura aproveitarão ainda melhor ao interesse
daqueles que, ignorando a história dos grandes cataclismos das
sociedades, vêm nesses conselhos leais o intuito de os prejudicar.
O artigo do Sr. P. de M. conclui por me chamar a um terreno ardente
e escorregadio, no qual cuidadosamente tenho evitado entrar. É o
das relações morais entre o operário rural e o grande ou mediano
cultivador. Não vou. Sei aonde ele me pode conduzir. Nesta idade,
ama-se a paz. Todavia, isso não obsta a que me associe cordialmente
aos votos que o meu ilustre adversário faz para que nos campos se
restaurem os laços da vida moral. Tem-nos, com efeito, despedaçado
quase completamente as lutas de ambições políticas, a cobiça
imprevidente de influências obscuras, a depravação e a
incapacidade do clero, o vicioso e incompleto das instituições, o
desleixo dos governos, a impotência das magistraturas ante a
preponderância de forças extralegais. É o que explica de sobejo a
decadência moral do campo. Nos sítios em que vivo, não conheço
esses reformadores de má nota, principais missionários de ideias
perniciosas e dissolventes de que o meu caro contendor se queixa,
salvo se eu próprio o sou, sem disso dar tino. Creio mais fácil
descobri-los entre as populações urbanas. Pela minha parte, se
pequei, foi na persuasão de que as vozes que soam do púlpito da
imprensa não chegam aos ouvidos do rústico trabalhador, e de que,
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ainda quando as ouvisse, ele não as entenderia. Persuadi-me de que
fazia bom serviço ao país se dirigisse aos ânimos dos que podem
ouvir-me e entender-me palavras que os fizessem refletir sobre os
seus verdadeiros interesses, e lhes despertassem o sentimento em
que, por assim dizer, se encerra todo o cristianismo — a piedade
para com os que padecem. Estou certíssimo de que a alta
inteligência do Sr. P. de M. faz plena justiça às minhas intenções.
Que outros a façam ou não, pouco me importa. Todas as classes
sociais, cujos interesses, mais ou menos legítimos, são feridos por
qualquer opinião, acham sempre essa opinião perniciosa e
dissolvente. É a natureza humana.
Nada mais certo do que a necessidade de suprimir a anarquia moral
e estabelecer o respeito mútuo, não direi entre as diversas classes,
mas entre os direitos das diversas classes ou categorias sociais. No
campo e na cidade, a moral pública é igualmente necessária: neste
ponto, não é possível a discordância entre nós. Que o jornaleiro e o
criado rurais se abstenham do tão generalizado vício dos pequenos,
mas contínuos furtos e estragos nas grandes, nas medianas e nas
pequenas propriedades; que deem ao cultivador, ao amo, o trabalho
que lhes devem pelo jornal ou soldada que recebem, cumprindo um
contrato livremente celebrado; que não tornem pouco digna de
compaixão a sua miséria, pelo jogo, pela embriaguez, pela
devassidão; que aprendam a respeitar os laços santos da família; que
por preguiça, indolência ou gênio brutal, não causem perdas graves
e diárias no capital móvel ou semovente do agricultor; que não
tratem, por todos os meios que a malícia e a dissimulação lhes
sugerem, de transtornar os melhoramentos de cultura, que em
benefício próprio, e muitas vezes em benefício deles, tenta com
sacrifícios custosos o grande ou o mediano cultivador; que não
busquem vingança dos procedimentos que reputam injustos com a
calúnia, com o incêndio covarde, com as agressões atraiçoadas.
Forcejemos todos por arredar destes hábitos funestos o trabalhador
rural. Mas que o grande ou mediano proprietário ou agricultor...
Agora reparo que esta carta vai já demasiado longa, e que excedo os
limites razoáveis de ser importuno. Tratarei de me coibir de futuro,
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quando outras ocupações me permitirem dirigir-me de novo a vossa
excelência.
***
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Nas cartas precedentes
tenho dito e repetido que, na minha opinião, o mais poderoso
instrumento para combater de modo eficaz a emigração do
trabalhador rural, quando ela proceda do desequilíbrio entre as suas
necessidades impreteríveis e os seus meios de as remediar, seria o
promover energicamente os aforamentos. Acrescentei que as
providências dirigidas a ocorrer a um mal assaz grave seriam ao
mesmo tempo prevenções não menos eficazes para obstar às
perturbações profundas que ameaçam a Europa, contra as quais as
outras nações se premunem, e de que não devemos supor que
ficaremos isentos.
Não basta, porém, dizer isto. É preciso descer a considerações mais
particularizadas sobre o sistema enfitêutico; fazer sentir toda a
extensão da sua benéfica influência; examinar os obstáculos que se
opõem ao seu desenvolvimento; ver como, até onde, e em que
sentido, a lei deve promovê-lo, sem quebra das máximas
fundamentais do nosso direito público, mas, sobretudo, sem a
mínima ofensa do direito de propriedade, que precisamos de
fortificar e não de enfraquecer.
As vicissitudes da enfiteuse, as suas transformações sucessivas, o
seu maior ou menor predomínio em diversas épocas e nos diversos
países da Europa central e meridional, desde a sua origem na
sociedade romana até o nosso tempo, são coisas alheias à questão da
sua índole atual. Tomemo-la como a constituiu a nossa legislação
civil, e vejamos depois se esta legislação tem de ser modificada para
que ela possa desenvolver completamente a sua ação em chamar a
classe trabalhadora, exclusivamente trabalhadora, ao gozo da
propriedade.
Dos três elementos em que se decompõe o produto da indústria
agrícola, a renda, o custo da produção, e o lucro do agricultor,
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elementos que a rigorosa análise reduziria a um único — a
retribuição do trabalho, tanto físico como intelectual, tanto
consolidado como em ação — o que, no prédio enfitêutico,
apresenta um modo de ser especial é a renda. No prédio alodial, o
trabalho consolidado e, por assim dizer, nele imanente, donde a
renda deriva, é sempre e integralmente do proprietário. Se este
deixa a outrem a faculdade de cultivar, não lhe transmite a mínima
parte do seu domínio pleno. A concessão é temporária, por mais
longa que seja, e a quebra de qualquer condição do contrato de
arrendamento pode anulá-lo. Desse contrato deriva a fruição do uso
transitório da terra; nunca, porém, a do uso perpétuo. Se, com
permissão ou sem permissão do dono, o rendeiro consolida aí
algum trabalho, este, retribuído ou não retribuído pelo proprietário,
conforme as circunstâncias, incorpora-se forçosamente no domínio
pleno. Na enfiteuse o domínio divide-se em direto e útil. Há dois
possuidores: um do senhorio eminente, outro do uso perpétuo.
Cada um dos dois fatos, na sua esfera, é completo, absoluto.
Economicamente, o domínio direto corresponde à propriedade do
capital de trabalho consolidado na terra até o ato do aforamento: o
censo ou foro representa a renda desses valores acumulados, o juro
desse capital produtivo. O uso perpétuo ou domínio útil habilita o
aquirente a consolidar no prédio adquirido novo trabalho, capital
novo, cuja renda é sua. Abstraindo da solução do foro e das
consequências que disso derivam, o enfiteuta está perfeitamente na
situação do proprietário alodial.
O código civil, abolindo o laudêmio, pressupôs implicitamente esta
doutrina. O laudêmio representava, na hipótese de venda, uma
quota dos valores capitalizados na terra pelo foreiro, deduzida do
preço total do prédio, em benefício do senhor direto. O código
respeitou, quanto ao passado, a extorsão consentida e absolvida pelo
contrato; mas proibiu que continuasse de futuro à sombra de uma
praxe, cujo único fundamento era um inveterado abuso. Reconheceu
no prazo duas propriedades incorporadas no mesmo solo, mas
distintas e ambas completas na respectiva esfera, e por isso
equiparou no privilégio do direito de prelação o senhorio e o foreiro.
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À luz econômica, o foro não pode efetivamente ser senão a
representação do juro ou renda de um capital de trabalho associado
inseparavelmente com a terra. No estado atual das nações mais ou
menos civilizadas a separação da terra e do trabalho seria difícil. Por
via de regra, só pode dar-se na abstração, subjetivamente: no real,
andam sempre unidos. A meu ver, o trabalho é a única base do
direito de propriedade territorial, como de quaisquer direitos
análogos, e é a essa luz que eles podem defender-se com vantagem
das agressões socialistas. A terra, considerada em si,
exclusivamente, é tanto objeto do direito de propriedade, como a
atmosfera, a luz, a chuva, o vapor, a eletricidade. As suas forças
produtivas dormem inúteis e infecundas enquanto não as desperta o
trabalho, e o trabalho é a prolação do indivíduo, a manifestação da
sua inteligência e da sua força. A sua inteligência e a sua força estão
lá. Mutilam-no se o expulsam do solo vivificado por ele. Se
consumiu o produto que resultou daquele fato, voltou ao indivíduo
o que do indivíduo saíra. Se não o consumiu; se o converteu em
instrumento cooperativo da nova produção, essa deriva tão
completamente da sua inteligência e da sua força, como o primeiro
produto. Assim por diante. Daí a perpetuidade inseparável deste
direito primário; daí a faculdade da transmissão, que as leis
positivas regulam, mas que não criam, porque procede
inevitavelmente de um direito primordial.
Na enfiteuse o dono do solo nada, em rigor, transmite ao foreiro;
retira, apenas a sua ação sobre a terra; e como o capital do trabalho
aí acumulado não pode separar-se dela, em vez de o transmitir por
um preço convencionado, como na venda, fá-lo representar pelo
juro respectivo. É assim que a lei, na falta de outro meio de
apreciação, considera como equivalentes ao capital do foro vinte
prestações enfitêuticas.
Parece opor-se a esta doutrina o aforamento de terrenos incultos. Se,
porém, descermos à análise dos fatos econômicos e sociais
correlativos, achá-la-emos confirmada por aquilo mesmo que
aparentemente a infirma. Peço a atenção de vossa excelência para as
subsequentes considerações. Ver-se-á depois quanto elas importam
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para resolver, sem ofensa dos princípios, certas dificuldades que
obstam à acessão do proletário à propriedade territorial.
O trabalho humano que vai, transformado em valor, incorporar-se
num trato de terra nem sempre tem a aparência de uma
incorporação real. Se, por exemplo, construo um aqueduto para
regar um campo, e o levo, através de prédios alheios ou de terrenos
de uso comum, até à beira daquele campo, o trabalho ou capital que
custou o aqueduto está inerente, na sua manifestação sensível, a
esses prédios ou terrenos; mas o seu valor adere ao campo que as
regas vão fecundar. Às vezes é um trabalho alheio e individual, feito
sem a mínima intenção de me beneficiar, que vem, pela força das
coisas, tornar-me participante dos seus resultados permanentes, e
incorporar no meu domínio uma porção do seu valor. Possuo, por
exemplo, um prédio situado na parte inferior de um vale varrido
por nortadas impetuosas e destruidoras. A parte superior do vale, e
as colinas nuas que o cercam pertencem a outro dono. Para anular a
impetuosidade dos ventos, ele povoa as colinas de extensos pinhais.
Foi a sua única intenção ser útil a si; mas sem ele o querer, sem o
pensar, o seu capital ou o seu trabalho ajuntou um valor à minha
propriedade. Assim em outras hipóteses, que seria fácil
exemplificar.
O terreno inculto, mais ou menos vizinho de habitações, próximo de
vias públicas, de fontes públicas, de canais ou correntes que a mão
do homem converteu em meios de transporte, tendo fácil
comunicação com os grandes mercados; esse terreno, capaz de ser
possuído, porque o complexo dos fatos e de instituições sociais
tornou possível a sua ocupação, adquiriu um valor que se uniu
inseparavelmente ao solo. Este valor é uma quota do trabalho
coletivo da sociedade, que a sociedade destinou ao uso comum, e
que só pode realizar-se individuando-se. A estrada é útil, porque o
indivíduo pode caminhar por ela; o canal, porque o indivíduo pode
aí navegar; a segurança, porque o indivíduo pode ser protegido por
ela. Coisas tais e outras análogas têm valor só pela individuação.
E esta interferência do trabalho social na criação de valores que
caem sob o domínio particular não é uma hipótese gratuita para
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explicar sob certo aspecto a propriedade territorial; é o fato
constante, passado e presente, que sem interrupção se realiza, tanto
quando a civilização se inicia, como quando progride. Os poderes
públicos, coligindo parcelas do trabalho individual e aplicando-as
com o intuito do bem comum, espargem inelutavelmente os
resultados dos esforços coletivos na criação ou no acréscimo de
valor em objetos de domínio privado, embora a manifestação
sensível fique ligada às coisas que, na substância, pertencem à
comunidade.
Suponha-se um trato vastíssimo de terreno inculto, contendo em si
as mais enérgicas faculdades de produção, mas situado num país
deserto, rodeado de brenhas impérvias, murado por alcantis
inacessíveis, retalhado por correntes inadiáveis, e acolheita de
animais ferozes. Que valor apreciável teriam os terrenos contidos
nessa região, fosse qual fosse a energia criadora dos elementos
latentes ali? Nenhum. Abram-se, porém, largas estradas através das
brenhas, achem-se os alcantis, converta a arte os rios em vias
aquáticas, ou domem as pontes as suas resistências à comunicação
dos homens, façam-se brotar as fontes de água potável, destruam-se
ou expulsem-se as feras, e o que não tinha valor impregnar-se-á
dele. Que o homem surja e se apodere de um trato maior ou menor
desses terrenos, a individuação realizou-se. Como dantes, aquela
superfície conserva o rude selo que aí estampara a natureza: nada
aparentemente mudou; e todavia, como lá se encontraram o homem
e o valor, produto do trabalho social, a propriedade nasceu.
As forças da natureza são dom gratuito de Deus. Empregá-las como
auxiliares do trabalho é direito comum, direito igual para todos. Se
me apoderei das da terra em certo espaço dela, só um direito melhor
que o meu poderia vir depois destruir esse fato. Ora, o direito de
outrem é precisamente igual ao meu. Há, pois, duas forças iguais
que se equilibram. Portanto, o meu ato, que é anterior, subsiste. Não
é ainda a propriedade; mas se o trabalho, quer coletivo, quer
individual, veio associar a esse ato uma parcela de valor — o
elemento radical da propriedade — essa propriedade é minha,
porque aquele valor se incorporou e imobilizou no objeto em que
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exerço o meu direito ao livre uso das faculdades produtivas da terra.
Por outro lado, se uma parcela do trabalho comum cai sob o meu
domínio exclusivo, também nesse trabalho comum há, pela ação
direta, ou representada no imposto, uma parte com que eu
contribui. Que viesse aumentada ou diminuída, em consequência
das leis econômicas e dos seus, muitas vezes imprevistos, e sempre
incoercíveis efeitos, a quota que me coube é na essência uma
restituição.
Assim, no território de uma sociedade organizada, om um grau
maior ou menor de civilização, o valor do prédio inculto, sob o
domínio de qualquer indivíduo, teve, ou nele ou nos que lho
transmitiram, uma origem tão racional, constitui uma propriedade
tão legítima, como o valor do prédio cultivado. A única diferença
está na diversa intensidade dos dois valores. Decerto o possuidor do
prédio onde apenas se acha consolidada uma quota do produto do
trabalho comum, não exigirá o mesmo preço de venda ou o mesmo
foro que exigiria, se com essa quota se achasse incorporado o
produto do seu trabalho direto. Nisto está unicamente a diferença:
diversidade de capital e diversidade de juro.
Qual é, pois, o fato que se dá na enfiteuse? O possuidor da terra
conserva aí pelo domínio direto o que é seu, e só abandona o uso
das faculdades produtivas do solo, dom gratuito da natureza. Não
há pois transmissão de propriedade no contrato enfiteutico, quer
este seja respectivo a terrenos incultos, quer a terrenos cultivados.
Na enfiteuse há um ato e um contrato: contrato de censo, de juro, de
renda perpétua, como a linguagem jurídica lhe quiser chamar; ato
de abstenção do uso de certas forças naturais que não podem
constituir propriedade.
Das precedentes considerações derivam duas consequências
luminosas que podem guiar os poderes públicos nos seus esforços
para trazer o proletariado rústico a melhores condições de
existência, libertando-o da emigração quando a ela o força a miséria,
ligando-o à manutenção da ordem e da propriedade pelo próprio
interesse, tornando-o cooperador mais enérgico e eficaz do
acréscimo da riqueza pública, e moralizando-o pelo bem estar
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doméstico. A primeira consequência é que todas as disposições
legislativas tendentes a obter estes fins devem especialmente
promover a enfiteuse nos terrenos incultos, onde, de ordinário, o
foro é moderado, e onde o colono não pode deixar de incorporar no
solo uma parte avultada do seu trabalho; convertido em valor
imanente, em capital produtivo, que aumente de ano para ano o
bem-estar da família obreira, e crie para ela a verdadeira
propriedade territorial. Aparcelar, por pequenas enfiteuses, vastos
terrenos já reduzidos a cultura, tem vantagens e desvantagens que
mutuamente se anulam e que seria longo e extemporâneo discutir
aqui. Nos baldios, as desvantagens desaparecem e as vantagens
subsistem, como depois veremos. A segunda consequência é que no
complexo de leis e providências destinadas a elevar a condição
moral e material do trabalhador agrícola, o respeito ao direito de
propriedade e à justiça nunca se há de preterir, à sombra de
qualquer pretexto de utilidade comum, ou de qualquer sofisma
Político mais ou menos sutil. O estado pode distribuir a quem
entender, e como entender, a porção de solo que tem legalmente
debaixo do próprio domínio. É uma pessoa moral que usa do seu
direito. Se prefere a individuação alodial, em grandes ou pequenos
tratos de terra, comete, a meu ver, um erro, mas erro legítimo. O que
não pode é dispor do que é alheio, em nome das conveniências
sociais. As leis agrárias, as leis de sesmaria, mais ou menos
aplaudidas outrora pela irreflexão, seriam na época atual, em
relação à propriedade individuada, um absurdo brutal, uma pura
violência. Os desvarios do socialismo podem desculpar-se e
perdoar-se quando rugem nos grandes receptáculos das profundas
misérias; mas o socialismo, descendo das regiões do poder, que
representa a ciência, a consciência e a vontade justa e serena da
sociedade, será fatal ainda mais para as gerações futuras do que
para a geração presente. Se a liberdade é contagiosa, o despotismo é
prolífico. A mancenilheira, que mata, cresce e braceja como as
árvores cujos frutos mantêm a vida. Em questões cuja solução possa
colidir com a liberdade e a propriedade individuais, cumpre
sobretudo que a lei seja suasória, e tenha, quanto for possível, um
caráter facultativo. A persuasão da lei consiste em opor um interesse
maior e novo ao interesse menor e antigo. Deixem o resto às
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tendências ingênitas do coração humano. Tenho pouca fé no bem
que pode provir da extorsão ou de outra violência, da quebra dos
direitos originários dos cidadãos. Vai-se longe, guiado pela mão da
lógica, logo que se entra neste triste caminho.
***
Val de-Lobos, janeiro de 1875:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Meu amigo, nestes sítios,
onde a oliveira, nos anos de safra, representa o mais importante
papel agrícola, e onde sempre as sementeiras das nossas terras,
geralmente pobres, carecem de ser temporãs, não sobra demasiado
tempo ao cultivador, durante os meses de outubro a dezembro, para
estar enfileirando ideias, e sabe Deus se apenas frases, sobre o papel.
É por isso que tenho deixado respirar vossa excelência da tediosa
leitura das minhas cartas. Se, porém, a tardança lhe foi alívio, vai
esta provar-lhe que ainda não expiou de todo o delito de as haver
provocado.
A última das que a precederam suscitou a severidade da crítica.
Achei-me, sem saber como, paradoxal. Pasmará vossa excelência.
Não pasme. É que a palavra paradoxo significa hoje coisa diversa do
que pensa. No nosso tempo significava uma proposição verdadeira
ou falsa (de ordinário falsa) contraria ao sentir comum. Pois bem.
Sabe vossa excelência em que consistiram os meus paradoxos? Em
supor que havia direitos primordiais, originários, absolutos, e em
imaginar (horresco referens) que o possuidor legal de um terreno
inculto era dono legítimo dele. Podem ser dois erros grosseiros: mas
que fossem paradoxos é o que nós não suspeitaríamos quando
frequentávamos as escolas. São-no hoje: que quer vossa excelência
que eu lhe faça? E todavia estes dois erros estão no âmago de uma
questão suprema — a da legitimidade ou ilegitimidade das
condições e essência do liberalismo, do molde social por cuja
manutenção ambos nós temos longamente combatido; vossa
excelência com os seus poderosos e variados meios; eu com os meus
fracos recursos. Se porventura são erros, se acertos, havemos de
averiguá-lo. Custar-me-á entretanto considerar os tais paradoxos
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como desacertos, e provavelmente a vossa excelência sucederá o
mesmo. Estou velho, e vossa excelência também. Os velhos são
tenazes em manter as suas opiniões da idade viril. Até, às vezes,
ignoram redondamente muita coisa boa, que não foi do seu tempo.
Digo isto por mim. Ando no inverno da vida tão arredado do
mundo e dos livros, que o ignorar os mais recentes progressos do
espírito humano não é em mim nenhum milagre. A civilização,
como os rios caudais, desliza pela amplidão das eras majestosa e
serena, e todavia rápida. Quem não a acompanha nas suas
incessantes evoluções acha-se abraçado com o erro quando cria
abraçar a verdade. Nada mais fácil do que estar eu dando hoje um
lastimoso exemplo da exação desta doutrina.
Consinta-me, em todo o caso, vossa excelência que, antes de
prosseguir, recorde e resuma aqui, nas menos palavras possíveis, o
estado da questão sobre a qual teve a imprudência de pedir o meu
voto. É uma razão de ordem. Trata-se da emigração para a América.
Na minha opinião, salvo certos atos vulgares de proteção e polícia,
rigorosamente contidos dentro dos limites constitucionais, nada há a
fazer sobre este assunto, que seja fecundo e legítimo, senão proceder
de modo que a miséria, causa eficaz da emigração, e quanto a mim a
mais eficaz de todas, cesse de impelir os nossos trabalhadores rurais
para além do Atlântico. As demais causas de emigração ligam-se
com a liberdade e responsabilidade individuais, e num país livre,
nada ou muito pouco seria lícito aos poderes públicos tentar para as
remover. Parece-me também que o grande e, talvez, único meio de
combater vigorosamente essa miséria consistiria em associar ao
trabalho rústico a propriedade territorial, de maneira que
mutuamente se auxiliassem para melhorar a condição do obreiro.
Seguindo esta senda, faríamos ao mesmo tempo crua, mas incruenta
guerra ao leviatã que surge ameaçador nos horizontes Políticos, o
internacionalismo, furtando-lhe o proletário do campo, o proletário
seriamente perigoso, sobretudo nos países de apoucada indústria
fabril. A enfiteuse, na simplicidade a que a reduziu o código civil,
não lhe deixando da enfiteuse romana senão a essência e o nome, e
que a lei pode ainda tornar mais fácil, e promover, além disso,
energicamente, afigura-se-me um instrumento completamente
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adequado à realização desse grande intuito. Nem o busquei, nem o
achei em nenhum recanto de qualquer livro esquisito, desses que
nos vem de fora e nos quais tanta gente abdica a própria
inteligência. Nasci, cresci, vivi, envelheci ao pé dele. Tenho-o visto
funcionar toda a vida: vejo ao redor de mim os seus maravilhosos
efeitos. A enfiteuse está radicada nas tradições e nos hábitos do
nosso país. Aceitam-na, compreendem-na o burguês e o rústico, o
rico e o pobre, o douto e o ignorante: aceitavam-na e
compreendiam-na quando era uma coisa multímoda, complexa.
Ninguém se crê nobilitado por ser senhorio direto; ninguém
aviltado por ser enfiteuta. Se a frequenta mais a pequena
propriedade, não a desconhece a grande. As provas do que vale
para converter charnecas em campos ridentes, e para aumentar a
pequena e mais esmerada cultura, estão escritas na face da terra por
todas as províncias do reino. Pode, em suma, dizer-se afoitamente
que Portugal é o verdadeiro representante da enfiteuse na Europa
moderna.
Para um autor de paradoxos, lá parece que estas ideias encerram
trivialidades demais. É o sentir comum; sobretudo o sentir dos
homens do campo, cuja propensão para este antigo contrato é
indisputável. Na substância, o meu modo de ver carece
absolutamente de originalidade. Todas as demais considerações em
que tenho entrado são acessórias, e em geral tendentes a justificar de
antemão as condições com que entendo se deve aplicar o meio
proposto para se obter o fim desejado. A crítica, na sua indubitável
superioridade, podia olhar com desdém para estas velharias e
vulgaridades; mas, se admite a existência da moléstia, podia
também substituí-las pelas prescrições da sua terapêutica. Se, como
suponho, porque a crítica é às vezes ambígua, queria condenar a
enfiteuse de hoje, que se divorciou do passado, não era preciso
confundir fatos distintos da história. Era mais simples e instrutivo
demonstrar os inconvenientes ou a inutilidade do meio proposto, se
é que o reputa inconveniente ou inútil. É verdade que alude
vagamente a anteriores e fugitivos escritos, onde se contêm as
fórmulas dos medicamentos aplicáveis ao caso; mas isso parece-me
que é exigir muito da retentiva de um espírito gasto e cansado.
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Depois, os que nos lerem, que serão bem poucos, porque estas
questões não divertem a frivolidade, não tem obrigação de conhecer
esses escritos, e de os haver decorado. Convinha, por isso, expor, ou
ao menos indicar os melhores arbítrios. Nunca é demais reacender o
farol que alumia o navegante nas trevas do oceano. O sol esconde-se
todos os dias à tarde; mas também ainda não se esqueceu de surgir
todas as manhãs no oriente.
A crítica lamenta que se não fizesse, a propósito da enfiteuse, a
história clara e resumida de todos os vexames e extorsões de outros
tempos, que até épocas bem recentes pesaram sobre a indústria rural
do nosso país. Não sei se isto é comigo, ou se é um artifício retórico
para a crítica poder fazer essa história com aquela elegância
descuidosa, que só é dada às grandes sínteses modernas. Se é
comigo, a minha inteligência não alcança que proveito se possa tirar,
para a solução de um problema atual, do livro que pede a crítica;
porque não é nada menos o que ela pede. Do modo como se
exprime, parece deduzir-se que, no todo ou em parte, a enfiteuse foi
o instrumento desses vexames e extorsões. Sem isso, como perceber
que papel havia de fazer no debate o exigido volume?
A razão, porém, dessa exigência pretende dá-la a crítica. — A
história da enfiteuse, e em geral do operário rural (parece que o
enfiteuta era uma espécie do gênero operário rural, do moderno
proletário rústico) serviria para proporcionar à classe desvalida o
conhecimento do passado, a fim de não desanimar e não ter a sua
situação atual como a pior possível. — Peço à crítica me sofra dar
também razão de mim. Estava persuadido de que as classes
desvalidas do campo nem sabiam ler, nem tinham tempo para isso,
e de que, ainda quando o soubessem ou o tivessem, não
entenderiam a tal história, de sua natureza obscura e difícil. Depois,
a minha capacidade seria insuficiente para a fazer compreender aos
entendimentos mediocremente subtis das ditas classes desvalidas.
Entendi que era melhor estudar os meios de tornar a sua sorte
menos dura do que pregar-lhes a resignação e dizer-lhes: —
"Paciência, meus amigos. A vossa situação não é tão má como a
pintam. Já houve pior do que isto."
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Creio que, dito a elas e em relação a elas, a prédica era não somente
inútil, mas também demais que duvidosa exação.
Eu imaginava que a triste história da opressão das populações
rústicas era alheia à enfiteuse; imaginava que, na origem, foi a
história do ergástulo dos latifúndios que perderam a Itália, da
escravidão rural entre os romanos, escravidão agravada ainda mais
pelas conquistas dos bárbaros nas províncias do império em
dissolução; imaginava que, depois, o escravo imobiliário tanto
romano como germânico, cultivador do prédio rural, fora
melhorando de condição ao passo que se convertia em servo da
gleba ou adscritício, e que fora nessa situação que se transformara
juridicamente de coisa em ente humano, de ente humano em pessoa.
Cria que, no ocidente da Península, uma parte destes adscritos
tinham passado nos séculos XI e XII a colonos pessoalmente livres
de uma terra serva, e que fora esta servidão (a servidão adscritícia da
terra, de que fala a crítica, nunca chegou ao meu conhecimento) que
fizera aderir ao solo cultivado grande parte dos encargos, sujeições e
vexames, que o servo adscritício herdara do escravo imobiliário, e
que o colono livre herdava do adscrito. É o que uma ciência, que
vejo ter caducado, ensinava acerca da origem dessa enorme
variedade de direitos senhoriais que, mais ou menos, continuaram a
oprimir a agricultura até os nossos dias. Que tem com isto a
enfiteuse? A enfiteuse romana era um contrato livre entre o
proprietário e o colono espontâneo. Esta espécie de colonato,
perpetuado através dos séculos, nada tinha que ver com a condição
das Famílias de origem servil que de pais a filhos cultivaram a
honra, o couto, o próprio alódio não nobre, e o território reguengo.
A tradição romana da enfiteuse exerceu naquela época, e ainda mais
nos séculos imediatos, vasta influência, mas foi em transferir uma
parte do direito de propriedade, isso a que chamamos domínio útil,
para o industrial agrícola. Se fez alguma coisa no sentido
econômico, foi tornar menos fácil o abuso e a extorsão, definindo
por um contrato os mútuos direitos e obrigações do senhorio e do
cultivador. O simples reguengueiro, que agricultava o prédio do
Estado só porque seus pais e avós o tinham agricultado, passava a
ter condomínio nesse prédio pelo aforamento, ao passo que aldeias
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inteiras mudavam igualmente de situação jurídica pelos
aforamentos coletivos, que variavam de condições até o ponto de se
tornarem alguns em rudimentos de concelhos. As rações ou quotas
de frutos, flutuantes e incertas, convertiam-se em prestações fixas,
que podiam não ser menos onerosas, mas que ao menos eram certas
e sabidas. Ao mesmo tempo, nos dilatados alfozes dos grandes
concelhos que se constituíam, sobretudo no sul do reino, a
distribuição das terras, pelo sesmo, multiplicava largamente a
propriedade alodial posto que tributaria, como nos séculos
anteriores a difundira a presúria vilã. O exemplo dos aforamentos
nos territórios reguengos, e o temor de que os próprios colonos
fossem buscar a fruição da propriedade plena, embora tributaria, no
seio dos grandes municípios, induziam naturalmente os senhores de
honras e coutos a transferir do mesmo modo para os agricultores
um quinhão no domínio das terras imunes. A enfiteuse nem
agravava, nem aliviava encargos. Fazia mais do que isso: suscitava
no coração do homem do campo dois altos sentimentos — o da
propriedade, embora incompleta, e o de certo grau de
independência. Para nós seria bem pouco: para homens apenas
emancipados era uma revolução; uma destas revoluções lentas e
serenas, que de ordinário são as boas e duradouras.
Herdeiros dos presores plebeus dos três primeiros séculos da reação
cristã e herdeiros dos privati moçárabes, confundidos com aqueles, já
no século XII, sob o nome comum de herdadores, e representando a
propriedade alodial não imune; —vizinhos dos concelhos a quem se
distribuíram terras com pleno domínio e que também se
confundiram com os antigos herdadores; —foreiros das aldeias por
título coletivo, e foreiros por título singular de prédios avulsos, nos
reguengos, nas honras e nos coutos; — reguengueiros convertidos já
em proprietários nos fins do século XIV, mas obrigados à solução
das rações, que tomaram de certo modo o caráter de um tributo, e
que subsistiram até os nossos dias como vestígio do antigo estigma
da servidão; — eis os indivíduos que, na velha monarquia,
correspondiam às várias espécies de proprietários atuais, afora os
possuidores com domínio pleno dos prédios privilegiados, que as
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revoluções contemporâneas, com sobejo fundamento, fizeram entrar
no direito comum.
Ao lado, porém, ou mais exatamente, abaixo deste grupo, estava
outro que não era fadado, como ele, para constituir, passados
séculos, a parte mais numerosa e respeitada, senão a mais rica e
mais culta da classe média — a dos proprietários rurais e
agricultores. Constituíam esse outro grupo os indivíduos de origem
servil ou plebeia, que por causas diversas não tinham atingido a
esfera da propriedade territorial ou que haviam perdido esta, e que
eram conhecidos pelas várias denominações de malados, de
solarengos, de homens de criação, de mancebos, de cabaneiros, de
serviçais, de soldadeiros, denominações que se encontram com
frequência nos antigos documentos, sobretudo nos forais e nas
compilações do direito consuetudinário dos concelhos. No século
XIII aquela ínfima classe abrangia já uma avultada porção de
indivíduos, que tinham por única propriedade o trabalho. Tão
considerável era o seu número, que se julgou necessária, no reinado
de Afonso II, uma lei contra a vadiagem, obrigando todo o que não
possuísse bens de raiz a viver de algum mister ou a assoldadar-se
com alguém, sob pena de ser expulso do reino. O preço do serviço
destes proletários, em conformidade das falsas ideias econômicas
daqueles tempos, era, anos depois, taxado, sobretudo em relação aos
serviçais do campo, numa lei de Afonso III. Na legislação dos
subsequentes reinados e nos artigos de cortes as referências a esta
classe de indivíduos não são raras. Negar a sua existência entre nós
seria desconhecer, não só a história social do reino, mas também a
de todas as sociedades modernas.
A crítica, porém, confunde, não digo que de má fé, mas por menos
pausada reflexão, esses dois grupos, tão distintos dantes como o são
agora. Evidentemente andou por aqui a síntese. Depois de enumerar
os vários tributos diretos, os direitos senhoriais, as rendas, as
prestações enfitêuticas, os serviços, as rações e forragens das terras
reguengueiras não aforadas e das imunes, diz que poderia opor esse
quadro à situação presente do operário rural, mas que não o fará.
Tomo a liberdade de a contradizer, para ser mais justo com ela do
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que ela o é consigo mesma. Não só não o fará, mas também não
poderia fazê-lo, porque é incapaz de fazer disparates. Pois o
operário rural tinha, geralmente falando, alguma coisa que ver com
os tributos diretos dos concelhos e da coroa, com os direitos
senhoriais das terras nobres e eclesiásticas, com as gravosas
prestações enfitêuticas, com os quartos e forragens reguengueiras,
com os dízimos e primícias? Recaiam esses ônus sobre ele, ou sobre
o proprietário ou lavrador a quem servia? A consequência de tantas
extorsões era não se cultivarem senão as terras que podiam suportálas e achar-se assim a maior parte do país inculto; era viverem o
lavrador e o proprietário rural não privilegiado uma vida quase tão
angustiosa como a do operário; era o estacionamento ou o decrescer
da população; era o fugir-se à miséria pelo respiradouro das
empresas marítimas e das conquistas, que consumiram as forças
vivas do reino e que, enriquecendo-o na aparência, o empobreceram
na realidade, convertendo-o em um grêmio social, cujas feições
características foram por séculos o madraço e o mendigo. Sobre o
salário rural não recaíam, nem por incidência, esses ônus. Creio o
salário atual insuficiente enquanto provas positivas, que há tanto
tempo espero, não vierem infirmar as revelações da estatística: não
sei como nesses tempos ele poderia ser inferior ao insuficiente. O
trabalhador morria. Depois, para obstar à depreciação do trabalho lá
estava o fatal caldeirão da portaria monástica, instrumento de
equilíbrio econômico, que, dispensado por nós, a França aproveitou
para fundir em atelier national. Assim, já no princípio deste século,
quando ainda pesavam sobre a agricultura os mais gravosos desses
antigos encargos, o salário rural atingiu às vezes, nalgumas
províncias, o preço de 500 réis, equivalentes quase a 700 réis atuais,
máximo a que dificilmente pode hoje chegar.
O liberalismo fez desaparecer quase inteiramente toda essa
farragem de extorsões legais. Quem ganhou com isso não foi o
operário rural; foi o industrial agrícola e o proprietário, quer alodial,
quer enfitêutico. Seria entre estes, entre os que viveram em épocas
passadas e os que vivem hoje, que racionalmente se poderiam
instituir comparações. Deixo de o fazer em atenção à crítica. Ela já
me disse que a sorte atual dos agricultores e proprietários rurais era
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tanto ou mais digna de dó que a dos rústicos trabalhadores. Essas
comparações deviam mortificá-la. A mim é que suspeito me não
poria em grandes apuros a comparação das condições de existência
material do antigo ganha-pão com as condições econômicas dos
nossos proletários rurais.
Não sei, meu amigo, se nas precedentes reflexões tenho disparatado
muito ou caído em grosseiros paradoxos. Se tal é, seja indulgente
com os tristes efeitos deste rústico viver, que me obscurece o
espírito. Afigura-se-me que essas reflexões deixam a pobre enfiteuse
ilibada dos crimes sociais que lhe imputaram. Poder-se-ia, até,
invocar em seu abono uma espécie de álibi. Depois dos romanos, a
propriedade enfitêutica só existiu entre os povos neolatinos e no
Baixo-império do oriente. Qual, porém, dos direitos senhoriais, das
extorsões, dos serviços pessoais, das desvairadas exigências dos
poderosos e do fisco, que enumera a história dos estados bárbaros
fundados nas províncias romanas, deixa de enumerar a história dos
países puramente germânicos? Decerto a enfiteuse não os produziu,
nem foi deles instrumento ali. Não estava lá. O que lá existiu
paralelamente foi a escravidão pessoal e depois a servidão da gleba.
Por que, pois, atribuir aos mesmos fatos duas causas inteiramente
diversas?
Que o abuso do domínio territorial havia de influir mais ou menos
nas transmissões enfitêuticas para a população rural gradualmente
libertada, é certo, porque era inevitável. Mas de quais instituições,
ainda daquelas que continuamos a manter e que reputamos mais
necessárias ou mais benéficas, não abusava a prepotência na Idade
Média e nos séculos do absolutismo? A índole e as tendências de
qualquer época revelam-se em todos os aspectos, em todas as
fórmulas da vida social. O sentimento das desigualdades humanas
era tão exaltado e tão exclusivo, como o vai sendo hoje o da
igualdade democrática; duas ideias verdadeiras, quando limitadas,
que a exageração igualmente falsifica. A inferioridade, a vileza dos
entes que trabalhavam, dos entes úteis, em contraposição à
superioridade, à nobreza dos ociosos, quando não dos nocivos, foi
uma crença radicada e duradoura de que se impregnaram as faixas e
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o berço das nações modernas, porque era ao mesmo tempo
germânica e romana. A exageração, levada até o absurdo,
manifestava-se em todas as relações sociais. Só o cristianismo foi a
negação fulminante, a antítese daquela brutal persuasão, e a igreja
católica ufana-se de contar no grêmio do seu antigo clero, das suas
antigas celebridades, os mais perseverantes adversários dela. Ao
cristianismo devem principalmente as classes trabalhadoras a sua
emancipação. Se a igreja não fez mais, não fez, talvez, quanto devia
e podia, é que se compunha de homens; e em todos os grêmios, em
todas as jerarquias, e em todas as épocas, são sempre os menos, são
quase sempre os poucos, que ousam lutar contra a corrente
impetuosa e implacável das opiniões dominantes.
Repetirei, acabando esta carta, o que disse a princípio. Não concebo
a que fim prático pretendia chegar a crítica, fazendo a resenha, a
meu ver de um modo pouco exato, de certo número de extorsões, de
direitos senhoriais mais ou menos opressivos, e até de tributos nem
piores nem melhores, jurídica e economicamente falando, do que
alguns tributos atuais, que a análise deixaria em bem mau estado, se
a análise fosse coisa tolerável nesta época das grandes sínteses. Tudo
isto tem tanta relação com a enfiteuse do código civil como com o
descobrimento da Austrália. A crítica, todavia, conclui de tudo
isso que a enfiteuse serviu muitas vezes mais para açoite do que para
redenção dos pobres, e que o homem de trabalho era, até épocas bem
próximas, avexado pelos dízimos eclesiásticos e seculares, pelos
senhorios nos arrendamentos, pelos senhorios diretos nas pensões
e rações dos prédios enfitêuticos e dos prazos, pelo sistema fiscal nas
quotas tributarias, pelas câmaras nos impostos municipais e
derramas. Mas, em suma, admite-se ou não se admite a enfiteuse? Se
não se admite, então per te não admitamos nem arrendamentos, nem
câmaras, nem sistema fiscal. Se, porém, a admitimos, deixemo-nos
de viajar no passado, e vejamos como havemos de utilizá-la em
benefício do presente. Mergulhar-se nas trevas dos séculos médios,
para nos ensinar que os campos ou terrenos cultivados pertenciam
precipuamente aos padres e aos fidalgos, que devoravam tudo, e
que os concelhos eram recintos para onde os cultivadores fugiam e
onde tomavam outros ofícios, entre os quais avultava o de serem
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criados dos príncipes e senhores, livrando-se do arado para viverem
na ociosidade; devassar, digo, os arcanos mais secretos da história,
para nos ensinar estas e outras coisas singulares, é trabalho que
pode ser útil a mim e a alguém mais que, como eu, ignore essas
particularidades; mas parece-me que em nada aproveita às
dolorosas questões do presente, que os poderes públicos têm de
resolver, e em que os homens de boa e sincera vontade, com os seus
maiores ou menores recursos, tem o dever de auxiliá-los.
Quando outras ocupações mais instantes mo permitirem, procurarei
submeter à apreciação de vossa excelência a minha defesa de ter
soltado as condenadas proposições de que existem direitos
primordiais ou originários, e de que os prédios incultos são de seus
donos. Isto é negócio mais sério do que a absolvição histórica da
enfiteuse. Se essas proposições são desarrazoados paradoxos, o
liberalismo é um absurdo e a Carta uma blasfêmia. Tirem o caráter
absoluto e intransigente a certa ordem de princípios, e terão de
descer de degrau em degrau, através das vacilações e divergências
dos socialistas, até às regiões sanguíneas e candentes do
comunismo. O que eu sei com certeza é que, ou seja pela enfiteuse,
ou seja por outro qualquer honesto arbítrio, é melhor chamar o
proletário do campo à propriedade rústica, do que deixar, com
imprevidência fatal, que o chame a comuna ao chuço e ao petróleo,
para subverter os dois fundamentos da vida social — a família e a
propriedade.
***
Val de-Lobos, 26 de fevereiro de 1875:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Um quinto artigo do Sr. P.
de M. acaba de fulminar-me e a minha última carta. Somos aí
discutidos, eu e ela.
Aquele artigo tem dois objetos: a manutenção das doutrinas
contidas no que o precedeu, e uma desforra de quem lhes não
guardou respeito.
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Peço a vossa excelência me consinta que também divida esta carta
em duas seções: uma sobre as doutrinas, outra sobre a desforra.
Entremos na seção das doutrinas, que são o que importa aos que se
interessam nesta questão. Quanto à desforra, ninguém, creio eu, se
inquieta por isso. Veremos por seu turno o que ela vale.
Que foi o que alevantou a tempestade em que pressinto que hei de
afinal soçobrar?
Pensando nos meios a que poderíamos recorrer para chamar ao
gozo da propriedade rústica o proletário rural, comecei por excluir
desses meios as leis agrárias, as leis de sesmaria, que, renovadas por
mais de uma vez, nunca impediram que Portugal fosse ao mesmo
tempo um breve país e uma vasta charneca. As causas complexas e
profundas que determinaram a decadência da agricultura, a rareza
da população, e a miséria das classes operárias, não se removem
com leis agrárias. Depois, essas leis, condenadas como impotentes
pela história, são no meu modo de ver injustas e iliberais. Mudarlhes o nome, ataviá-las com disfarces não as tornariam melhores.
Disse-o, e dizendo-o, não imaginava ofender ninguém. Supunha que
já as tinham colocado entre os monumentos arqueológicos das
ruínas do Carmo. Sonhava. Fez-me tristeza o acordar.
Estava e estou convencido de que, no seio das nações que chegaram
a certo grau de civilização, todo o prédio cultivado ou inculto tem
valor de troca, isto é, que constitui objeto do direito de propriedade;
que no inculto o valor provém unicamente do trabalho social, no
cultivado provém em parte deste, em parte, mas principalmente, do
trabalho de determinados indivíduos. Desde que num e noutro há
valor, há em ambos propriedade. De quem é esta no inculto? Cria e
creio que é de quem o possui. O Estado, representando a sociedade,
e convertido em pessoa moral por uma convenção, por uma ficção
de direito, é capaz de possuir, do mesmo modo que as demais
pessoas morais: e não só é capaz de possuir, mas também de exercer
outros direitos civis compatíveis com a sua índole. Mas tudo isto é
inventado, factício, não natural. Como corpo Político, como
condição e garantia da mais alta manifestação da sociabilidade
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humana, atuando como poder público é que não pode equiparar-se
à pessoa física. Tudo quanto produz, os valores que cria nesta
qualidade, que determina o verdadeiro caráter do Estado, há de
forçosamente individuar-se para ser útil. Siciès, o grande publicista
da revolução francesa, dizia: —"Se o estado social não tem
por único alvo a felicidade dos indivíduos, não atino com o que seja
o estado social." Achava eu razão ao padre Siciès. No mundo real e à
luz econômica, o Estado é apenas o meio de simplificar e dirigir os
esforços individuais a um fim comum, e de multiplicar, às vezes, de
maravilhosa maneira, os efeitos deles pela coletividade, pela
unificação. Quanto a fruir os resultados, digam à entidade política, o
Estado, que pleiteie nos tribunais, que mande os filhos à escola, que
transite pelas estradas, que navegue nos rios e canais, que adore
Deus nos templos, que cultive os campos, que negoceie nos
mercados. A individuação, quer transitória, quer permanente, dos
efeitos do trabalho social é inevitável. Transitória nos resultados
diretos, que são as utilidades de uso comum, torna-se permanente
nos indiretos, que vão levar um valor de troca à posse e ao domínio
particulares. E assim devia ser. O Estado não trabalha: colige os
esforços individuais e dá-lhes nexo e fins comuns. Se o produto
desses esforços não revertesse em benefício dos indivíduos, ficavam
estes obviamente logrados. Mas se isto é verdade em relação aos
produtos diretos do trabalho social, por maioria de razão deverá sêlo também em relação aos indiretos.
A noção de que numa sociedade civilizada não há prédios sem valor
de troca é ideia áurea, a qual já hoje não é lícito disputar. Não
concebemos como exista um prédio, onde, indiretamente e mais ou
menos, o trabalho coletivo não o vá incorporar. Mas, nessa
coordenação de esforços, nessa realização de utilidades pelo
trabalho social, realização quer direta e prevista, quer indireta e
casual, quem atuou? Foi o Estado, pessoa moral, entidade factícia,
equiparada artificialmente à pessoa física, ou foi o Estado,
instituição política, poder público, compendio e órgão da sociedade?
Foi obviamente este. Mas este, quando a ficção jurídica não o
converte em pessoa civil, é incapaz de direito de propriedade.
Produz apenas pela ação diretora as coisas de uso comum,
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transitoriamente utilizadas pelos indivíduos. Da existência destas
coisas de uso comum deriva o valor do prédio inculto, do mesmo
modo que deriva um aumento de valor no prédio cultivado. Em
virtude de que princípio há de o Estado apropriar-se de um valor
que nasceu independente da sua intenção, elemento indispensável
para a realização de qualquer direito? Como nasce para a entidade
não pessoa civil, mas sim poder, administração, justiça, um direito
só possível na pessoa civil? E se esse direito se dá no Estadogoverno, e se em nome de tal direito ele expulsa do prédio inculto o
que o possui, como há de deixar de apoderar-se do acréscimo de
valor que indiretamente deu também ao prédio cultivado? Onde
ficaria nesse caso a igualdade perante a lei, manifestação suprema
da igualdade civil, que também se funda num direito originário?
Entre esses direitos primordiais, cuja existência o Sr. P. de M. nega
no seu penúltimo artigo, e que no último diz respeitar
profundamente, há um— o primeiro na ordem deles, o direito à
existência — que, numa das formas da sua realização, consiste em
apoderar-se o indivíduo dos dons gratuitos da natureza, quer estes
sejam produtos imediatamente utilizáveis, quer sejam forças
latentes, que, associadas ao trabalho humano, criem novas
utilidades. É evidente que o direito de propriedade não pode ter
princípio sem que preceda essa forma de realização do direito à
existência pela apreensão das forças puras da matéria. Mas se nos
direitos originários, isto é, no absoluto, não pode haver mais nem
menos, por que título será mais sagrada a apreensão das forças
latentes, do que a apreensão dos dons imediatamente utilizáveis?
Por que excluirá a criação do direito de propriedade o exercício do
direito de apreensão dos dons fungíveis da terra?
Para simplificar a questão separemos teoricamente, no prédio
inculto, o valor adquirido em virtude do trabalho social. Deixemos
nele tão somente as utilidades gratuitas. Do seu lado o Sr. P. de M.
também ajuda a simplificá-la. Estabelecendo a sua doutrina, um
pouco conquistadora, da utilização forçada dos terrenos incultos,
estende-a aos de alguma utilidade, embora escassa. Sentiu, talvez,
que lhe seria difícil encontrá-los perfeitamente inúteis para seus
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possuidores. Quer tirar-lhos mediante compensação, ato que, no seu
último artigo, parece equiparar à expropriação por utilidade
pública, porque (diz ele) tem os mesmos fundamentos. Quer,
portanto, que, ainda no caso de aproveitar no inculto os dons
naturais, o detentor, que exerce ali um direito primordial, seja
substituído por outro detentor. Chamo-lhe assim, porque o segundo
tem de o ser enquanto não constituir a propriedade, e pode, até, não
vir a constituí-la. Mas — dir-se-á — se o fizer, aumentará a riqueza
pública e restituirá algum do pão roubado a inúmeras Famílias pelo
primeiro detentor. É certo que a riqueza publica há de aumentar
com a cultura do inculto (o pão roubado a inúmeras Famílias é modo de
dizer), o que eu também veementemente desejo se obtenha, não por
violência, mas por favor do Estado e livre acordo dos interessados.
À luz econômica, a substituição será útil, se o novo detentor fizer o
que promete. Mas a dificuldade jurídica subsiste, e as nações não se
regem só pelas leis econômicas e pelas conveniências materiais. A
moral e o direito também têm voto na governança, e desconfio, até,
de que tem voto de desempate. É axioma jurídico que, se o exercício
do meu direito perturba os interesses de outrem, não se me pode
impor por isso a mínima responsabilidade. No sistema do Sr. P. de
M., não só se me deve impor, mas, se faço a outrem o desarranjo de
não o deixar constituir propriedade no que possui e desfruta em
virtude da lei natural, essa responsabilidade vai até à supressão
absoluta do meu direito ao usufruto dos dons gratuitos da natureza.
O que, porém, excede a minha compreensão naquele sistema é
querer-se compensação para o detentor expulso. Compensação de
que, e como? Segundo o Sr. P. de M., os efeitos do trabalho coletivo
que cria o valor, objeto do direito de propriedade, não podem
redundar em benefício peculiar deste ou daquele; ou, por outra, a
sua incidência não pode juridicamente especificar-se: hão de
redundar em proveito de todos. Mas raramente os resultados
diretos desse trabalho, e nunca os indiretos, abrangem todos os
cidadãos. Ora, se o valor criado por ele, por mais indireto que seja,
não pode tornar-se propriedade particular, aquele valor tem
forçosamente de ficar sempre no domínio do Estado, que não
ultrapassará as suas atribuições, antes cumprirá o seu dever
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(concedido que, como governo, possa ser proprietário) se chamar a
contas todos os possuidores de bens de raiz, quer cultivados, quer
incultos. Se acha que às coisas possuídas por um indivíduo acresceu
valor, resultado indireto do trabalho coletivo, e que o mesmo valor
não acresceu aos bens de todos os outros cidadãos (ainda aos dos
que os não tem), recolhendo a si o acréscimo, não faz mais do que
reivindicar o que é seu. Assim, a compensação dada ao possuidor
do prédio inculto não tem razão de ser. Restam os produtos
espontâneos imediatamente utilizáveis que ele usufrui, aliás sem
melhor direito que os outros, conforme quer o Sr. P. de M. Estes
produtos não tem valor de troca; não podem, portanto, apreciar-se.
Por isso a compensação é tão impossível, como substituir o amarelo
pelo redondo, ou o cúbico pelo encarnado.
Mas, dado este sistema, que sem dúvida é judicioso, exequível e
justo, acho ainda uma dureza na precedente doutrina, doutrina aliás
fundamental. A teoria continua a reger a matéria depois de
empossado o novo detentor, que há de vir a ter o direito de
propriedade quando associar às forcas naturais o seu trabalho. O
valor consubstanciado no prédio por efeito indireto do trabalho
coletivo é do Estado, que não pode dá-lo a um, porque é de todos.
Que se há de pois fazer? Ou o Estado, pessoa moral, vende aquele
valor criado pela ação do Estado-governo, ou, considerando-o como
um capital que vai mutuar, fá-lo-á representar pelo juro. No
primeiro caso, o proletário, que não tem com que compre coisas tais,
em vez de ser chamado ao domínio territorial, ficará excluído
peremptoriamente dele, e a consequência única será a acumulação
de mais propriedade rústica nas mãos dos que já a possuem, ou do
capital habilitado para a adquirir. No segundo caso, temos o
aforamento, a enfiteuse de ominosa memória, que, apesar de todas
as demonstrações históricas em contrário não refutadas, nem por
isso deixa de ter sido instrumento de extorsões e vexames, que por
via dela podem ressuscitar.
Dão-se hipóteses, que o sistema do Sr. P. de M. forçosamente há de
abranger, e cuja solução, que me atrevo a antever, a consciência
pública tem de aplaudir com assombro. As convulsões da natureza,
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por exemplo, os fenômenos meteorológicos imprevistos e violentos
convertem às vezes o prédio cultivado numa coisa mais desolada,
mais improdutiva, mais nua, do que o era quando esses terrenos
ainda incultos, mas por isso mesmo mais capazes de resistir ao furor
das procelas, apenas ofereciam ao homem frutos espontâneos e
forcas latentes. A hipótese não é rara. Ainda há pouco Macau nos
deu um horroroso documento do fato na propriedade urbana. A
tempestade destruiu tudo no prédio rural, quebrou ou arrancou as
árvores frondíferas, areou os campos, revolveu as vinhas, derrubou
a morada e as oficinas da granja. Os gados morreram, as apeiragens
levou-as a cheia. O dono, atônito, desanimado, sem meios para
renovar o seu capital fixo e móvel, fala em vender o prédio. Ouve-o
o Estado e grita-lhe, estribado nos bons princípios: "Alto lá, burlão!
Que é o que pretendes vender? Os frutos espontâneos, as forças
latentes? São utilidades que se não vendem. Quererás, porventura,
alienar o valor que te acrescentou ao prédio a excelente estrada por
onde conduzias os produtos ao mercado? A justiça que encontravas
nos tribunais quando te disputavam alguma estrema? A segurança
real e pessoal com que ali vivias, mantida pela força publica? As
vantagens, em suma, que eu fiz aderir ao teu prédio e que não posso
ceder-te? Não sabes que tudo quanto aí resta é valor que me
pertence? Destruiu a tempestade os frutos acumulados do teu
trabalho. Chamo-me eu a tempestade? Se praticares o ato que
meditas, a África te espera. A burla está prevista no código penal."
Depende a aplicação do sistema do Sr. P. de M. de providências cuja
contextura ignoro e desejaria conhecer para admirar. Deve ser uma
das mais notáveis assinalar precisamente o que é terreno inculto e o
que é terreno cultivado. Cumpre que os caracteres de um e do outro
sejam definidos, bem exatamente descritos, indubitáveis, de modo
que se torne impossível confundirem-se. A confusão seria o arbítrio,
e o arbítrio em questões de propriedade chama-se despotismo e
espoliação. Não convirá, ao menos nisto, o Sr. P. de M.?
Não pretendo negar a solidez do sistema, nem embrenhar-me em
questões de princípios. Exponho dúvidas sobre a aplicação prática
dele; sobre o quid et quomodo faciendum. É possível que vão por aí
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algumas exuberâncias de lógica. Não sei retê-la a tempo, segundo
dizem; mas eu não tenho culpa de ter nascido com a inteligência
débil. Se há culpa, é da lógica, em aproveitar-se deste imbecil do
meu espírito, para correr à solta pelo campo das desatenções.
Desejo aplanar dificuldades aos progressos da evolução. As
doutrinas revolucionárias de 89 sobre os direitos originários e
imprescritíveis do homem estão velhas e gastas, como a minha
razão. Os deuses vão-se. Com o mau hábito de repugnar ao arbítrio
e de odiar a opressão, tanto de muitos por um, como de um por
muitos (idêntica anarquia, idêntica tirania), desejara que o
absolutismo dos Césares e o absolutismo das multidões achassem
diante de si e desenhando-se-lhes nas consciências, ao menos para
uso dos remorsos, padrões que assinalassem os limites entre o
campo da autoridade e as gandras silenciosas do despotismo.
Quisera que, no lugar do antigo direito natural que expira, se
consagrassem princípios novos acordes com os novos sistemas, com
as evoluções e com as evoluções das evoluções in infinitum. Quisera
que o pretendente a detentor do prédio inculto, ao sacudir dali o
detentor antigo, pudesse estribar-se nalgumas máximas jurídicas
geralmente aceitas. É provável que o desapossado clame; é provável
que invoque as doutrinas herdadas pelo século XVIII às sociedades
modernas; é provável que faça um discurso ao pretendente. O
perigo inspira. Naturalmente diz-lhe assim, pouco mais ou menos:
—"Cidadão proletário, exiges que te ceda este solo inculto que
possuo, para dele fazeres surgir as forças latentes da natureza e
casá-las com o teu trabalho, a fim de procriarem o direito de
propriedade, demonstrando ao mesmo tempo o transformismo de
Darwin pela seleção sexual, coisa importantíssima para a solução da
contenda que vens alevantar. A tua pretensão, meu amigo, pareceme um pouco exorbitante. Tu queres auferir deste solo as forças
naturais; eu aufiro já dele os seus produtos espontâneos e gratuitos.
O teu direito de apreensão é excelente, mas o meu não é ruim. Sou
preguiçoso e nasci com vocação campestre: contento-me de assar a
minha caça nas raízes carbonizadas do carrasco e da aroeira; de
estirar-me ao sol no inverno sobre o colchão perfumado do tomilho
e do rosmaninho; de aspirar voluptuosamente no estio os eflúvios
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da giesta e da madressilva; de cismar vagamente ao lusco-fusco,
olhando para o viso crespo e dentado da colina deserta, a que fazem
espaldar, colgado do céu, os últimos clarões do dia; de me
dessedentar, debruçado sobre o arroio que passa; de atender, às
vezes, às insinuações imperiosas do estômago com a asinha e o
medronho da selva ou com a camarinha da gandra e a amora do
silvado. Deus me livre de obstar ao teu direito de trabalhar,
perfeitamente igual ao meu de fruir. Terás uma vantagem: acharás
quem te compre o fruto do teu trabalho, e eu não acharei quem me
dê um ceitil pela fruição dos dons da natureza. Se vender este
prédio, dar-me-ão o restrito equivalente do valor de que o
impregnou, sem intenção e pela força das coisas, o trabalho social,
em que também à fina força me fizeram lidar, com grave prejuízo da
minha indolência. Vai, amigo, trabalha. Se te apetece a agricultura,
agriculta. É ampla a face da terra, e posso asseverar-te, sem medo de
errar, que o gênero humano ainda não desbravou nem apropriou,
pelo trabalho dos indivíduos ou do Estado, a décima parte dela. Há
no mundo charnecas a trasbordar. Se o Estado faz gosto de que sejas
lavrador nestes sítios, não digo que não. Vai ter com o Estado, e
dize-lhe que me ofereça vantagens, não tocando no meu alvedrio.
Pode ser que troque por elas estes dons naturais; que sacrifique a
minha vocação campestre. Acredita que sei calcular, e que não nasci
absolutamente idiota. Enquanto isso não se arranja, deixa-me
preguiçar neste chão brenhoso, como tu hás de preguiçar quando a
propriedade adquirida pelos teus esforços, e em que terás um
direito tão absoluto como este meu, te habilitar para o fazeres, sem
que ninguém te ralhe por isso. A diferença estará em que os teus
cômodos e gozos serão, como é de razão, bem superiores aos meus.
Com que então, o usufruto não vale nada? Um civilista era capaz de
te dizer que o meu constitui uma espécie de propriedade. A
natureza deu-me o que podia dar: eu aceitei o que podia aceitar.
Contrato perfeito. Não irei tão longe. O trabalho, querido proletário,
é um dever moral. Confesso-o. O que não te confesso é que seja uma
obrigação jurídica. Podes vituperar-me no santuário da tua
consciência: não podes condenar-me no tribunal da tua justiça. Se
não te apraz sair da tua Pátria, do teu concelho, da tua freguesia,
isso é altamente louvável: prova que tens um coração amorável,
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mavioso; não me perturbes, porém, no exercício do meu direito.
Nesse caso, muda de rumo, e deixa-te de agriculturas. As forças
naturais têm modos indefinitos, senão infinitos, de se associar com o
trabalho. Não sejas birrento. Um capricho não destrói um direito.
Vês aquele ribeiro? Aproveita as suas forças latentes: constrói um
moinho à beira da água naquele descampado, além da minha
estrema, e faze-te moleiro. Se é tarde para aprenderes o ofício, nem
por isso ficas com os braços atados. Não desesperes do consórcio do
teu trabalho com as energias da natureza. Submete, por exemplo,
aos teus esforços a maleabilidade do ferro aumentada pelo calórico,
e sê malhador de ferreiro. Mete depois as sobras do teu salário na
caixa econômica. Estás proprietário. Explora, até, a minha
inteligência, aproveitando-te dos meus conselhos. Ainda melhor:
explora a tolice humana, uma das forças naturais mais enérgicas.
Faze-te vedor d'águas ou construtor de estados sociais novos;
inventa um remédio secreto ou uma imagem que faça milagres;
vende bilhetes de loteria ou bulas da santa cruzada. Depois
capitaliza. Faze tudo, menos bulir no meu usufruto das utilidades
gratuitas que, neste trato de terra, me subministra a natureza."
Sei que os sofismas e os insulsos ditérios do retentor do prédio
inculto caem diante da irresistível teoria que suprime os direitos
primordiais, guardando-lhes aliás todos os respeitos e sepultandoos com todas as continências. Mas se o retentor efetivo fica
desarmado pela teoria, tenho minhas suspeitas de que o pretendente
a retentor não fica melhor armado. Desconfio de que atrás daqueles
gracejos de mau gosto estejam aninhadas algumas formidáveis
verdades. Restará a forca material para dirimir a contenda; mas a
força bruta, em questões de direito, significa anarquia ou tirania. É
por isso que espero sejam substituídos os direitos originários
ultimamente falecidos por uns direitos originários novos que se
amoldem ao progresso das sucessivas evoluções sociais, e que,
demitidas do serviço público as máximas jurídicas antiquadas, se
formulem outras de índole perfeitamente evolutiva, isto é, que vão
seguindo, pela folhinha, a pista das festas móveis.
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E o capítulo da desforra? Ia-me esquecendo. Ficará para mais
oportuna ocasião.
***
Val de-Lobos, 16 de marco de 1875:
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor: — Foi após uma primeira e
rápida leitura do quinto artigo do Sr. P. de M. sobre a extirpação das
rainhas heresias econômico-jurídicas, que pedi licença a vossa
excelência para dividir a presente carta em duas seções ou capítulos.
Depois, quando pensei no segundo, hesitei muito sobre se deveria
reduzir-me a significativo silêncio. Moveram-me em sentido
contrário duas considerações. O silêncio podia ser ofensivo para o
meu antagonista, e ao mesmo tempo nocivo para uma ideia que
reputo altamente boa e prática, e de cujas vantagens, se for aplicada,
estou intimamente convencido. Há muita gente, e às vezes
preponderante, que acha sempre razão a quem, para debelar uma
ideia, discute um indivíduo. Esta espécie de critério amolda-se a
todas as capacidades. É ruim o indivíduo? Ruim deve ser a sua
doutrina. Má árvore, mau fruto. É assim que os hábeis
argumentadores, quando a discussão os cansa ou os irrita, recorrem,
às vezes irreflexivamente, a esse ardil de guerra, que, se não mata,
debilita, ao menos, a opinião adversa. Eis as razões que afinal me
induziram a fazer alguns reparos sobre a substituição da análise das
minhas opiniões pela análise do meu caráter e da minha
inteligência, substituição a que, aliás, alguém achará um mérito — o
de provar de modo irrefragável que a maneira mais justa, mais fácil,
mais simples, de chamar os proletários rústicos à posse de poucas
jeiras de terra, e de os converter em defensores da propriedade é
espoliar os donos dos terrenos incultos para repartir estes com eles.
No artigo do Sr. P. de M. há dois lugares que suscitam reflexões
graves e dolorosas; graves e tristes para ele, dolorosas para mim.
Nesta longa discussão, busquei sempre manter ilesa a pessoa do Sr.
P. de M.. Não fiz senão o meu dever. Posso ter tratado com pouco
respeito, talvez com excessiva dureza, as suas ideias; nunca, porém,
as expliquei por vícios de caráter, por uma índole moral ou
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intelectual aleijada. Era mau e era pueril. Ralharia, por certo, a
consciência comigo, e a consciência não me diz nada. Tenho o
direito de avaliar as opiniões: não o tenho de avaliar o indivíduo a
propósito delas. Se o fizesse, daria um terrível documento da
irritação que se me atribui. Só a irritação absolve tais lapsos. Os
jesuítas, quando os faço agoniar, chamam-me ateu, protestante e
pedreiro-livre. Acho isto regular. Mas entre mim e o Sr. P. de M.,
coisa análoga seria monstruosa e moralmente impossível. Entendo
que ele erra às vezes, como ele entende que eu erro. Digo-lho, e ele
diz-mo. A discussão é isto. Se não é, em que consiste? As minhas
cartas aí estão. Onde agredi o caráter, a índole, ou descobri
os dotes condenáveis do Sr. P. de M.? Nem tinha motivos para isso,
nem que fosse fundada a agressão, vinha a provar coisa nenhuma
no debate. Onde fiz o anacronismo de ir buscar o sudário frio do
morto para o lançar sobre os ombros do vivo? Demonstraria isso,
acaso, que os donos dos prédios incultos são ou não são donos
deles? Ainda quando por esse meio se impedisse ou facilitasse a
pacífica evolução de uma lei agrária, nunca por causa disso ousaria
nomear-me a mim mesmo juiz substituto do juiz efetivo dos mortos,
do magistrado inflexível mas justiceiro, que se chama a posteridade,
e muito menos ousaria matar ninguém, posto que hipoteticamente,
para avolumar o rol dos culpados sujeitos à minha usurpada
jurisdição.
Sinto mais pelo meu antagonista do que por mim que ele busque
tornar suspeito o indivíduo, como meio de tornar suspeita a ideia;
mas sinto incomparavelmente mais que assevere havê-lo eu
transformado em comunista, quando é ele que, em relação a mim,
teve, segundo diz, sérias apreensões ao ler, num escrito meu recente,
que parecia ser chegado o tempo de se darem ouvidos às caramunhas
socialistas do homem de trabalho. Sinto, sobretudo, e isto não só por
ele, mas também por mim, que o Sr. P. de M. afirme que as minhas
crenças sociais e políticas mais modernas se declaram à última
hora cartistas. Vossa excelência que, como eu, estima as excelentes
qualidades do meu contendor e leu a minha última carta, lamenta
decerto, como eu lamento, que, prometendo não perder a
tranquilidade de ânimo, ele desminta a promessa na mesma
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conjuntura em que a faz. Espero que o Sr. P. de M. (vai nisso o seu
pundonor) citará o escrito e a página, e transcreverá textualmente a
passagem, origem da sua anterior consternação e dos seus
profundos terrores acerca das minhas intenções tenebrosas. Poupará
assim à síntese moderna o trabalho de me fulminar. Negara o meu
adversário a existência dos direitos originários, que eu invocava em
defesa dos possuidores de prédios incultos. Lembrei-lhe as
consequências dessa negativa, que envolvia a condenação do
liberalismo e da Carta: lembrei-lhe que, recusada a imutabilidade
daqueles direitos, o perigo de cair, de dedução em dedução, através
dos sistemas socialistas, nos tremedais do comunismo, era
inevitável. Sabe vossa excelência, sabem todos que pela imprensa
tiveram conhecimento daquela missiva, que nos períodos a que o
meu antagonista se refere, há isto, e unicamente isto. Creio até que,
passado o ímpeto da paixão, no fim de vinte e quatro horas, e
apenas publicado o seu quinto artigo, o Sr. P. de M. sabia já, como
nós, que a significação que dera às minhas palavras era de todo o
ponto falsa. Ou elas equivaliam a uma inépcia, ou, para valerem um
argumento, cumpria que tivessem exatamente a significação
contraria. Era preciso que eu supusesse no meu contendor respeito à
Carta e aferro às crenças liberais. Ninguém diz ao que se ungiu com
lodo e se enfileirou nas coortes da anarquia e do crime: —"Olha que
te perdes; olha que, se abandonas os princípios eternos do justo, vais
precipitar-te pelos despenhadeiros obscuros, que conduzem à morte
da consciência; olha que desmentes o credo liberal, os dogmas da
tua religião política; olha que negas a Carta: sim, a Carta, cujas
imperfeições é possível que também eu conheça um pouco, mas que
é o pato social do teu país, e que eu, tu, nós todos temos obrigação
de respeitar e manter, enquanto os poderes legítimos não a
alterarem ou substituírem; a Carta, sim, que, apesar dos seus
defeitos, nos assegura uma liberdade real, ampla, tranquila,
liberdade que tem sido fonte de constantes progressos, e que está
atraindo a atenção e a simpatia da Europa, pela tua pobre terra, tão
insultada e até caluniada em tempos bem pouco remotos."— Achame o Sr. P. de M. cartista da última hora; acha o cartismo a minha
crença mais moderna. Isto a mim! Era o Sr. P. de M. uma criança
quando o cartismo era um grande e nobre partido. Naquele tempo
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havia em Portugal partidos. Segui-o do berço ao túmulo; segui-o
desde que se ergueu como um protesto contra o tumulto das ruas
até que, desvairado, foi suicidar-se no tumulto dos quartéis.
Amortalhado nos estandartes da soldadesca, diziam-no vivo. Que
me importava, se, através da tela, bem via que estava morto? Fui
cartista enquanto houve cartismo, da primeira até à última hora.
Fiquei depois solto. Pertencera a um partido; não pertenci a um
cadáver. Desde então até hoje pensei e senti exclusivamente por
minha conta, em política, bem como em tudo. Achei-me só e isento.
Se fiz bom negócio nesta isenção, não alcancei fazê-lo de graça. Tive
de recalcar bem fundo no coração todas as ambições. Nenhuma
parcialidade, desde a do pseudo-cartismo até a mais recente das que
lhe sucederam, há de encontrar o meu nome no rol dos seus
adeptos. Também durante o período de quase quarenta anos,
nenhum governo deixou comemoradas nos arquivos das secretarias
as mercês que dele solicitei, ou que sequer lhe sofri. É por isso que
na escala da jerarquia social o meu lugar, passado bem mais de meio
século, é ainda o mesmo onde nasci. Das relíquias dos sete mil e
quinhentos loucos do Mindelo, não sei ao certo quantos mais dos
não inteiramente obscuros, podem dizer o que eu digo. Se houvera
servido nalguma coisa este país, e tivesse por isso direito a solicitar
recompensa, pediria que me deixassem morrer em paz e depois
dormir esquecido no adro da aldeia vizinha. Eis aqui o resumo e o
fito das minhas crenças mais modernas e a história do meu cartismo
da última hora. Virá tempo em que o meu honrado adversário tenha
pena de haver dito o que nesta parte me disse. Quando eu deixar o
mundo, ainda cá há de ficar a injustiça.
Poucas mais palavras agora.
Acredite o Sr. P. de M. o que lhe vai afirmar um velho lutador da
imprensa, que crê ter dado ali provas, não só de alguma energia e
perícia, mas também de sinceridade austera. O seu último artigo
ajeitava-se admiravelmente a cruéis represálias, porque o ditara a
cólera. Esteja bem certo disso. Algumas delas iam-se acumulando
sobre o papel. A meio caminho, envergonhei-me de mim. Rasguei o
que estava escrito. Aos sessenta e cinco anos, que me batem à porta,
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não ter equanimidade para reprimir o amor próprio, uma das
poucas e enfraquecidas paixões que nos perseguem até a velhice, é
fraqueza que humilha o orgulho legítimo. Domando a vaidade, fico
bem comigo. Há miseráveis que, às vezes, cumpre punir duramente,
quando não o sejam a tal ponto que imponham o silêncio; mas tratar
como uns ou como outros um homem de brio e de talento que se
transvia, pode não ser injusto em abstrato, mas é em concreto
iniquo.
O que não quero é tornar a fazer o papel de Mefistófeles; arrastar de
novo o Sr. P. de M. a batalhar num campo que, em momentos mais
plácidos, reputaria defeso. Embora com prejuízo meu, cessarei de ler
os seus artigos sobre a emigração e a agricultura. Continuando a
dizer a vossa excelência o que penso acerca de um assunto, que cada
vez se complica mais, transformando-se, a ponto de se converter em
matéria principal o que era incidente, é natural que as minhas
opiniões repugnem às suas frequentemente, porque vemos as
questões sociais a diversa luz: eu ao frouxo clarão das preocupações
cartistas que me invadem de novo; ele aos vivos esplendores de
atilada e consciente democracia. Abstendo-me de o ouvir, a colisão
das doutrinas é mais que provável: a disputa é que fica sendo
impossível.
Se todavia, depois de madura reflexão, o Sr. P. de M. entender
alguma vez que a bem do país e das próprias convicções é
necessário desenhar com vigor os defeituosos lineamentos do meu
caráter, deixo à sua disposição o meu ser moral, não só nas
manifestações da vida pública, mas até nas da vida familiar e íntima.
Desculpe vossa excelência este, acaso imodesto, desafogo, e creia
sempre que sou, etc.
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