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PREFÁCIO

Qualquer um que percorra as estantes das melhores livrarias

portuguesas ou dos alfarrabistas de Lisboa, os catálogos das editoras

e os terminais de bibliotecas, constatará uma evidência eloqüente: a

escassez de estudos históricos sobre a questão agrária em Portugal.

Escassez que, por vezes, se transforma em ausência para certos pe-

ríodos e conjunturas.

O melhor ou mais visível da historiografia portuguesa, no que

concerne aos séculos XV-XVIII, volta-se para a questão da expansão

marítima, ao tratar dos quatrocentos e quinhentos, ou da contração

colonial nos seiscentos e setecentos, não obstante a grandeza efêmera

do reinado de D. João V, irrigado pelo ouro e pelos diamantes do Bra-

sil.  Vitorino de Magalhães Godinho talvez seja o principal, dentre os

vários autores portugueses do século passado, a estudar o

expansionismo e a decadência portuguesas, nos seus vários aspec-

tos. Pouca atenção deu, porém, ao que se passava internamente no

reino, exceto num ou noutro estudo como A estrutura na antiga socie-

dade portuguesa. Recentemente, foi publicada a História da expansão

portuguesa, dirigida por Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, abar-

cando do século XV ao XX, obra dedicada ao estudo das configura-

ções imperiais em diversos momentos. Uma obra de fôlego, sem dúvi-

da, mas o Portugal do livro é o Portugal marítimo, como não poderia

deixar de ser.

Uma grande bibliografia poderia ser citada, mas nada que se-

quer relativize a escassez de estudos sobre a questão agrária. E fon-

tes não faltam para tanto, a exemplo das Memórias da Academia Real

de Ciências de Lisboa, da documentação cartorária e judicial, das fon-

tes estatísticas. O que vale para o Antigo Regime, vale para os séculos

XIX e XX: uma quase obsessão com os estudos sobre a expansão por-

tuguesa para o além-mar, o forte declínio no século XVII, os esforços

de recuperação encetados pelo pombalismo no meado do XVIII, a
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o estagnação do XIX, os arranjos e posterior crise do império colonial

no tempo do salazarismo. A questão colonial, mercantil e imperial,

sempre ela, praticamente hegemoniza a historiografia portuguesa.

Terras lusas, livro organizado por Márcia Motta representa, por-

tanto, nas palavras da própria historiadora, um esforço para divulgar,

no Brasil, “algumas das faces menos visiveis do problema agrário por-

tuguês”. Esforço resultante de pesquisa original e altamente qualifica-

da de historiadores que, de certo modo, põem em xeque esta tradi-

ção quase “canônica” da historiografia portuguesa. No texto de Mar-

garida Sobral Neto encontra-se logo o desafio assumido pela autora

de decifrar o sistema fundiário português no Antigo Regime, estrutu-

ra poderosa que, embora à sombra da economia marítima, condi-

cionava todo o edifício social. Um traço de estrutura muitas vezes

enunciado, mas pouco conhecido já que foi raras vezes demonstra-

do. Caminho similar foi o percorrido por José Serrão, desnudando a

diversidade da agricultura portuguesa no setecentos, mas procuran-

do desgarrar-se do paradigma reformista/conservador que o consu-

lado pombalino pôs em cena. Márcia Motta, por sua vez, se debruça

sobre este mesmo paradigma para desafiá-lo, analisando memorialistas

e jurisconsultos, e lançando uma tese instigante: a de que a inteligentzia

portuguesa alcançou vislumbrar no sistema de sesmarias, base  de

tantos arcaísmos no Brasil, por exemplo, uma referência estratégica

para a renovação da estrutura agrária lusitana.

Os textos finais se referem ao século XIX e, sobretudo, ao XX.

No artigo de Maria Antónia Pires de Almeida e Maria Cristina Joanaz

de Melo encontramos interessante reflexão sobre a relação entre agri-

cultura, questão fundiária e meio ambiente, além de novidades consi-

deráveis, ao menos para o leitor brasileiro. Por exemplo, o surgimento

de uma classe de empresários rurais nos anos 1950, na realidade gran-

des rendeiros apoiados no aluguel de maquinaria agrícola. Resultado

de transformações financiadas no tempo do salazarismo maduro, de

que fizeram parte investimentos em obras hidráulicas, estas sim, mun-

dialmente conhecidas. O texto das historiadoras permite compreender

muito bem, em inúmeros aspectos, a insistência atribuída ao próprio

Salazar em, de um lado, manter o negócio colonial (entenda-se africa-

no), e, de outro, conservar Portugal como país eminentemente agrícola.

“Conservar melhorando”, para citar um prócer gaúcho, Júlio de
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Castilhos, do início do século XX. O artigo de Paulo Peixoto lança luz

sobre as novas identidades rurais do Portugal no pós-45, com grande

ênfase nos discursos e práticas ligadas ao patrimônio rural, a “histe-

ria do patrimônio” presente em várias regiões e programas rurais

(Alentejo, Serra da Estrela). O ensaio demonstra que o mundo rural

português vem sofrendo, silenciosamente, mudanças profundas des-

de a segunda metade do século passado, ainda que as referências

tradicionais não tenham desaparecido, pelo contrário. O alegado im-

pacto que a adesão portuguesa à Comunidade Européia causou no

mundo rural pode ser melhor entendido com a leitura deste texto.

O livro de Márcia Motta dá, pois, contribuição relevante e ino-

vadora para os estudos nesta área de investigação. Tem o mérito de

reunir especialistas portugueses para oferecer ao leitor pesquisa

de ponta sobre assuntos praticamente ignorados no meio acadêmico

brasileiro. E, se tem razão Sérgio Buarque quando, no seu Raízes do

Brasil, sugeriu que tudo que aqui se fez foi uma adaptação do que

havia em Portugal, este livro nos ajuda a compreender o porquê. Adap-

tação por vezes desconcertante, outras vezes invertida. Mas o certo é

que a experiência portuguesa, antiga ou recente, ajuda muito a co-

nhecer melhor, não só Portugal, mas o nosso Brasil.

Ronaldo Vainfas



APRESENTAÇÃO

Terras Lusas contém cinco capítulos, resultado de pesquisas

originais, sobre o universo rural português, revelando a riqueza das

novas abordagens sobre o passado rural do país. Para o leitor brasi-

leiro, os textos aqui reunidos constituem uma rara oportunidade de

conhecer não somente algumas marcas de nossa herança rural, como

também as questões candentes que desafiaram os pesquisadores de-

dicados a deslindar o passado das Terras Lusas.

O primeiro capítulo, “Propriedade e renda fundiária em Portu-

gal na Idade Moderna” de Margarida Sobral Neto, da Universidade de

Coimbra, analisa o sistema de propriedade em Portugal no período

em tela.Trata-se de um esforço bem-sucedido de refletir acerca da

distribuição social dos rendimentos da terra por vários setores so-

ciais e institucionais, constituindo-se – nas palavras da autora – como

“o principal sustentáculo do edifício social do Antigo Regime”. O lei-

tor terá a oportunidade de conhecer as filigranas do sistema de pro-

priedade e posse da era moderna portuguesa e as complexas formas

de renda ali presentes.

O segundo capítulo, “A agricultura portuguesa no século XVIII:

progresso ou atraso?” de José Vicente Serrão, do Instituto Superior de

Ciências do Trabalho e da Empresa, é um instigante estudo sobre as

interpretações acerca do caráter da agricultura portuguesa nos sete-

centos. Ao superar as visões dicotômicas sobre o progresso ou atraso

da agricultura no período, ambas marcadas pelo discurso reformista

dominante de Portugal da época, o autor analisa a multiplicidade da

agricultura portuguesa e o dinamismo do universo rural do país.

O terceiro capítulo, “Memorialistas e jurisconsultos: agricultu-

ra e direito à terra em Portugal dos fins do século XVIII”, de minha

autoria, discute os discursos dos memorialistas e juristas sobre a de-

cadência da agricultura em Portugal para trazer à luz a questão agrá-

ria do país. Neste sentido, analiso as filigranas do direito à proprieda-

de na segunda metade do século XVIII, em especial sobre o sistema de
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de fundiária e a liberação da terra, sem a manutenção da

obrigatoriedade do cultivo, como elemento que configura uma dada

legalidade de ocupação.

Os dois últimos capítulos referem-se a um corte temporal mais

recente, mas partem da mesma indagação: o discurso da decadência

da agricultura portuguesa, dilemas e desafios reatualizados. O primeiro

texto das historiadoras Maria Antónia Pires de Almeida e Maria Cristina

Joanaz de Melo, “As Novas Ruralidades: do lavrador ao empresário

agrícola, do espaço agrário ao espaço lazer” discute o meio rural por-

tuguês em nossos dias para revelar a nova utilização do espaço que,

ao abandonar a agricultura como atividade principal, oferece uma nova

função, associada ao lazer e ao recreio, potencializando os recursos

ali existentes para atrair a população das cidades.  Maria Antónia de

Almeida é doutora em História Moderna e Contemporânea pelo Insti-

tuto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em Lisboa e Maria

Cristina de Melo é doutora pelo Instituto Universitário Europeu em

Florença.

O capítulo de Paulo Peixoto, doutor pelo Centro de Estudos So-

ciais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, “O Desa-

parecimento do Mundo Rural: um olhar sobre a transformação recente

do espaço rural português” destaca a invenção do patrimônio rural

para pôr em relevo a construção de novas identidades no rural, trazen-

do para a luz do dia a emergência de novas identidades locais. Trata-se,

portanto, de instigante trabalho de análise acerca do processo de cria-

ção de novos valores simbólicos e dos novos usos do patrimônio.

Este livro, em suma, é o resultado do esforço de sua

organizadora em divulgar, no Brasil, algumas das faces menos visí-

veis do problema agrário português. O leitor mais curioso há de per-

ceber que muitas das questões aqui tratadas constituíram uma linha

de continuidade que atravessou o Atlântico. Neste sentido, os brasi-

leiros de nossos dias são – malgrado as diferenças – também herdei-

ros de mazelas sociais ocasionadas pela injusta distribuição da pro-

priedade da terra ou de seu uso social, tanto aqui como no além mar,

do lado de lá do Atlântico.

Márcia Maria Menendes Motta

                                                                     19 de julho de 2006



PROPRIEDADE E RENDA FUNDIÁRIA EM PORTUGAL
NA IDADE MODERNA

Margarida Sobral Neto1

Introdução

A economia portuguesa da Idade Moderna estruturou-se sobre

três pilares: o comércio, interno e colonial; a indústria e produção

artesanal; e a agricultura. Este último sector constituiu, no entanto, a

principal fonte de subsistência e de rendimento do clero, da nobreza,

do povo e de alguns sectores da burguesia, bem como de múltiplas

instituições: casas senhoriais (nobres e eclesiásticas), conventos, igre-

jas, confrarias, misericórdias, hospitais, colégios e universidades. A

posse de terra ou de rendimentos fundiários configurou-se ainda como

um indicador de distinção social e de sustentáculo de poder. Reveste-

se, assim, de primordial importância o conhecimento do sistema de

propriedade e de renda fundiária em vigor na Idade Moderna, tanto

para a compreensão das estruturas de “antigo regime” como do pro-

cesso de implantação da “revolução burguesa”. Este fenómeno, como

adverte António Hespanha, não consistiu apenas “num processo de

mutação técnica dos processos de cultivo, como a mecanização ou

o movimento de novas arroteias, nem num processo de reestruturação

fundiária, como a parcelização ou o emparcelamento, ou a

desamortização”, mas também e, fundamentalmente, na alteração “das

relações sociais de produção, nomeadamente, ao nível da apropria-

ção do sobreproduto agrário” (HESPANHA, 1980).
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A propriedade entendida como direito absoluto, exclusivo e

perpétuo triunfou em França com o código napoleónico (“La propriété

est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,

pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les

règlements” (art. 544), tendo-se posteriormente difundido por diver-

sos países europeus. Em Portugal, o artigo sexto da Constituição de

1822 consagrou esta nova concepção de apropriação de bens na afir-

mação seguinte: “a propriedade é um direito sagrado e inviolável; todo

português pode dispor à sua vontade dos seus bens”. Em sintonia

com este princípio, os legisladores liberais promulgaram, ao longo do

século XIX, um conjunto de instrumentos legislativos tendentes à

efectivação do conceito “burguês” de propriedade, de que destaca-

mos a abolição dos dízimos, dos direitos senhoriais, consagrados em

forais, a nacionalização dos bens das ordens religiosas, a extinção

dos morgadios, a supressão de direitos comunitários e a

desamortização de baldios, bens dos concelhos e de outras entida-

des. Todos estes diplomas criaram condições para a libertação da

terra de obstáculos que impediam a sua mobilidade, concorrendo para

a implantação de relações capitalistas nos campos. Este processo

deparou-se, no entanto, com resistências de vários sectores sociais

interessados na manutenção do sistema tradicional de propriedade,

nomeadamente dos camponeses que lutaram, com algum sucesso,

pela manutenção de formas de propriedade colectiva.

A propriedade livre e individual não se implantou, em Portugal,

apenas após a Revolução Liberal: já existia anteriormente, confinan-

do-se, porém, aos espaços não integrados em domínios senhoriais, as

zonas de montanha, onde o regime senhorial não penetrou, e em zo-

nas urbanas (SERRÃO, 2000).

Tipos de propriedade

Os tipos de propriedade com maior expressão na Idade Moder-

na portuguesa foram a colectiva e a senhorial/enfitêutica. Esta última

forma de apropriação de bens e de rendas consistia no desdobramen-
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to de direitos de propriedade, com a conseqüente possibilidade de

partilha de rendimentos, provenientes do mesmo bem, por diversos

indivíduos e instituições, como faremos referência mais à frente. Este

sistema de propriedade estruturou-se na Idade Média com a consti-

tuição dos senhorios e dos concelhos, mantendo as suas estruturas

essenciais até ao século XIX, período em que ocorreu a sua

desestruturação.

Terras de utilização colectiva

Na Idade Moderna existiram, em Portugal, terras, e outros re-

cursos naturais, de utilização comunitária permanente ou a tempo

parcial (usos colectivos exercidos em terras particulares depois de

retiradas as colheitas, nomeadamente recolha de produtos agrícolas

e pastagens) assim como formas mistas de propriedade

consubstanciadas, por exemplo, na existência em terras comunitá-

rias de árvores de fruto pertencentes a particulares ou instituições

(confrarias). Este tipo de propriedade foi-se reduzindo com o cresci-

mento demográfico (com a consequente necessidade de aumento da

produção agrícola), fenómeno aproveitado pelas entidades senhori-

ais e pelos concelhos para aforarem terras comuns aumentando as-

sim as suas receitas. A ofensiva contra a propriedade comunitária vi-

ria a reforçar-se nos finais do século XVIII e inícios do XIX devido à

implantação, em Portugal, da ideologia do individualismo agrário vei-

culada por vários pensadores, em um movimento protagonizado pe-

los membros da Academia das Ciências. Estes intelectuais, influencia-

dos pelas idéias fisiocráticas, consideravam as práticas comunitárias

como um indicador de atraso económico que deveria ser removido

com urgência.

Os espaços de fruição colectiva designavam-se “maninhos”, “bal-

dios” ou “terras de logradouro comum”. A palavra “maninho” repor-

tava-se a terras incultas e, em alguns contextos, a espaços não culti-

vados integrados em domínios senhoriais. “Baldio” era, entretanto, o

termo mais usado para nomear terras incultas de utilização comuni-

tária pertencentes às comunidades rurais ou urbanas, designando

igualmente bens patrimoniais dos concelhos (“bens do concelho”) de
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nal entre os bens da comunidade e os bens próprios da instituição

concelhia).

As terras comuns eram utilizadas, sobretudo, como espaços de

pastagem de gado (bovino, porcino, ovino e caprino) e locais de reco-

lha de lenhas, vegetação destinada à fertilização da terra, materiais

de construção (madeira, pedra e barro) e frutos, silvestres e outros

(cerejas, castanhas). O fabrico de carvão e a produção do mel eram,

igualmente, actividades tradicionalmente desenvolvidas em terras

comunitárias.

Os terrenos incultos funcionavam, majoritariamente, como com-

plementares dos espaços cultivados. Todavia alguns eram

agricultáveis, produzindo-se neles cereais. Nas zonas de montanha

do Norte e do interior do país procedia-se, anualmente, à distribui-

ção de terras colectivas pelos diversos agregados familiares. A explo-

ração agrícola podia ainda envolver o conjunto da comunidade, fenô-

meno que se denominava “roçadas colectivas”.

Como campos de pastagem e de fornecimento de estrumes, as

terras comuns funcionavam como suporte das actividades

agropecuárias, exercidas em um contexto de economia de subsistên-

cia, mas também de mercado. A propriedade e os usos comunitários

na Beira Baixa e Alentejo, como foi demonstrado por Albert Silbert

(1987), desempenhavam a função de sustentáculo da criação de gado

em larga escala. Esta tese pode, igualmente, ser aplicada a outras re-

giões do país que recebiam gados que se deslocavam de umas regiões

para outras à procura de pastagens, os “transumantes”, caso dos cam-

pos do Baixo Mondego ou da serra do Montemuro.

Segundo a legislação geral, o direito de usufruir dos bens co-

munitários pertencia à comunidade de vizinhos, aos habitantes de

um determinado lugar, decorrendo, assim, o direito de usufruto

da residência numa localidade. Povoações vizinhas podiam, no en-

tanto, partilhar a fruição de bens comunitários mediante acordos pré-

vios. Em alguns casos, pessoas estranhas ao concelho ou freguesia

tinham acesso à utilização dos recursos comunitários, mediante o pa-

gamento de taxas, que incidiam, por exemplo, sobre cada cabeça de

gado. Até meados do século XIX, em algumas regiões, com particular

incidência na Beira e Alentejo (zonas em que predominava a grande
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propriedade), as pastagens de baldios, ou de terrenos particulares

sujeitos a usos comunitários, eram vendidas pelas câmaras munici-

pais, em hasta pública, a criadores de gado locais e a transumantes,

actividade da qual provinha uma importante fonte de receita para estas

instituições. Por este motivo, as tentativas de extinção de usos comu-

nitários encontraram fortes resistências de poderosos locais (criado-

res de gados e oligarquias concelhias), nas regiões do sul. Por sua

vez, no centro e no Norte do país o movimento de privatização dos

baldios, registado sobretudo em finais do século XIX e na primeira

metade do século XX, foi desapossando os camponeses mais pobres

da fruição de terras onde alimentavam alguns animais e se abaste-

ciam de lenhas e madeiras, prática que contribuiu para a desestrutu-

ração de economias de subsistência.

Propriedade institucional: senhorial, concelhia...

Na Idade Moderna uma parte significativa do território, em es-

pecial aquele que se situava nas áreas de planície mais férteis, perten-

cia a entidades eclesiásticas (mosteiros, cabidos, igrejas), ordens mi-

litares e casas nobres, integrando-se em senhorios. Os senhorios eram

constituídos por um conjunto de bens, rústicos e urbanos, bem como

por direitos de natureza jurisdicional ou outra, exercidos em um de-

terminado território, provenientes de doações régias ou de particula-

res e de aquisições feitas pelas próprias instituições.

Em muitos senhorios vigorava o princípio consagrado na ex-

pressão “nenhuma terra sem senhor” que se traduzia na afirmação do

domínio senhorial sobre todos os recursos (terra, água, vegetação

espontânea), e na consequente exigência de partilha de rendimentos

provenientes da exploração desses bens. Nestas áreas, as relações

com os concelhos foram frequentemente marcadas por conflitos de-

correntes da convergência de interesses nos mesmos recursos, em

especial nas áreas incultas de “logradouro comum”.

Os concelhos detinham um património fundiário, formado por

áreas agricultadas (em regime de aforamento) e terras incultas, pró-

prias do município, decorrentes, diversas vezes, da confusão intencio-

nal entre bens da comunidade e da instituição concelhia. Para além
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na destes rendimentos de proveniência fundiária, as finanças concelhias

alimentavam-se de “coimas”, provenientes de transgressões à legisla-

ção municipal (“posturas”), praticadas sobretudo por animais que in-

vadiam as terras de culturas, fenómeno decorrente da escassez de

áreas de pastagem.

Entre as instituições que viviam de rendimentos fundiários (bens

ou rendas) destacam-se também os hospitais, as misericórdias e as

instituições de ensino como a Universidade de Coimbra. Em 1772, 80%

das receitas desta casa senhorial, que constituía a fonte de receita da

instituição de ensino, provinham de terras dispersas por todo o país.

Formas de acesso à posse da terra e à fruição de
rendimentos fundiários

O acesso à posse da terra e à fruição dos seus rendimentos

processava-se no quadro de diversos contratos agrários. A modalida-

de contratual mais praticada nos espaços rurais, sobretudo a norte

do Tejo foi a enfiteuse. Nas herdades do Alentejo praticavam-se for-

mas de exploração mais precárias, como o arrendamento e a parce-

ria, como aquelas que praticavam a misericórdia de Évora.

O contrato enfitêutico podia assumir a modalidade de perpé-

tuo ou em vidas, por norma três. Ao realizar-se uma escritura de

aforamento operava-se o desdobramento dos direitos de proprieda-

de em dois domínios: o “directo” e o “útil”. O “directo” consistia no

direito à recepção de uma renda em géneros e/ou em dinheiro. O “útil”

na posse e fruição do bem durante a vigência do contrato. Um dos

direitos de propriedade inerentes ao domínio útil consistia na possi-

bilidade da transmissão a outrem deste domínio por meio de herança

e de venda ou troca. Estas alienações implicavam, no entanto, a con-

cessão de uma licença por parte da entidade senhorial e o pagamento

de uma parte do produto da venda, denominada “laudémio”.

O detentor do domínio útil, denominado enfiteuta, podia ainda

proceder à “subenfiteuse” ou “subaforamento” do prédio rústico,

mediante autorização da entidade senhorial, situação que tinha como

consequência a partilha da renda pelo senhor e pelo enfiteuta princi-

pal. Os enfiteutas e os subenfiteutas, devido à sua elevada condição
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social, nem sempre trabalhavam as terras; cediam a sua exploração

por meio do recurso a outras modalidades contratuais precárias, como

era o arrendamento (contrato de duração inferior a dez anos) ou a

parceria (contrato anual ou bienal), que não implicavam cedência de

direitos de propriedade. Esta situação gerou situações muito

imbricadas e contraditórias de propriedade, nomeadamente a coexis-

tência de formas burguesas (arrendamento) e pré-burguesas de pro-

priedade (enfiteuse).

Entre o camponês e a entidade senhorial, uma casa nobre ou

eclesiástica, existia, por vezes, uma cadeia de intermediários que usu-

fruíam da renda da terra, bem como do prestígio social decorrente da

fruição de rendimentos fundiários. Esta prática intensificou-se à me-

dida que o acesso à posse plena da terra, ou mesmo ao domínio útil

“pleno”, se tornou particularmente difícil devido à escassez da oferta

de terrenos nessas condições, aumentando, por sua vez, a procura

por bens fundiários por parte de indivíduos que procuravam ascen-

der socialmente por meio do investimento na agricultura de capital

proveniente da indústria ou do comércio colonial. Esta situação evi-

denciou-se com a legislação pombalina que premiou quem se desta-

casse no desenvolvimento da agricultura ou da indústria com o privi-

légio de vinculação de terras em morgadio.

As casas senhoriais, nomeadamente as eclesiásticas, tentavam

seleccionar os enfiteutas e controlar o exercício do domínio útil da

terra. Assim, em todos os contratos de aforamento encontramos clá-

usulas impeditivas da venda de terras aforadas a pessoas poderosas

e privilegiadas, bem como a proibição de as vincular a morgados, ca-

pelas, ou instituir encargos de juros, foros ou censos. No entanto, com

o consentimento ou à revelia das entidades senhoriais, todas estas

situações ocorriam gerando situações muito complexas de proprie-

dade.

Uma estratégia utilizada pelas entidades nobres para assegu-

rar a sustentação material e reprodução da “Casa” foi a de vincular

em morgadio bens, sobretudo imóveis, constituídos por prédios rús-

ticos e urbanos. Da modalidade de vínculo beneficiavam-se igualmen-

te instituições eclesiásticas, quando assumiam encargos de celebrar

missas; ou outros legados pios, destinados a perpetuar a memória

dos mortos e interceder para que a sua estadia no purgatório fosse
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na breve, prática que se implantou sobretudo no século XVII . Estes vín-

culos denominavam-se “capelas”.

Vínculos e capelas constituíram-se, com o tempo, como um dos

principais entraves à mobilidade da terra bem como ao desenvolvi-

mento da agricultura. Com objectivo de remover esses obstáculos,

Pombal publicou legislação que extinguiu capelas, assim como

morgadios de menores rendimentos.

Sobre os bens rústicos recaíam outros encargos, como os de-

correntes dos empréstimos hipotecários, por intermédio da modali-

dade dos “censos”, em particular do “consignativo”. Constituía-se um

censo consignativo quando um “capitalista” emprestava a um proprie-

tário livre ou a um enfiteuta uma determinada quantia em dinheiro.

Como garantia da devolução do capital, o devedor hipotecava uma

propriedade rústica ou urbana e comprometia-se ao pagamento de

um juro que muitas vezes assumia a forma de uma renda em frutos.

Esta modalidade de censo criou, a médio prazo, situações de

endividamento, com consequentes execuções e concentração

de patrimónios, possibilitando, igualmente, a aplicação de capitais na

terra por parte de elementos da burguesia. Por sua vez, as entidades

eclesiásticas, bem como as misericórdias e confrarias, utilizaram a

figura jurídica do censo para aplicar dinheiro legado por particulares,

por meio de doações e testamentos, destinado a custear a celebração

de missas ou, no caso dos conventos, montantes provenientes do

pagamento de dotes.

A renda fundiária

A renda fundiária era constituída por tributos de natureza ecle-

siástica – dízimo – e por um conjunto de direitos decorrentes do do-

mínio territorial ou jurisdicional de entidades senhoriais, estando mui-

tos deles consignados em contratos de aforamento, de censo e em

forais. Este complexo de direitos de que usufruíam, em especial, enti-

dades nobres e eclesiásticas, tem a sua origem na Idade Média tendo-

se mantido, sem alterações significativas, até à Revolução Liberal.

Recaindo sobre os “frutos e os ganhos”, o “dízimo” era o tribu-

to com a mais vasta matéria tributável: recaía sobre a produção agrí-



M
ar

ga
rid

a 
S

ob
ra

l N
et

o

21

cola, incluindo as culturas principais – cereais, vinho, linho e azeite –

frutos, produtos hortícolas e os alimentos para o gado. O camponês

era igualmente obrigado a partilhar com o proprietário dos dízimos

uma décima parte ou um décimo do preço pelo qual a madeira ex-

traída das matas de castanhos ou carvalhos fosse vendida. Por sua

vez, da criação de gado e aves domésticas era devido à entidade ecle-

siástica, ou secular no caso de “comendas”, o melhor de cada dezena

de animais ou, o valor correspondente, se  seu número não chegasse

à dezena. O leite, o queijo e as lãs eram igualmente produtos dizimáveis.

O mesmo acontecia com o mel e a cera. O dízimo incidia ainda sobre

a produção dos moinhos, lagares, fornos e pescarias assumindo, por

norma, a forma de um montante fixo, denominado “conhecença”.

Como já aludimos, o dízimo recaía sobre todos os “frutos” da

terra utilizados para a alimentação humana e de animais, retirando-se

do monte global, isto é, da produção bruta. As Constituições dos Bis-

pados determinavam que antes da partilha do dízimo não se retirasse

foro, ração ou outro qualquer tributo, nem custos de produção, sob

pena de pagamento em dobro dos frutos indevidamente retirados. Do

mesmo modo, o receptor dos dízimos não partilhava de qualquer des-

pesa proveniente da criação de animais.

Para que fosse cumprida esta norma, exigia-se ao produtor a

manutenção dos frutos nos locais de produção, ou de transformação,

só podendo fazer a partilha na presença das entidades a quem cabia

o pagamento ou dos seus representantes:

Ordenamos & mandamos, que nenhuma pessoa tire pão algum
das eiras, onde se debulhar, nem o vinho dos lagares, onde se
fizer, nem o linho do lugar, onde se enxugar, nem o azeite dos
olivaes, onde se apanhar, nem a castanha do souto, mel & cera
dos cortiços sem primeyro os Priores, Beneficiados, ou Priostes,
seus Rendeyros, ou as pessoas, que seu poder tiverem para
arrecadar os dizimos: e sendo elles presentes, se dizimarem de
todas as ditas cousas tomando para si nove, e dando hum ao dizimo
(Constituições do bispado de Coimbra, 1731,  p. 265).2

Na eventualidade de o proprietário dos dízimos ou os seus re-

presentantes não acorrerem imediatamente, o produtor era obrigado

a aguardar dois dias, salvo se as condições climatéricas, ou qualquer

outro problema, não permitisse a espera. Neste caso, a medição e
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na partilha do dízimo podia ser feita perante o juiz da terra, na presença

de dois “homens bons” da paróquia, e o respectivo quantitativo guar-

dado em casa dos contribuintes.

O não cumprimento das disposições enunciadas estava sujeito

às sanções materiais já referidas e a penas de ordem espiritual e mo-

ral, nomeadamente à pena de excomunhão. No sentido de não cair no

esquecimento esta determinação do Concílio de Trento, os párocos

eram obrigados a recordar na missa, duas vezes por ano, a obrigação

de pagamento do dízimo.

Os dízimos destinavam-se a custear os serviços de culto e, nes-

sa medida, eram cobrados pela igreja, mas não o eram na totalidade.

Com efeito, instituições que detinham o privilégio de apresentação

dos párocos, como era o caso da Universidade de Coimbra (que tinha

nos dízimos a sua principal fonte de rendimento), usufruíam deste

tributo. Da mesma forma leigos usufruíam de “comendas”, constituí-

das por dízimos.

Este tributo foi alvo de contestação nos finais de Antigo Regi-

me, tendo um diploma datado de abril de 1815 isentado de dízimos

por dez, 20 ou 30 anos novas terras de cultivo provenientes de arrote-

amento de incultos ou secagem de pauis. A lei destinada a fomentar o

aumento da produção agrícola encontrou, porém, a oposição de par-

te dos beneficiários deste tributo, o que comprometeu a sua aplica-

ção. Os dízimos, apesar de serem considerados um dos principais

obstáculos ao desenvolvimento da agricultura, só viriam a ser extin-

tos, em 1832, no contexto da legislação revolucionária publicada por

Mouzinho da Silveira.

O dízimo era um tributo de aplicação universal recaindo sobre

todas as propriedades, inclusive sobre as “alodiais” que assumiam a

designação de “dízimas a Deus”. Sendo muito escassas as terras in-

cluídas nesta categoria, a grande maioria da superfície cultivada esta-

va sujeita a outros encargos de natureza enfitêutica e/ou foraleira.

O “foro” era uma prestação fixa, em dinheiro ou em géneros,

existente em todos os contratos de aforamento, por ser inerente à

“substância” da enfiteuse. Este encargo era pago pelos detentores do

domínio útil da terra, “não em compensação dos frutos” (Mello Freire),

mas em reconhecimento do domínio directo, podendo assumir a for-

ma de “foro predial”, quando incidia sobre as terras organizadas em
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casais, ou constituindo unidades autónomas, ou de “foro pessoal”

quando recaía sobre os cultivadores. Neste caso, o montante variava

em função da posse de meios de produção: “foro de lavrador” (encar-

go suportado pelo detentor de uma ou mais juntas de bois), direito

que podia assumir a designação de “jugada” nas terras da Coroa; “foro

de seareiro” (pagamento devido por aquele que lavrava com bois

alheios ou cavava com enxada) ou o “foro de fogo” (tributo que recaía

sobre as casas de habitação).

Seguindo uma tradição que remontava à Idade Média, o foro

fixo podia assumir, simultaneamente, a função de reconhecimento do

domínio directo e de partilha de rendimentos provenientes da explo-

ração da terra ou de meios de produção ou transformação (moinhos,

lagares, fornos de telha e cal). Um montante fixo em dinheiro era igual-

mente a principal prestação paga por alguns foreiros de elevado esta-

tuto social, assumindo-se como um sinal de distinção de enfiteutas

poderosos. O foro, para além da sua dimensão económica, configura-

va-se, sobretudo, como um símbolo de dependência de espaços e de

homens em relação a uma entidade senhorial.

Em “compensação dos frutos”, os contratos enfitêuticos esti-

pulavam uma quota parciária, denominada “ração”, encargo a satisfa-

zer pelo detentor (ou detentores) do domínio útil ao possuidor do

domínio directo. Esta prestação fundamentava-se no direito que as

entidades senhoriais reivindicavam de partilhar todos os frutos co-

lhidos nos campos que integravam o seu domínio territorial, tanto os

resultantes de um processo de cultivo, como a vegetação espontânea

comercializada, podendo assumir percentagens que oscilavam entre

10% a 33% da produção. Era um encargo do tipo do dízimo eclesiásti-

co (a ração de 1/10 podia assumir a designação de “dízima secular”)

dos direitos reais de terço, quarto, quinto ou oitavo impostos nas ter-

ras da Coroa. A quota consignada nesta prestação fundiária variava

em função da posição e qualidade do terreno (na região de Coimbra,

pagavam-se rações de quarto nas terras de campo e de oitavo no

monte) ou do tipo de cultura. A diversidade de quotas assumiu-se

como uma estratégia utilizada pelas casas senhoriais com o intuito

de promover o cultivo de determinado tipo de cultura agrícola.

Constituindo a “ração” uma percentagem da produção era ne-

cessário assegurar uma partilha efectiva da totalidade da produção.
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na Com este objectivo os contratos enfitêuticos, à semelhança das cons-

tituições dos bispados, prescreviam os lugares de divisão da produ-

ção (“o pão na eira, o linho no tendal, o vinho à bica do lagar e as

azeitonas ao pé da oliveira”). A subtracção de produtos agrícolas des-

tinados à partilha visando à diminuição do pagamento da ração foi,

entretanto, uma estratégia frequentemente utilizada pelos campone-

ses para minorar o peso da renda senhorial. Para além da ração, exis-

tiam outras quotas proporcionais à colheita como eram os tributos

régios de quarto e oitavo, consignados em foral, pagos directamente

à Coroa, ou a donatários. Ao adquirir uma terra, por meio de um con-

trato enfitêutico, o foreiro adquiria um domínio sobre a terra, o domí-

nio útil. Este domínio traduzia-se no direito de explorá-la durante o

período de tempo fixado no contrato, de deixá-la aos seus sucessores

e até vendê-la. Estes direitos de propriedade inerentes ao domínio

útil levaram alguns autores a considerar que este equivalia a uma “qua-

se propriedade”, no caso dos aforamentos perpétuos.

A venda de um domínio útil implicava, porém, o consentimento

do detentor do domínio directo:

O Foreiro, que traz herdade, casa, vinha ou outra possessão
aforada para sempre, ou para certas pessoas, ou a tempo certo de
dez annos, ou dahi para cima, não poderá vender, escaimbar, dar,
nem alhear a cousa aforada sem consentimento do senhorio. E
querendo-a vender, ou escaimbar, deve-o primeiro notificar ao
senhorio, e requere-lo se a quer tanto por tanto, declarando-lhe o
preço, ou cousa, que lhe deo por ella; e querendo-a o senhorio
por o tanto, havel-a-ha, e não outrem. E não a querendo, então
deve ser vendida a pessoa, que livremente pague o foreiro ao
senhorio, segundo forma do contracto de aforamento.3

Uma das exigências das entidades senhoriais, expressa nas es-

crituras de aforamento, consistia na impossibilidade de a terra ser

adquirida “por pessoas poderosas e defesas em direito”, tentando,

assim, salvaguardar situações de dificuldade em matéria de cobrança

de rendas. A escassez de oferta no mercado de propriedade “alodial”

teve, entretanto, como consequência que membros da burguesia e da

aristocracia acedessem à posse de propriedade enfitêutica, consti-

tuindo-se como foreiros de casas senhoriais. A mobilidade dos domí-

nios úteis era, aliás, bem vista pelos senhores porque se constituía
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como mais uma oportunidade de cobrarem receitas. Com efeito, este

direito senhorial assumia valores muito mais elevados, sendo com

frequência equivalente à ração, assumindo assim percentagens do pro-

duto da venda que podiam oscilar entre um décimo e um terço.

Os forais e os contratos de aforamento prescreviam o pagamento

de outros tributos que embora não tendo um expressivo peso

económico se revestiam de forte significado simbólico. Era o caso da

“colheita”, montante fixo em géneros ou dinheiro, pago em reconheci-

mento do senhorio jurisdicional, ou da exigência de serviços pessoais,

como a “carreira” ou a “geira”. A “carreira” traduzia-se na obrigato-

riedade de os lavradores prestarem serviços de transporte gratuitos

à casa senhorial e a “geira” a obrigação de dar dias de trabalho gratui-

to nas reservas senhoriais. Particularmente odiado era o tributo da

“lutuosa”, exigida aos familiares de um foreiro no momento do seu

falecimento, forma simbólica de a entidade senhorial se constituir

como “herdeira” dos enfiteutas.

Estas imposições senhoriais foram objecto de particular con-

testação nos finais de Antigo Regime, por serem consideradas “vestí-

gios do feudalismo”, sendo, por este motivo, as primeiras a serem

abolidas pelos liberais em abril de 1821.

As entidades senhoriais gozavam ainda de alguns monopólios.

Um deles, denominado “relego”, consistia no exclusivo da venda do

vinho, proveniente de tributos, nos primeiros meses do ano (durante

um a três meses), privilégio que garantia o escoamento do produto

dos senhores nas melhores condições de conservação e de preço.

O exclusivo da posse de meios de transformação de produtos

(moinhos, lagares de vinho ou azeite) ou de fornos de fabrico do pão

contava-se, igualmente, entre as prerrogativas das casas senhoriais.

Ao longo do século XVIII, e com particular destaque em finais

desta centúria, ocorreram frequentes protestos contra o peso exces-

sivo da renda fundiária por parte dos contribuintes, de diversas con-

dições sociais. A avaliação do peso da renda senhorial sobre as explo-

rações agrícolas é um problema fulcral que tem preocupado os histo-

riadores do mundo rural. No entanto, a complexidade do tema em

causa, conjugada com a natureza dos dados fornecidos pelas fontes,

tem levado os investigadores a ficarem muito aquém das suas expec-

tativas quanto à quantificação da renda fundiária. Se atendermos, en-
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na tretanto, ao facto de serem a ração e o dízimo os encargos fundamen-

tais que recaíam sobre a terra, fácil será concluir que a parte da pro-

dução devida ao detentor do domínio directo, de acordo com os títu-

los, oscilava entre 22,5% (dízimo + ração de oitavo), nas terras do

monte, e 35% ou 43% (dízimo + ração de quarto ou terço), nas terras

de campo. A estes valores é ainda necessário acrescer a parte corres-

pondente ao foro e outras prestações ocasionais. As percentagens

apresentadas eram, por certo, acrescidas nos casos de existência de

intermediários entre o cultivador da terra e o senhor directo.

Os contratadores de rendas

As entidades senhoriais não dispunham de estruturas que lhes

permitissem assegurar a cobrança directa dos foros, dízimos e rações

nos seus domínios, que eram frequentemente dispersos e des-

contínuos. Esta tarefa era, por este motivo, assegurada por indivídu-

os que contratavam a cobrança das rendas, por períodos de três ou

quatro anos. Os contratadores de rendas, também denominados ren-

deiros, eram lavradores abastados, e, sobretudo, homens de negócio,

que se dedicavam ao comércio de géneros agrícolas.

A cobrança de rendas constituiu-se como uma actividade lu-

crativa, sobretudo em conjunturas de bons anos agrícolas, de uma

burguesia que se afirmou no mundo rural português e cujos interes-

ses se entrecruzavam com os das entidades senhoriais. O sistema de

cobrança de renda fundiária utilizado pelas casas senhoriais permi-

tiu, deste modo, que o sistema senhorial tivesse como sustentáculo

uma actividade que desenvolvia já numa lógica capitalista.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a concepção de propriedade, enten-

dida como um direito não absoluto, não exclusivo e não perpétuo, em

vigor na Idade Moderna, permitiu uma distribuição social dos rendi-

mentos da terra por vários sectores sociais e instituições, constituin-

do-se, assim, como o principal sustentáculo do edifício social de Anti-
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go Regime, tanto em uma perspectiva económica como política e sim-

bólica. Com efeito, todas as estratégias de consolidação ou ascensão

social passavam pela aquisição de bens ou rendimentos fundiários.

Por sua vez, a terra e os usos colectivos funcionaram como suporte

de economias de subsistências e de actividades de cariz capitalista,

caso da criação de gado na zona da serra da Estrela e no Alentejo.

Este sistema complexo de relações de propriedade foi alvo, na

segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do XIX, de críti-

cas por parte dos defensores do individualismo agrário e da proprie-

dade “perfeita”, que advogavam a libertação da terra de todos os “obs-

táculos” que impediam a sua livre circulação, bem como o conjunto

de encargos que absorviam o produto líquido da terra, impedindo o

investimento na terra e consequente “progresso na agricultura”. Na

mesma conjuntura, o sistema de propriedade sofreu uma forte con-

testação nos campos, fruto da convergência do descontentamento

de camponeses, “oprimidos” pela pesada tributação agrária e de

enfiteutas “poderosos”, de extracção social nobre e burguesa, que an-

siavam tornar-se proprietários plenos das terras sob domínio senho-

rial, desiderato que viriam a concretizar na sequência da Revolução

Liberal de 1820, com a nacionalização e posterior venda de bens das

entidades senhoriais. Por sua vez, a extinção dos usos comunitários e

a progressiva privatização de terras “de logradouro comum” teria como

resultado a “proletarização” da mão-de-obra que passou a viver ape-

nas dos rendimentos do seu trabalho. A resistência à política de

individualização de terras comuns foi, todavia, muito grande, sobre-

tudo nos espaços de montanha, de modo a comprometer a sua aplica-

ção em todo o território no século XIX.

NOTAS
1 Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Membro

do Centro de História da Sociedade e da Cultura.
2  CONSTITUIÇÕES DO BISPADO DE COIMBRA, 1731, P. 265
3 ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIV.4, TIT. 38
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A AGRICULTURA PORTUGUESA NO SÉCULO XVIII:
PROGRESSO OU ATRASO?1

José Vicente Serrão

O problema

Há, no mínimo, duas fortes razões para nos interrogarmos so-

bre as tendências dominantes do comportamento da agricultura em

Portugal no século XVIII. Em primeiro lugar, porque se tratava de

um sector chave da economia portuguesa. Se ele era o principal res-

ponsável pela formação da riqueza não o sabemos ao certo, visto que

ainda não dispomos de uma reconstituição quantificada do produto

interno e da sua repartição por sectores de actividade, mas o sector

agrário era seguramente o maior criador de emprego, a principal fon-

te de receitas fiscais para a Coroa e, por intermédio da renda fundiária,

o principal sustentáculo da estrutura social vigente. Em segundo lu-

gar, porque a agricultura foi, neste século, objecto de uma atenção

sem precedentes por parte do pensamento e do discurso económico

e político. Em suma, a “questão agrária” setecentista assume uma

centralidade indiscutível, tanto pela sua importância na realidade

como pela representação que se fazia dessa realidade.

Diga-se de passagem que, quer num caso quer no outro, esta

não é, como se sabe, uma especificidade portuguesa. Para a generali-

dade das sociedades e das economias europeias da época, a agricul-

tura e o mundo rural tinham uma importância capital e ao seu com-

portamento atribui-se geralmente uma grande parte da responsabili-

dade pelo processo de transição para a denominada época contem-

porânea e pelos seus diversos graus de sucesso e de insucesso. Basta

lembrar a sua importância no quadro da Revolução Francesa ou as

interpretações clássicas sobre a articulação entre as transformações

da agricultura e a Revolução Industrial britânica. Também do ponto

de vista intelectual, o pensamento económico europeu colocou a agri-

cultura no centro das suas atenções, podendo mesmo falar-se, espe-



32
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? cialmente a partir de meados do século, de uma autêntica voga

agrarista, com variados matizes e tendências, dentre as quais se pode

destacar a corrente fisiocrática.

No caso português, o que se constata é que, apesar da

centralidade da questão, ou talvez por isso mesmo, subsistem ainda

muitas dúvidas e alguma controvérsia acerca do comportamento da

agricultura no século XVIII. Essas dúvidas, bem ou mal, confluem numa

questão fulcral: foi o século XVIII uma época de crise ou de progresso

para a agricultura portuguesa?

Várias lacunas ainda existentes na investigação sobre o tema e

a grande dificuldade, para a época em causa, de obter indicadores

quantificados e quantificáveis, comprometem uma resposta definiti-

va a essa questão. Mas também é verdade que alguns preconceitos, a

par de alguma dificuldade em descolar das imagens coevas (ou uma

certa parcialidade na sua leitura), têm condicionado as interpreta-

ções historiográficas e quase têm permitido conclusões largamente

opostas.

O objectivo deste texto é precisamente o de propor uma res-

posta de síntese àquela questão chave. Dadas as circunstâncias, pode

considerar-se um texto polémico, mas essa é a melhor forma de en-

frentar e dinamizar o debate em torno de uma matéria cuja relevância

transcende o próprio âmbito, mais restrito, de uma história agrária

de Portugal.

Como já insinuei acima, a origem remota das dúvidas que ainda

hoje se colocam sobre o sentido dominante da evolução setecentista

do sector agrário pode situar-se no memorialismo dos finais do sécu-

lo XVIII e princípios do século XIX,2 tanto pela sua fixação quase ob-

sessiva na agricultura como pela sua ambiguidade. Em termos mais

genéricos, o discurso reformista dominante em Portugal nessa época

parece oscilar ou hesitar entre duas atitudes aparentemente contra-

ditórias. Por um lado, exprime uma perspectiva optimista e um senti-

mento de confiança nas potencialidades e nos recursos do país, como

se pode ver, por exemplo, nas memórias dedicadas à sua inventariação

regional ou naquelas que relatam novas experiências e progressos

técnicos. Por outro lado, os diagnósticos que apresenta são quase

sempre bastante contundentes, apontando longos elencos de entra-

ves ou procedimentos errados e falando não raras vezes de “deca-
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dência”, o que lhe confere um tom geral bastante crítico, que não é

difícil de confundir com uma visão globalmente pessimista.

Mas o que importa sobretudo destacar aqui é que esse

memorialismo era predominantemente agrarista, uma vez que o es-

sencial das suas preocupações e propostas dizia respeito à agricultu-

ra, à qual foi dedicada uma abundante “literatura”, publicada ou não,

composta por dezenas de escritos de toda a espécie (opúsculos, me-

mórias académicas, pareceres, consultas, cartas, relatórios, planos,

projectos etc.).3 Ora, se isso era em parte explicável pela influência

das correntes europeias e por um certo efeito de moda que se propa-

gou no seio das elites ilustradas do país, também não podia deixar de

ter algum fundamento na própria realidade interna. Ou seja, algo iria

mal na agricultura portuguesa, ou, pelo menos, assim o entendiam os

observadores da época. Em bom rigor, no entanto, a questão não se

presta a uma interpretação linear. A atenção quase obsessiva e o dis-

curso bastante crítico que lhe dedicaram podem interpretar-se como

reacção a uma possível conjuntura particularmente crítica do sector

agrário, ou mesmo como uma espécie de tomada de consciência

colectiva de um eventual fracasso da agricultura perante os desafios

do século. Mas também se podem interpretar, numa perspectiva to-

talmente diferente, quase oposta, como uma tomada de consciência e

uma reacção aos obstáculos que se opunham às tendências

expansionistas da agricultura. Por outras palavras, não sabemos se

se reportavam a uma agricultura decadente e que havia fracassado,

ou se a uma agricultura em crescimento que se confrontava com

factores de bloqueio.

Provavelmente, o fenómeno em causa foi um pouco de tudo

isso. Mas a historiografia económica do período, inicialmente muito

influenciada por esse género de fontes, e talvez mais seduzida pela

vertente “pessimista” que transparece das mesmas, tendeu a dar mais

atenção aos aspectos negativos do que aos sinais positivos.4 E creio

que ainda não se libertou disso. Em meu entender, têm-se utilizado

demasiado palavras como atraso, decadência, estagnação, bloqueio ou

crise quando se trata da agricultura portuguesa do século XVIII. Ora,

pelo contrário, o que eu defendo é que, na sua globalidade, o século

XVIII foi um bom século agrícola em Portugal. No resto deste texto

procurarei desenvolver e esclarecer o significado desta afirmação.
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tura no período em causa. Sem entrar em grandes detalhes descriti-

vos,5 tentarei destacar as novas condições e desafios que se lhe apre-

sentaram no século XVIII e avaliar o contraste entre os factores de

crescimento e os factores de bloqueio. Nos dois pontos seguintes con-

centrar-me-ei, por meio de duas abordagens distintas, na análise da-

quilo que era e ainda é muitas vezes indicado como o principal ponto

crítico da agricultura portuguesa desta época, a sua aparente incapa-

cidade para alimentar a população. Por fim, uma pequena conclusão

procurará dar a resposta possível à questão que serve de ponto de

partida para este trabalho.

Os prós e os contras de um crescimento agrícola
sustentado

Ao nível daquilo a que poderemos chamar as condições

ambientais, sabemos que o século de setecentos conheceu, tanto do

ponto de vista económico como do ponto de vista demográfico, vá-

rios factores de pressão aos quais a agricultura não podia ficar indife-

rente, quer tenham constituído constrangimentos, quer tenham repre-

sentado novas oportunidades. Há que se destacar, em primeiro lugar,

o crescimento populacional. Verificável pelo menos desde a terceira

década do século, muito intenso até o final dos anos 1770, mais lento

na ponta final, o seu balanço global saldou-se por um acréscimo de

37% dos efectivos entre 1732 e 1801 ou de 30% entre as datas extre-

mas de 1700-1800. Tratou-se de um crescimento notável, mesmo que,

em termos comparados, tenha sido inferior à média europeia (55%),

facto a que não terá sido alheia a forte emigração então registada,

fenômeno que, por sua vez, também deve ser considerado para a ques-

tão em análise. Em segundo lugar, devem ser referidos os indicadores

de urbanização: uma taxa de população urbana superior a 18% (ele-

vada para os padrões europeus do Antigo Regime), um grande núme-

ro de centros urbanos com mais de 4 mil habitantes (40 no princípio

do século e 53 em 1801),6 e uma cidade capital que concentrava

mais de um terço dessa população urbana e cujo crescimento foi mais

intenso do que o da população em geral.7 Num outro plano, não se
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pode esquecer de que este é o século do ouro brasileiro, com todo o

seu rol de efeitos directos e indirectos sobre a massa monetária, o

investimento, o consumo, as taxas de juros, o comércio externo ou a

disponibilidade de meios de pagamento ao exterior.8 Por seu turno,

as disponibilidades privadas de capitais aumentaram seguramente em

vários segmentos da população, principalmente como resultado da

grande emigração então verificada e do crescimento económico (em

especial na esfera mercantil) observável em vários períodos da

centúria.9 Por fim, deve-se salientar a maior abertura do mercado (o

interno, o colonial e principalmente o externo), em grande parte, ali-

ás, como resultado dos outros factores já assinalados.

Visto do lado do sector agrário, o século XVIII apresenta assim

um quadro macroeconómico que, simplificando muito, se poderia

caracterizar do seguinte modo: havia mais gente para alimentar e a

querer terra; havia mais dinheiro para investir nela; havia mais opor-

tunidades de mercado; e havia até, devido à “abundância” de meios

de pagamento das importações, a oportunidade para abdicar de

actividades agrícolas menos rentáveis.

Resta saber de que modo a agricultura respondeu a estes

factores de pressão, ou desafios, ou o que lhes quisermos chamar. Em

meu entender, eles geraram uma dinâmica de transformação na qual

sobressaem as respostas e os sinais positivos. Sem a preocupação de

fazer o seu elenco exaustivo e sem entrar em grandes detalhes

explicativos, que a economia deste trabalho não comporta, há de se

dar o devido destaque pelo menos aos seguintes aspectos.

Em primeiro lugar, o século XVIII assistiu a um processo de en-

riquecimento e reconversão da paisagem agrária, com efeitos sobre a

composição e a estrutura do produto agrícola nacional. Os seus re-

sultados não são ainda mensuráveis quantitativamente, mas há vá-

rios testemunhos que apontam nesse sentido. Por um lado, verificou-

se uma regressão (pelo menos relativa, mas talvez também absoluta)

dos cereais tradicionais (trigo, centeio, cevada). Em contrapartida,

cresceram as produções e os espaços destinados ao milho, à vinha,

aos olivais, às árvores de fruto, às hortas, bem como à pecuária. O

milho maís – cereal de elevada rentabilidade por semente, com facili-

dade de integração em explorações de policultura intensiva, e talvez

a cultura que se adaptava melhor ao crescimento demográfico – con-
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te, já era cultivado em todo o país; tornara-se o cereal dominante no

Noroeste e nas zonas húmidas das Beiras Altas e Litoral e tinha uma

forte implantação na Estremadura.10 A vinha, por sua vez, foi a cultura

que mais cresceu, a ponto de também se poder falar, para o século

XVIII, de uma “revolução da vinha”.11 Ela foi a principal beneficiária

das novas condições de mercado, em especial do grande aumento da

procura inglesa verificável desde os últimos anos de seiscentos, ten-

dência depois reforçada sob a vigência do Tratado de Methuen (1703).

A constituição de um importante mercado colonial no Brasil a partir

das primeiras décadas do século, na sequência da forte emigração

então verificada, representou um impulso adicional.12 Estes foram

durante todo o período os dois principais destinos, e estímulos, da

produção vinícola nacional, a que há ainda que juntar o mercado in-

terno e os novos mercados do norte da Europa que começaram a ser

explorados no último quartel do século.13

Tal como a vinha, também outras culturas de vocação predo-

minantemente comercial estiveram em expansão, sobretudo nas re-

giões mais sensíveis às tendências e aos ritmos da procura urbana e

da procura externa, sendo inúmeros os exemplos de novas planta-

ções de olivais e pomares, ou de crescimento da produção hortícola,

que se podem colher nos diversos estudos de história agrária local e

regional.14 O crescimento da pecuária, em grande parte como alterna-

tiva à cerealicultura, e portanto à custa dela, foi um fenómeno com

incidência particular no Alentejo, e pode interpretar-se essencialmente

como uma resposta dos produtores, ditada por critérios de

racionalidade económica, ao aumento da procura de carne e de lã.15

Por outro lado, além destes movimentos de recomposição, ve-

rificou-se mesmo um enriquecimento do espectro cultural, na

sequência da introdução de culturas novas: não só o arroz, cultivado

ainda de forma esporádica e com fracos resultados,16 mas sobretudo

a batata, que novos estudos têm vindo a revelar como uma cultura

mais implantada e mais expansiva no século XVIII do que aquilo que

se julgava.17

Toda esta reconversão do produto agrícola decorreu ora em

um quadro de efectiva substituição de culturas (em que avultava, se-

gundo as denúncias da época, a transformação de terras de pão em
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vinhas ou em pastagens),18 ora por meio do aproveitamento de novas

terras – a conquista das encostas do Vale do Douro para a cultura da

vinha em socalcos, as roças de terras marginais na serra algarvia ou

no Alentejo,19 o enxugo de alguns pauis,20 a ocupação de baldios e

maninhos,21 são apenas alguns exemplos deste movimento de alarga-

mento da área cultivada, fenómeno que, só por si, já mereceria figurar

no catálogo dos progressos agrícolas setecentistas. E o mesmo se

poderia dizer do crescimento do produto agrícola bruto. Não temos

ainda elementos para medir esse crescimento, mas podemos presu-

mi-lo a partir da constatação não só desse aumento das áreas em cul-

tura, como dos esforços de intensificação agrícola (processo ao qual,

aliás, não foram estranhos alguns progressos técnicos).22

Outro dos sinais positivos consistiu no facto de a terra e a eco-

nomia agrícola atraírem mais capitais no século XVIII.23 Parte desse

investimento realizou-se no quadro do mercado fundiário, por meio

da compra de terras ou foros, de contratos enfitêuticos e de arrenda-

mentos. Outra, foi canalizada para a arrematação de contratos de co-

brança de rendas por conta da Coroa, de instituições eclesiásticas ou

de casas senhoriais, estando assim intimamente associada à

comercialização dos produtos agrícolas. Trata-se, todavia, de uma

matéria que continua infelizmente a carecer de uma investigação es-

pecífica, pelo que, em concreto, pouco mais se pode dizer para além

de reconhecer a sua importância.24 Mais bem documentados e

referenciados em quase todos os  estudos locais e regionais são os

investimentos feitos no melhoramento das propriedades agrícolas

(construção de muros, socalcos, uveiras, latadas, sistemas de rega),

ou em novos arroteamentos, ou nas novas plantações de vinhas, oli-

vais e pomares a que se fez referência anteriormente.

Mas aquela que é porventura a principal expressão do desen-

volvimento da agricultura setecentista é a sua crescente subordina-

ção ao mercado. Repare-se que, em última análise, aquilo que mais

influenciou os diversos comportamentos do sector agrícola foi o alar-

gamento do mercado e a constituição de novos mercados. A

comercialização interna apresentou características expansionistas,

conferidas pelo crescimento populacional, pelo crescimento de Lis-

boa em particular e pelo aumento dos rendimentos monetários de

uma parte da população. O mercado ultramarino – teoricamente re-
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século, devido ao espectacular crescimento económico e populacional

do Brasil. O mercado externo, com largo predomínio da Inglaterra,

revelou uma abertura sem precedentes às exportações agrícolas por-

tuguesas desde os finais do século XVII, inicialmente por razões que

se prendiam com os conflitos que opunham aquele país ao seu tradi-

cional fornecedor de vinhos (a França), e posteriormente devido à

necessidade de garantir a Portugal um mínimo de contrapartidas tan-

to para o escoamento das suas manufacturas como para garantir um

acesso privilegiado ao ouro brasileiro. Igualmente atraídos pelo ouro,

muitos outros países intensificaram as suas relações mercantis com

Portugal no século XVIII, proporcionando assim novos canais de ex-

portação para os produtos agrícolas metropolitanos.25

Ora, diante desta ampliação do mercado, a economia agrícola

reagiu por meio de sua própria maior abertura (ou subordinação) ao

mesmo. Não é ainda possível ter uma idéia quantificada deste

fenómeno para o conjunto nacional, ainda que se saiba já, por exem-

plo, que no entorno de Lisboa, no princípio dos anos 1770, cerca de

dois terços da produção agrícola excediam o autoconsumo e tinham

o mercado como destino, ou que, no Alto Minho, nos finais do século,

um terço das produções da comarca de Viana se exportava pela bar-

ra.26 Outros indicadores poderiam ser citados a este respeito: o inten-

so dinamismo mercantil, interno e externo, que Romero Magalhães

(1988) e Luís Vidigal (1993) descrevem para o Algarve, ou, embora

com características diferentes, aquele que Silbert (1978) e Emília

Borges (2000) identificaram no Alentejo; a presença activa de merca-

dores estrangeiros junto da produção, em regiões tão diversas como

o Minho, o Douro, os campos de Lisboa, a Península de Setúbal, ou o

Algarve; a crescente interdependência dos mercados agrícolas

ou o grande incremento das feiras neste século;27 as tendências da

reconversão agropecuária; o que se sabe sobre o aumento da produ-

ção, comercialização e exportação de vários géneros (vinho, frutas,

azeite, hortícolas, lã). Tudo isto são sintomas evidentes de uma agri-

cultura que já não dispensava nem resistia ao apelo do mercado. Em

boa verdade, são mesmo verdadeiramente notáveis a rapidez e a ca-

pacidade de adaptação às novas condições de mercado reveladas pelo
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sector agrário, não obstante os vários estrangulamentos estruturais

que o condicionavam.

Finalmente, e em um plano mais geral, ainda há que interpretar

os desempenhos da agricultura no contexto da organização e da evo-

lução da economia em geral. A este respeito, aponta-se para uma pers-

pectiva segundo a qual o sector agrícola conquistou, no século XVIII,

uma revalorização da sua importância relativa na estrutura económica

portuguesa. No contexto daquilo a que poderíamos chamar o

“expansionismo desequilibrado” da primeira metade do século, quan-

do o país abundava em meios de pagamento, a balança comercial se

degradava a cada ano e a indústria se via bloqueada pelas importa-

ções, o sector agrícola ou alguns dos seus subsectores foram os úni-

cos que claramente cresceram e que produziram algum aumento das

exportações. Mais tarde, após os meados do século, no quadro da

recessão global da economia portuguesa, do declínio dos fluxos

auríferos e da escassez dramática de meios de pagamento, a agricul-

tura foi um dos primeiros e principais beneficiários das políticas de

fomento produtivo, vendo novamente revalorizada a sua posição. Mais

para o final do século, já em um ambiente geral de “crescimento sus-

tentado”, mas também de forte instabilidade conjuntural, continuou

a manter uma boa performance, assegurando uma parte significativa

das exportações nacionais,28 e conseguindo, no plano interno, uma

articulação razoável com o sector industrial, nos sectores das sedas

e dos lanifícios, na sequência do impulso dado à produção de lã e à

plantação de milhares de amoreiras.

Recapitulando: enriquecimento e reconversão da paisagem e

do produto agrícola, alargamento da área cultivada, aumento da pro-

dução, algumas novidades técnicas, maior investimento na agricultu-

ra, maior dependência e boa reacção aos estímulos de mercado,

revalorização comparativa da agricultura no quadro geral da econo-

mia portuguesa. O balanço é, portanto, globalmente positivo.

Não obstante tudo isso, vale a pena prevenir que a afirmação

feita no início deste capítulo – a de que, considerado o século na sua

globalidade e o sector agrícola também na globalidade, o século XVIII

foi um bom século agrícola – vale tanto por aquilo que diz como por

aquilo que omite. Ou seja, ela não impede o reconhecimento de que

nem todo o século foi de crescimento contínuo da agricultura, nem
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todas as regiões participaram de igual modo nesse processo de cres-

cimento. Assim, sublinhar o dinamismo do sector agrário e o sentido

genericamente positivo da sua evolução, não pode, de modo algum,

fazer esquecer as suas insuficiências, deficiências e ineficácias.

Elas eram de vária ordem. Umas tinham que ver com a estrutu-

ra da propriedade, com a sua distribuição social e com os regimes de

apropriação da renda agrícola, em que se destacavam as restrições

ao investimento e à mobilidade do mercado fundiário impostas pelos

vínculos, pelos bens de mão-morta e pelos direitos colectivos, bem

como o efeito de descapitalização da actividade agrícola provocado

pelos direitos senhoriais e contratuais. Ainda assim, começa hoje a

questionar-se até que ponto, na prática, essa aparente rigidez do qua-

dro jurídico-institucional não comportava elementos de plasticidade

que permitiam a sua apropriação pelos agentes sociais em condições

menos desfavoráveis do que aquilo que parece à primeira vista.29

Outras prendiam-se com as características do mercado, poden-

do-se citar os vários problemas ligados à comercialização interna (res-

trições à circulação, mau sistema de transportes, diversidade de pe-

sos e medidas etc.), ou alguns associados à comercialização exterior

(flutuações da procura, afunilamento de mercados de exportação).

Outras ainda, pelo contrário, resultavam da persistência, numa esca-

la desconhecida mas talvez considerável, de uma economia de

autoconsumo, alheada, portanto, de estímulos que se exerciam so-

bretudo ao nível do mercado.

O sector agrícola enfrentou, portanto, vários problemas no sé-

culo XVIII. Que não haja qualquer dúvida a este respeito. A questão

está em saber qual a real dimensão dessas dificuldades e até que pon-

to elas se sobrepuseram aos factores potencialmente favoráveis da

conjuntura e às manifestações de crescimento assinaladas.

Na impossibilidade de desenvolver aqui uma análise exaustiva,

vou concentrar-me sobre dois pontos que têm constituído argumen-

tos maiores da perspectiva mais “pessimista” sobre o desempenho

geral da agricultura setecentista. O primeiro tem origem no próprio

discurso agrário da época, para o qual as importações de cereais e

aquilo que estava na sua origem, a insuficiência produtiva nacional,

representavam o verdadeiro “calcanhar de Aquiles” da agricultura por-
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tuguesa. O outro constitui uma construção historiográfica recente e

tem a ver com a evolução do produto agrícola, supostamente marcada

por crises conjunturais várias, que se terão acentuado na segunda

metade do século e que se terão saldado, no longo prazo, por um

crescimento negativo, ou, ao menos, insuficiente.

Ambos têm em comum o facto de se reportarem essencialmen-

te apenas ao sector cerealífero. A perspectiva daí decorrente não só

é, por definição, redutora, como pode ser também enganadora, visto

que o sector em questão foi aquele que, durante este período, enfren-

tou maiores problemas. De qualquer modo, estes dois assuntos mere-

cem ser analisados com cuidado e sem preconceitos.

Importações e défice cerealífero: os mitos e as evidências

Bem ou mal, as principais preocupações dos observadores da

época convergiam naquilo que então se chamava a falta de pão, que

não é mais do que a expressão de síntese para um conjunto de proble-

mas que os próprios encadeavam em combinações causais variáveis:

o défice da produção cerealífera diante do consumo nacional, o ex-

cesso de incultos, uma errada afectação cultural dos solos, o peso

das importações e a concorrência dos cereais estrangeiros.

Estas preocupações, que em última análise se sustentavam no

mito de uma autosuficiência alimentar nacional, não eram novas. Na

verdade, eram tão antigas quanto o próprio problema. Afinal, já des-

de a Idade Média que, com maior ou menor regularidade, Portugal

recorria à importação de cereais como forma de corrigir o desequilíbrio

crónico entre a procura e a oferta interna.30 Neste sentido, o facto de,

no século XVIII, continuar a concentrar as atenções dos intelectuais e

dos políticos que se preocupavam com a situação da agricultura não

deixa de causar alguma perplexidade. Mas impõe-nos também a obri-

gação de lhe dar a devida atenção.

Tratava-se simplesmente de uma inércia do discurso, de um erro

de perspectiva, de um diagnóstico mal fundamentado, ou o problema

estava em real agravamento nesta época? Só há uma forma de o sa-

ber, que é revisitar as fontes, as poucas disponíveis, e tentar extrair

delas o máximo de informação possível.
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de elementos estatísticos dos finais do século XVIII e princípios do

século XIX. São bastante incompletos e apresentam alguns problemas

de harmonização, mas são de uma razoável fiabilidade, dado proce-

derem dos serviços da Balança do Comércio ou do Terreiro de Lis-

boa, instâncias que foram pioneiras na introdução da estatística em

Portugal. Usadas com as devidas reservas e cautelas, e submetidas a

um mínimo de operações de correcção e reconstituição, estas fontes

podem fornecer alguma luz sobre o mercado português de cereais e

sobre o seu grau de dependência da oferta externa.

Os elementos utilizados são fundamentalmente os seguintes:

a) umas estatísticas da importação de trigo em todo o país nos anos

de 1776 e 1777, com a discriminação dos países fornecedores e dos

portos de entrada, segundo os dados das balanças do comércio

dos anos respectivos;31 b) uns documentos relativos à venda de ce-

reais nacionais e estrangeiros no Terreiro de Lisboa, discriminada por

anos e por géneros (trigo, cevada, milho e centeio), durante o perío-

do de 1778-1787; indicam também as vendas do período 1788-1795,

mas só para os cereais estrangeiros;32 c) um quadro com os quantita-

tivos anuais de cereais importados em todo o país (só os totais, não

discriminado por cereais), provenientes do estrangeiro e das ilhas,

para o período 1796-1810.33

O primeiro exercício consiste em estimar, a partir destas fon-

tes, o volume médio anual das importações de cereais no conjunto do

país – ver o Quadro 1 (coluna da direita). Faço notar que se trata de

uma estimativa, construída com base em dados que, à partida, não

eram directamente comparáveis entre si (ver os valores originais na

coluna da esquerda, com a respectiva descrição sumária no campo

de observações). Repare-se que no primeiro período temos as impor-

tações de todo o país, mas só de trigo; no segundo período temos as

importações de todos os cereais, mas só referentes às entradas por

Lisboa; no terceiro período temos já não as importações mas sim as

vendas de cereais estrangeiros só para Lisboa (ainda que, por aproxi-

mação grosseira, se possam tomar como equivalentes às importações);

e finalmente no período de 1796-1810 o quadro volta a ser o nacional,

mas o facto de incluir também as farinhas introduz um novo elemento

de distorção.
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Perante estas disparidades, tornou-se necessário proceder a

algumas “correcções” dos números originais, de modo a conferir-lhes

um mínimo de comparabilidade. Assim, o valor de 1776-77, inicialmente

respeitante apenas ao trigo, foi transformado em valor global no pres-

suposto de que nesses anos o trigo representaria os mesmos 71,1%

do total de cereais que nos outros dois períodos. Por seu turno, os

valores de 1778-87 e 1788-95, inicialmente relativos apenas a Lisboa,

foram convertidos em valores nacionais no pressuposto de que nes-

ses períodos Lisboa era responsável, tal como em 1776-77, por 88,5%

do total das importações cerealíferas. Estes pressupostos não são

garantidos, evidentemente, mas é o melhor que se pode fazer para

tentar harmonizar os dados.34

O que uma primeira leitura simples deste quadro permite con-

cluir é que as importações subiram um patamar entre a década de

1770 e a seguinte, que mantiveram uma certa estabilidade média (por

trás da qual, no entanto, há fortes oscilações anuais, não contempla-

das neste quadro) até meados da década de 1790, e que tornaram a

subir um novo patamar na conjuntura conturbada dos finais do sécu-

lo e princípios de oitocentos.

Voltaremos mais adiante a estes indicadores. Para já, interessa

destacar alguns outros aspectos igualmente contemplados nas fon-

tes em questão. No que se refere aos anos de 1776 e 1777 é possível

avaliar, por exemplo, a diferente participação dos portos e regiões

nacionais no comércio de importação dos cereais, neste caso apenas

do trigo. O predomínio de Lisboa era, a esse respeito, “arrasador”,

servindo de porta de entrada para 88,5% das importações do país. O
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Galiza, ocupava o segundo lugar (5,3% do total), mas o facto de essa

importação se ter verificado em apenas um dos anos pode indiciar

um movimento irregular. Outras importações de trigo foram registadas

nos portos marítimos do Porto (3,9%), Viana (1%) e Algarve (0,9%) e

nos portos secos da raia alentejana (0,4%).

As referidas fontes indicam igualmente a proveniência dos tri-

gos. As diferenças de um ano para o outro são consideráveis, o que

provavelmente indicia um padrão de comércio europeu de cereais

bastante flutuante, dependente de uma geografia de colheitas muito

variável. Além disso, nota-se que o país mantinha uma apreciável di-

versidade de fornecedores, testemunho, entre outras coisas, da facili-

dade com que podia recorrer ao abastecimento externo. Em todo o

caso, Nápoles destaca-se nesses dois anos como o principal vende-

dor de trigos a Portugal, com uma média de 35,4%, a que se poderiam

juntar outras duas cidades italianas, Génova e Veneza, assegurando

respectivamente 16,1 e 3,6% do total. A Inglaterra forneceu 17,4% das

importações nacionais e a Holanda 12,7%. Do Norte da Europa chega-

va também trigo da Rússia (4%) e de Hamburgo (2,6%). Os forneci-

mentos franceses eram insignificantes (1,1%), mas de Espanha, por

mar ou por terra, vieram naqueles anos 7% dos trigos importados.

No período seguinte (1778-1787), referente apenas às importa-

ções por Lisboa, aumenta largamente o número e a geografia dos for-

necedores, mas também se registam algumas alterações na sua im-

portância relativa. Para abreviar, aqui fica a lista, arrumada por or-

dem decrescente e com as percentagens inscritas entre parêntesis:

Holanda (20,1), Inglaterra (12,9), Rússia (10,2), França (9,8), Sicília (8,6),

Génova (7,1), Prússia (6,2), Hamburgo (4,9), Alemanha (4,5), Nápoles

(4,5), Norte de África (3,1), Estados Unidos (2,7), Espanha (1,7), Veneza

(1,7), Polónia (0,6), Livorno (0,5), Dinamarca (0,5), Turquia (0,3) e Sué-

cia (0,3). Agrupando por grandes regiões, verifica-se que a maior par-

te das importações procedia do norte da Europa (60%), enquanto a

Europa do sul e o Mediterrâneo forneciam 37,2%, sendo necessário

registrar também a presença, já com algum significado (2,7%), de im-

portações provenientes dos Estados Unidos da América.

Para o período 1778-95 pode-se também fazer uma avaliação do

padrão de consumo do mercado de cereais da capital portuguesa. No
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que se refere aos grãos importados, a preferência ia claramente para

o trigo, que representava 71,1% do total das vendas do Terreiro de

Lisboa, seguindo-se a cevada (17,8%), o milho (9,4%) e o centeio (1,7%).

O consumo dos cereais nacionais não diferia significativamente deste

padrão: a hierarquia das preferências era a mesma, apenas as propor-

ções variavam um pouco, com o trigo a representar 62% e o peso da

cevada a subir para os 28%, mantendo-se as vendas de milho e cen-

teio em percentagens muito mais baixas (respectivamente 9,7 e 0,3%).

No que respeita apenas ao período 1778-87, a fonte respectiva

permite ainda, por outro lado, observar a existência de uma grande

flutuação anual das vendas totais do Terreiro. Em sequência cronoló-

gica, a soma dos cereais vendidos de ambas as proveniências, nacio-

nais e estrangeiros, em milhares de hectolitros, foi nestes anos de

704, 793, 987, 827, 739, 733, 763, 980, 976 e 893, atingindo em certos

anos taxas de variação anuais muito superiores a 20%. Uma tal oscila-

ção, que obviamente não pode ser atribuída à elasticidade do consu-

mo próprio da população residente na capital, que se manteve dentro

de um padrão de crescimento bastante estável, só pode ser explicada

por alguma espécie de função redistribuidora que o mercado de cere-

ais de Lisboa desempenhava em relação ao resto do Reino ou a algu-

ma parte dele.38

Mas aquilo que é talvez mais interessante para esse período é a

possibilidade de comparar as vendas de cereais importados com as

de cereais de origem nacional no depósito público da capital. A média

anual foi de 238.878 hl para os primeiros e de 601.022 hl para os se-

gundos, o que significa que, nesses anos, a oferta interna satisfez ape-

nas 28% da procura no mercado cerealífero de Lisboa, cabendo os

restantes 72% à oferta externa, isto é, às importações. Embora estas

proporções escondam oscilações anuais que variaram, no que respei-

ta aos cereais nacionais, entre um mínimo de 7% e um máximo de

77%, e não possam de modo algum ser extrapoladas para o conjunto

do país, elas constituem um sintoma evidente da existência de um

défice cerealífero nacional, assim como, provavelmente, e não menos

relevante, um sintoma de problemas ao nível dos sistemas internos

de comercialização e transporte, que tornariam o mercado da capital

menos acessível ou menos apetecível para a oferta interna.
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disputa do mercado interno de cereais entre a produção nacional e as

importações é raríssima, o que nos impede de ter uma perspectiva

clara sobre o sentido da sua evolução. Dispomos, no entanto, de uma

estimativa de 1729 sobre a entrada de trigo da terra e do mar no Ter-

reiro de Lisboa, que aponta respectivamente para 135.610 hl e

167.894hl, o que equivaleria a uma repartição do mercado de 45% para

o primeiro e 55% para o segundo39 – proporções muito menos desfa-

voráveis à oferta interna do que aquelas que se viriam a registar no

final do século.

Resumindo toda a informação que se acaba de expor, o que

dela se pode retirar, numa leitura objectiva, é que o país importava re-

gularmente cereais, principalmente trigo, para abastecer o mercado

lisboeta, recorrendo a vários fornecedores externos. Da existência das

importações pode, por seu turno, inferir-se que a oferta (ou a produ-

ção) interna era deficitária em relação ao consumo nacional agrega-

do, e a comparação entre os números de 1729 e os do final do século

parece mesmo deixar poucas dúvidas sobre o agravamento do défice

e da dependência cerealífera do país em relação ao exterior no decur-

so do século XVIII. Mas, terá sido mesmo assim? Os dados sobre a

orientação do consumo ou sobre a repartição dos fornecimentos, rela-

tivos tão-só, convém lembrar, à capital, poderão ser extrapolados para

o conjunto nacional? E, questão ao fim e ao cabo mais decisiva, qual

era exactamente a dimensão relativa do défice frumentário português

que tanto preocupava os comentadores da época?

Estas são as questões fundamentais, para as quais nem as fon-

tes dão um esclarecimento directo nem a historiografia conseguiu ain-

da, objectivamente falando, apresentar respostas satisfatórias. Ten-

tarei aqui dar um pequeno passo em frente no esclarecimento desta

matéria. O exercício assenta simplificadamente nos seguintes pressu-

postos metodológicos: a) tomar as importações, cujos valores se co-

nhecem, como representativas do diferencial entre a produção e o con-

sumo internos (o défice); b) reconstituir o consumo nacional a partir de

uma estimativa do consumo per capita; c) cruzar os dois elementos para

determinar o peso relativo do défice.
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A principal dificuldade reside precisamente no apuramento do

indicador em falta – o consumo per capita – para o qual não há uma

reconstituição segura, apenas uma variedade de estimativas propos-

tas por autores diversos. É o caso, por exemplo, de Acúrsio das Ne-

ves, um economista do princípio do século XIX, que estimava em 20

alqueires a quantidade de grão (trigo ou milho) necessária à alimen-

tação de cada habitante durante um ano, a que acrescentava um déci-

mo para sementes e alimentação do gado.40 Convertendo para litros,

teríamos um consumo médio per capita de 303 litros.41 Uns anos mais

tarde, o estatístico Miguel Marino Franzini adoptava esse mesmo va-

lor de 20 alqueires por cabeça nos seus cálculos, acrescidos de um

terço para outros gastos (em litros: 368).42 Rebelo da Silva, escreven-

do nos anos 60 do século XIX, sustentava que a ração anual de pão

por indivíduo seria, no mínimo, de 300 litros.43 Sensivelmente por essa

época, o Ministério do Reino, nas instruções dirigidas aos governado-

res civis e administradores dos concelhos, encarregados de elaborar

as estatísticas anuais de consumo, mandava utilizar o coeficiente de

25 alqueires (345 litros) por habitante.44

Todas estas, e várias outras, estimativas produzidas no século

XIX têm sido utilizadas ou reelaboradas pelos muitos historiadores con-

temporâneos para quem a procura deste indicador tem igualmente cons-

tituído objecto de preocupação.45 Porém, ainda não se chegou a um

valor consensualmente aceite. A generalidade das propostas situa-se

no intervalo 275-350 litros (mais ou menos 20 a 25 alqueires), se bem

que algumas pareçam referir-se apenas ao consumo humano, sem con-

tar com o consumo animal e os gastos em semente. Nestas circunstân-

cias, parece-nos que 350 litros constituem um indicador aceitável do

consumo total per capita e será esse que servirá de base aos cálculos

seguintes. O Quadro 2 permite uma melhor visualização dos resulta-

dos obtidos.
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Com base nos dados sobre a população portuguesa do Conti-

nente nestas datas,46 e considerando o referido consumo médio de

3,5 hl por habitante, é agora possível formular uma estimativa do con-

sumo global anual do país. Tal como se pode ver na coluna 2, ele teria

evoluído nos períodos assinalados dos 9,6 para os 9,9 milhões de hec-

tolitros anuais. Confrontando estes valores com aqueles que se refe-

rem às importações (tal como já tinham sido apurados no Quadro 1),

os resultados não podem deixar de ser considerados surpreenden-

tes, à luz do que se tem escrito sobre o assunto.47 Com efeito, as im-

portações de cereais (o mesmo é dizer, o défice) não representavam

mais do que 5,5% do consumo nacional agregado nos anos de 1776 e

1777. Deram depois um pequeno salto para os 7% no decénio seguin-

te, e voltaram a cair ligeiramente no período de 1788-95. Infelizmente

não podemos acompanhar a sua evolução nos anos seguintes, visto

que os quantitativos referentes às importações, como já foi explicado

atrás, não admitem as operações de reconstituição aqui realizadas.

Não deixa de ser curioso, no entanto, que um autor da época, Adrien

Balbi, embora apoiado em cálculos diferentes, tenha estimado tam-

bém em 7% o défice para o período de 1796-1819.48

Para se formar uma outra ideia, não menos interessante, do sig-

nificado relativo das importações, repare-se que elas apenas eram

necessárias para colmatar o consumo de 20 a 25 dias por ano, que a

produção nacional não conseguia assegurar. Ou, numa outra perspec-

tiva ainda, para garantir o consumo durante todo o ano a uma popula-

ção de 152 a 196 mil habitantes – em termos comparativos, e a compa-

ração não é inocente, seria o equivalente à população de Lisboa.

Mesmo admitindo que o consumo total (incluindo portanto a

alimentação das bestas e os gastos em sementes) tinha uma expres-

são per capita de apenas 2,76 hl (20 alqueires) – valor muito pouco

Quadro 2

IMPORTAÇÕES E CONSUMO TOTAL DE CEREAIS
(valores médios anuais)

população consumo importações peso das importações

(hab) (hl) (hl) (%) (hab) (dias)

1776-1777 2743513 9602296 532263 5,5 152075 20,2

1778-1787 2779383 9727841 683946 7,0 195413 25,7

1788-1795 2833187 9916155 686416 6,9 196119 25,3
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plausível à luz das fontes e autores consultados – o défice apenas

subiria, no seu valor máximo, aos 8,9% (em 1778-87), equivalentes ao

consumo de 32,5 dias ou a uma população de menos de 248 mil con-

sumidores.

O que os números aqui apresentados mostram é que a depen-

dência frumentária do exterior existia, sem dúvida, mas, no cômputo

nacional, ela nada tinha de dramática. Apenas no que respeitava ao

abastecimento da capital era flagrante a prevalência dos cereais im-

portados, e, a serem correctos os valores de 1729, pode dizer-se que

esse fenómeno se tinha acentuado no decurso do século. A questão

foi muito empolada pelas elites intelectuais e políticas da segunda

metade do século XVIII. Mais familiarizadas com a situação de Lisboa,

que era a que conheciam melhor, e mais dominadas por preconceitos

de ordem política ou moral (a defesa do “interesse público”, do “bem

comum” e da soberania), terão tomado a parte pelo todo, construin-

do a partir daí uma imagem muito crítica do conjunto da agricultura,

carregada de tons negros e genericamente negativa.

No entanto, a confirmarem-se as ordens de grandeza agora apu-

radas, e elas, apesar de se apoiarem em estimativas e projecções, não

são fantasistas, há que rever seriamente essa visão tradicional que os

publicistas da época nos legaram, e da qual a própria historiografia

tem tido dificuldade em se libertar. Exagerando a dimensão da depen-

dência frumentária do país, tomaram-na como sinal de uma crise pro-

funda da cerealicultura, ou mesmo, em algumas generalizações ainda

mais ousadas, como sinal de que toda a agricultura portuguesa teria

chegado aos finais do século XVIII mergulhada na crise. Deste acumu-

lar de equívocos nasceu em grande parte a visão “pessimista” da agri-

cultura setecentista que ainda hoje perdura.49

Ora, desde logo, e como é óbvio, a cerealicultura não pode ser

confundida com a economia agrícola no seu todo. Assim como não

pode, sequer, ser reduzida à simples cultura do trigo. Esta pode não ter

crescido, ou não ter acompanhado o crescimento da população e da

procura, como parece deduzir-se do facto de as importações subsisti-

rem no final do século. Mas isso não pode fazer esquecer que, por ou-

tro lado, o século XVIII também registou um fenómeno de crescimen-

to da produção cerealífera, assente na expansão do milho maís. Tra-
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junto do país, não são incompatíveis entre si e poderão mesmo ter

ocorrido em simultâneo, simplesmente atingindo regiões diferentes.

A hipótese que eu coloco é a de que as importações aumentaram para

satisfazer a capital e o sul do país, cujos consumidores estavam me-

nos predispostos para alterar a sua dieta alimentar e cujos produto-

res estavam mais interessados, pelo menos na segunda metade do

século XVIII, em desenvolver outras produções e outras actividades

mais rentáveis (como o vinho, a fruta, os hortícolas ou a pecuária), do

que em insistir na produção de trigo.

A evolução do produto agrícola: tendências principais

A verificação da hipótese formulada no parágrafo anterior re-

quereria toda uma reconstituição do produto agrícola e uma

reavaliação do seu comportamento ao longo do século XVIII. Infeliz-

mente, uma informação sintética e quantificada sobre o mesmo não

está disponível para o caso português. É mesmo duvidoso que algu-

ma vez venha a estar, dado que na época não foram produzidas esta-

tísticas fiáveis e a sua reconstituição exigiria um levantamento siste-

mático e coordenado de dados à escala nacional que está fora do actual

horizonte de possibilidades e de preocupações da historiografia por-

tuguesa. Nestas circunstâncias, a única aproximação possível ao

problema passa por recuperar toda a informação dispersa que, sobre

o assunto, tem sido produzida no âmbito de estudos de história agrá-

ria regional e local. Esse exercício foi feito e dele apresentarei segui-

damente os resultados, limitando-me apenas às principais conclu-

sões.50 Antes, porém, torna-se conveniente esclarecer que os traba-

lhos em causa – sem com isto pretender pôr em causa a sua utilidade,

muito menos o mérito e a seriedade dos seus autores – impõem os

seus próprios limites. Eles são relativamente escassos, estão longe de

representar toda a geografia do país, reportam-se quase só à produ-

ção cerealífera, assentam em metodologias diversas, apresentam uma

qualidade desigual e alguns exibem mesmo uma estranha contradi-

ção entre as conclusões e o material de prova. Por outro lado, e pela

sua própria natureza, estes estudos patenteiam uma considerável
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pluralidade de comportamentos conjunturais e de cronologias, mes-

mo depois de terem sido largamente despojados de muitas das suas

especificidades.

Torna-se assim difícil extrair deles um padrão comum e uma

visão de conjunto coerente sobre as tendências e as flutuações da

produção agrícola no Portugal de setecentos. Mas esta talvez seja pre-

cisamente a primeira das conclusões a reter. Ou seja, a de que o sécu-

lo XVIII não conheceu uma tendência única: registou períodos de ex-

pansão da produção, períodos de declínio e períodos de verdadeira

crise. O que está portanto fora de questão – tanto para o conjunto da

agricultura como para o que diz respeito especificamente aos cereais

– é tomar o século XVIII como uma época de declínio sistemático da

produção, ou de crise, ou de decadência. Os dados existentes não

dão sustentação a essa tese. Aliás, na maioria dos casos em que é

possível fazer a comparação, verifica-se que a produção cerealífera

era mais elevada no século XVIII do que no XVII. Eis outra importante

conclusão.

Tentando reconstituir as grandes linhas da evolução

conjuntural, o que se verifica é que o maior impulso expansionista da

produção se registou sobretudo nas décadas de 1720 a 1740, prolon-

gando-se em alguns casos pela de 1750. A partir daí e até ao final dos

anos 1780, além de uma maior instabilidade nos movimentos de curta

duração, observam-se movimentos de longa duração desencontrados

– há casos em que se verifica uma ligeira progressão ascendente, há

outros em que a tendência é para a simples manutenção dos níveis de

produção já alcançados anteriormente, e há também aqueles que pa-

recem mais marcados por uma tendência recessiva. Uma quebra ge-

neralizada afectou entretanto a generalidade dos quadros espaciais

na última década do século. Nos primeiros anos de oitocentos, volta-

se a detectar, um pouco por todo o lado, novos sinais de recuperação

da produção, mas a conjuntura muito conturbada da época das inva-

sões francesas encarregou-se de agravar novamente a situação. Este

é o quadro geral, marcado como se vê por uma sucessão de altos e

baixos, de onde não é possível, com segurança, extrair um trend secu-

lar claro, ascendente ou descendente. Procurando representar o me-

lhor possível o conjunto nacional, sacrifica naturalmente as particu-

laridades regionais. Quanto a estas, não faz sentido detalhá-las aqui.



52
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? Apenas anoto que o Sul do país parece ter registado comportamentos

conjunturais mais problemáticos do que o Norte, especialmente no

que se refere à segunda metade do século.

Aproveito, entretanto, para pôr em destaque que, nas suas li-

nhas e tendências gerais, estas curvas da produção cerealífera mos-

tram uma razoável semelhança com aquelas que se conhecem para a

evolução da população. No entanto, a avaliar por certos indícios ou

pelo cruzamento de dados que alguns autores fizeram para regiões e

períodos específicos, é possível que a produção per capita tenha co-

nhecido algum decréscimo no longo prazo, especialmente nas regiões

mais ao Sul. Este é um tópico que deverá merecer uma especial aten-

ção em estudos posteriores, de modo a avaliar até que ponto os indi-

cadores de produtividade da agricultura (neste caso, da cerealicultura)

acompanharam ou divergiram dos indicadores da produção.

Nas linhas anteriores aludimos a uma possível diferença de com-

portamentos entre o Norte e o Sul de Portugal. Apenas pode esboçar-

se como hipótese, já que os estudos existentes proporcionam uma

cobertura geográfica insuficiente, mas é relativamente plausível aten-

dendo à própria geografia cerealífera do país, caracterizada pela pro-

gressiva predominância do milho maís, cereal em expansão, no Nor-

te, em contraste com a predominância do trigo no Sul, que parece ter

sido a cultura com maior dificuldade ou com menor interesse em rea-

gir aos estímulos do século.

Afora as tendências principais, já apontadas, os estudos anali-

sados, quase todos, dão também conta da existência de algumas cri-

ses de curta duração. Na sua origem estiveram quase sempre condi-

ções climáticas adversas, por vezes agravadas por circunstâncias de

natureza política ou militar. Destacam-se como principais períodos

críticos: os anos 1708-12, a segunda metade da década de 30 e em

particular os anos 1738-40, parte da década de 1760, a viragem dos

anos 80 para os 90, e, já no século XIX, os anos das Invasões France-

sas.51

De todas estas crises, é à dos anos 60 que tem sido atribuída

maior importância, o que, dentro de certos limites, tem fundamento.

Ela foi, aliás, sentida em várias zonas da Europa, dando mesmo lugar,

nalguns casos, a perturbações sociais importantes.52 Em Portugal, más

colheitas, especialmente devidas a alterações climatéricas desfavo-
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ráveis, instabilidade nos preços, problemas associados ao envol-

vimento do país na Guerra dos Sete Anos (recrutamento de soldados,

abastecimento dos exércitos, movimentações militares), dificuldades

na importação de cereais ou no seu pagamento, contracção das ex-

portações agrícolas, deverão ter constituído as principais evidências

desta crise. Crise que, de resto, não foi só agrícola,53 o que também

contribuiu para que outros factores de pressão sobre o sector agrário

se tenham intensificado nesta época. Um deles seria o crescimento

populacional, muito intenso nas décadas anteriores, que não deixaria

de provocar uma desestabilização dos equilíbrios existentes entre a

procura e a oferta, tanto ao nível do consumo de bens agrícolas como

ao nível da utilização dos factores de produção (terra e mão-de-obra).

Os rendimentos dos agricultores e dos grupos sociais que viviam da

renda fundiária ter-se-ão ressentido do clima de crise, sendo ainda

agravados pelo aumento da pressão fiscal decorrente do relançamento

da Décima em 1762. A crise comercial também poderá ter reforçado o

sentido de investimento fundiário dos sectores mercantis da popula-

ção confrontando-os com alguns dos bloqueios estruturais a esse in-

vestimento. A escassez de meios de pagamento ao exterior, decorren-

te da redução do fluxo aurífero e do abrandamento das exportações,

ao comprometer as importações de cereais, evidenciou as insuficiên-

cias da produção nacional e os problemas de funcionamento do mer-

cado interno, bem como a incapacidade dos sistemas de abasteci-

mento para enfrentarem situações de crise.54

A concorrência quase súbita de todos estes problemas e factores

veio pôr a nu algumas das fragilidades e dos bloqueios da agricultura

para corresponder às expectativas sociais, económicas ou de simples

subsistência que se alimentavam dela. E, se esta crise teve algum efei-

to, ele foi sem dúvida o de chamar a atenção dos responsáveis políti-

cos para os problemas da agricultura, não tendo sido certamente por

acaso que as principais medidas de política agrária ou com efeitos

sobre o quadro fundiário foram tomadas a partir desta altura – veja-

se a legislação sobre fomento produtivo, sobre arranque de vinhas e

mercado dos vinhos, sobre vínculos, sobre bens de mão-morta, sobre

baldios, sobre emparcelamento, sobre enfiteuse, sobre circulação in-

terna etc.55
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consequências sejam sobrevalorizadas para além daquilo que é razoá-

vel. Enquanto perturbação conjuntural, há que reconhecer que teve

até uma duração curta – em muitos locais, os indicadores da produ-

ção cerealífera em breve começaram a restabelecer-se, retomando ou

mesmo ultrapassando os índices alcançados antes da crise; o sector

vitivinícola seria entretanto reorganizado (em grande medida por efeito

de políticas públicas), muitas das exportações retomariam o seu cur-

so normal beneficiando-se de novas conjunturas favoráveis, entre ou-

tros sinais de dinamização do sector agrário. Por outro lado, e por

maioria de razão, tomar a crise dos anos 1760, por exemplo, como o

momento de uma viragem estrutural para o conjunto da agricultura

portuguesa, ou mesmo como o início de uma depressão longa que se

estenderia até aos princípios do século XIX, parece-me um manifesto

exagero.56

Conclusão: a resposta possível

Relembremos a interrogação que serve de epígrafe a este tra-

balho: foi o século XVIII uma época de progresso ou de atraso para a

agricultura portuguesa?

A questão é pertinente, por todas as razões apontadas no iní-

cio, mas pode estar mal colocada, sobretudo se se espera que a res-

posta seja inequívoca e unívoca. Formulada naqueles termos tão ge-

néricos e abrangentes, a resposta só pode ser múltipla: tal como não

havia uma, mas sim várias agriculturas (a do vinho, a do trigo, a do

milho, a do Alentejo, a de Trás-os-Montes, a de subsistência, a de mer-

cado, a intensiva, a extensiva etc.), também se pode concluir que o

século XVIII conheceu tanto o atraso como o crescimento da agricul-

tura, consoante os sectores, as regiões ou os tempos considerados.

Ou seja, a uma interrogação baseada na conjunção disjuntiva (pro-

gresso ou atraso?), só pode ser dada com segurança uma resposta ba-

seada na conjunção copulativa (progresso e atraso!).

Em todo o caso, o que eu sustento é que, de uma forma geral, a

agricultura se adaptou bem às novas condições económicas e

demográficas do século XVIII, sabendo aproveitá-las a seu favor. Se
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bem que esta conclusão não se aplique, ou não se aplique da mesma

maneira, a todos os sectores, a todas as regiões e a todos os períodos,

ela é a que exprime melhor a tendência dominante.

É preciso deixar claro que Portugal não conheceu nenhuma “re-

volução agrícola” no século XVIII,57 nem à maneira de Norfolk (com

trevo, nabos e enclosures), nem no sentido, por exemplo, de uma mo-

dificação radical da paisagem agrária ou das técnicas agrícolas, de

um aumento espectacular da produção, de transformações sociais ou

demográficas profundas, de uma alteração substancial das formas

ou dos titulares da propriedade, ou de uma clara “agrarização” da

economia. No caso português, esse tempo e esse quadro, pintado com

todas ou pelo menos com algumas destas cores, ainda estava para vir

– seria o século XIX.

No entanto, há que reconhecer que em quase todos aqueles

aspectos houve progressos. No mínimo, houve mudanças, o que sig-

nifica que o sector agrícola teve um comportamento dinâmico. Só por

si, esta já é uma conclusão importante. Algumas das expressões des-

se dinamismo têm mesmo um grande significado e não há qualquer

razão para serem subestimadas. Como não relevar, nomeadamente, a

continuação e a consolidação da “revolução do milho”, ou a “revolu-

ção da vinha”, ou o princípio de uma “revolução da batata”? Como

não valorizar a crescente dependência do mercado, ou o aumento

das exportações agropecuárias? Ou ainda, argumento que porventura

se sobrepõe a todos os outros, como não reconhecer que a popula-

ção continuou a crescer?

Mesmo no ambiente conjuntural instável, atravessado por

factores de sinal contrário, que se estende desde o último quartel do

século até aos anos das Invasões Francesas, o comportamento

da economia agrícola era positivo em muitos dos seus aspectos. Como

que alheada do discurso crítico que sobre ela se produzia, a agricul-

tura mantinha uma postura afirmativa e positiva no conspecto geral

da economia portuguesa e mesmo uma boa articulação com os ou-

tros sectores económicos. Na verdade, ela alimentava uma parte sig-

nificativa das exportações metropolitanas, que não só chegava para

compensar as importações alimentares (cereais, lacticínios, bacalhau),

como daria ainda uma contribuição para a melhoria das cotas exter-

nas do país. Produzia lã para as manufacturas nacionais e ainda para
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cessários às indústrias da seda e do linho. Para produtos como o vi-

nho, os mercados externos apresentavam até uma maior diversifica-

ção, o mercado ultramarino estava a ser mais bem aproveitado, o pró-

prio mercado interno estava um pouco maior e com menos entraves

legais à circulação do que teria estado 100 ou 50 anos antes. Os pre-

ços estavam a subir acentuadamente, o que haveria de constituir um

estímulo à produção. E, para completar o quadro, é impossível não

reconhecer que o Portugal agrícola dos finais do Antigo Regime era

auto-suficiente ou até excedentário em fruta, em azeite, em legumino-

sas, em produtos hortícolas, em carne e em vinho.

Subsistiam, sem dúvida, alguns problemas. Entre estes, talvez

se deva destacar a falta de terra para a população camponesa que

havia crescido – o movimento de ocupação de baldios e a confli-

tualidade social (moderada, sublinhe-se) que lhe andou associada são

um sintoma disso mesmo –,58 assim como o enquadramento jurídico-

institucional da propriedade e da apropriação da renda, cada vez mais

sentido como um obstáculo à mobilidade da terra, ao investimento

fundiário e agrícola e, talvez, à competitividade da oferta agrícola nacio-

nal. Mas o problema que mais preocupava os contemporâneos, como

vimos, era o da chamada falta de pão, o famigerado défice cerealífero

nacional.

Em relação a este problema gostaria, no entanto, de apontar

algumas notas conclusivas. Em primeiro lugar, esta investigação vem

demonstrar quão limitado era afinal esse défice.

Em segundo lugar, pode-se dizer que ele estava controlado –

estava praticamente circunscrito aos principais centros urbanos e era

regularmente colmatado por meio de importações marítimas, assegu-

radas por uma multiplicidade de fornecedores procedentes de regiões

tão diversas como o Mediterrâneo, o Norte da Europa ou os Estados

Unidos. Em terceiro lugar, deve-se reconhecer que as soluções adopta-

das para o resolver ou contornar eram porventura muito mais inte-

ressantes do que o problema em si mesmo. Ou seja, os produtores

prescindiram, até onde puderam, de uma cultura em muitos casos

ineficaz, o trigo, e apostaram em culturas de rendimento mais eleva-

do ou com melhores expectativas de mercado. O próprio país, a uma

escala macroeconómica, parecia admitir libertar-se do “complexo do
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trigo”, deixando a satisfação das necessidades frumentárias por con-

ta das importações e apostando numa agricultura de exportação.

Nem os campos portugueses estavam aptos nem os seus agri-

cultores estavam interessados em produzir a totalidade do cereal ne-

cessário ao abastecimento da população. Mas a economia, no seu todo,

funcionava de modo a assegurar esse abastecimento, com as impor-

tações. A prova disso é que quase não há registo de crises de mortali-

dade significativas provocadas pela fome.59 Se as importações eram

garantidas pela disponibilidade de meios de pagamento mais ou me-

nos extraordinários, como o ouro, ou compensadas pela exportação

de outros produtos (mais adequados às capacidades produtivas dos

solos portugueses ou mais vantajosos para os produtores) é uma ques-

tão agora relativamente irrelevante. O que interessa é que as solu-

ções encontradas eram pragmáticas, satisfatórias, racionais, dir-se-ia

mesmo bastante “modernas”. O seu único problema é que esbarra-

vam nos preconceitos morais e políticos da época. A questão só pode,

portanto, ser devidamente avaliada e interpretada se se contornar a

perspectiva coeva, dominada pelo ideal mítico de uma auto-suficiên-

cia alimentar.

Em suma, estou tentado a concluir que, na sua essência, o pro-

blema da agricultura não era económico. Ele era sim político, social ou

jurídico, e prendia-se principalmente ao acesso à terra, com questões

de propriedade, de investimento e de repartição da renda. Aliás, eu

diria mesmo, se bem que com algum exagero retórico, que não existia

sequer propriamente um problema da agricultura. O que existia era

um defasagem entre a situação real dessa agricultura, que até registou

neste século XVIII uma evolução notável a vários títulos, e as expectati-

vas que em relação a ela tinham as elites académicas, administrativas

e políticas.

NOTAS

1 Este texto retoma em grande parte o que foi publicado recentemente em Lains; Silva
(2005, p. 145-175). Ver Serrão (2005).

2 Chamo memorialismo ao movimento intelectual que domina o pensamento político
e económico das elites académicas, administrativas e políticas portuguesas desta
época. De sentido abertamente reformista, “ilustrado” em geral mas com uma filiação
doutrinal e ideológica bastante ecléctica, aliás muito menos teórico do que prático e
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o? pragmático, exprimia-se sobretudo por intermédio de pequenos escritos, entre os
quais avultavam as chamadas “Memórias”, de onde lhe vem o nome. Sobre o seu
significado e principais características, especialmente do ponto de vista da história
do pensamento económico, ver Cardoso (1989, 1997), Santos (1993, 1995, p. 20-43),
Pedreira (1988), Serrão (1988). POCI/HAR/56210/2004, financiado pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (Programa Operacional Ciência, Tecnologia, Inovação).

3 Como exemplo emblemático, vejam-se as Memórias Económicas da Academia Real
das Ciências de Lisboa, 1789-1815 (CARDOSO, 1990-1), ou as Memórias económicas
inéditas, 1780-1808 (CARDOSO, 1987). Vejam-se também, entre os escritos que foram
objecto de edição recente, Coutinho (1993) ou Vandelli (1994).

4 Uma boa explicação para o facto em Pereira (1994, p. 144 et seq.).
5 Para uma abordagem mais descritiva veja-se, entre as sínteses mais recentes, Meneses

(2001) ou Serrão (1993a).
6 Estes centros urbanos eram desiguais na sua dimensão e distribuíam-se com alguma

irregularidade pelo território mas, estatisticamente, pode-se dizer que havia, em 1801,
um aglomerado urbano desta dimensão mínima por cada 1680 quilómetros quadra-
dos (o que, em números redondos, corresponde a uma área compreendida num raio
de 20 quilómetros a partir do centro). Face a estes números parece-me difícil susten-
tar que o Portugal setecentista não dispunha de uma armadura de cidades.

7 Para uma análise mais desenvolvida da demografia portuguesa desta época, ver Serrão
(1993b, 1996) e Moreira e Veiga (2005).

8 Sobre o ouro do Brasil e/ou os seus efeitos ver Morineau (1978, 1985), Pinto (1979),
Serrão (1989), Martinière (1991), Marcadé (1991), Pereira (1994, p. 144-61) e Schwartz
(1998). Mais especificamente sobre a oferta monetária (que decuplicou em Portugal
entre 1700 e 1797) ver Sousa (2004) e Rocha e Sousa (2005). Sobre as taxas de juro –
que mostraram uma tendência para a baixa, a reflectir a abundância dos capitais –
ver Collecção de Leis da Dívida Pública Portugueza, Lisboa, 1883 (1ª parte, t. I, p. 73-
4 e 79-80), o Alvará de 17 Janeiro.1757, e ainda Silva (1782) e Portugal (1991), que se
referem aos seus efeitos sobre a agricultura.

9 Sobre o aumento dos capitais privados na metrópole por efeito da emigração, ver
por exemplo Neves (1814, p. 533) – “dos que se empregavam nas minas muitos volta-
ram a Portugal com os cabedais que tinham adquirido, ou, por morte deles, os mes-
mos cabedais eram remetidos aos seus herdeiros, e daqui trazem a sua origem mui-
tas casas de grosso trato de lavoura que existem nas nossas províncias”. Sobre as
fortunas de mercadores (principais, mas não únicos, beneficiários da prosperidade
económica) ver, por todos, Pedreira (1995).

10 Sobre a história da introdução e expansão desta cultura em Portugal e o significado
da expressão “Revolução do Milho”, ver Ribeiro (1963, 1987, p. 115-22), Godinho (1981,
v. IV, p. 33-8) e Almeida (1992). Alguns exemplos regionais dos seus progressos no
século XVIII, do Minho ao Algarve, em Mota (2000, p. 486), Oliveira (2002, p. 80-5),
Campos (1989, p. 102 et seq.), Magalhães (1988, p. 183-4).

11 A expressão é de Avelino de Meneses (2001, p. 242).
12 Sobre a emigração e a população brasileira no século XVIII, ver Martinière (1991) e

Balhana (1986).
13 É vasta a bibliografia com utilidade para a história da vinha e do vinho neste século.

Para além de Martins (1988, 1990, 1998), veja-se também, por exemplo, Shillington
(1907), Tenreiro (1942), Sideri (1978), Schneider (1980), Fisher (1984), Oliveira (1984),
Capela (1984), Macedo (1989), Silva e Cardoso (1996), Pereira (1996) e a revista Dou-
ro: estudo & documentos, onde, desde 1996, se têm vindo a publicar muitos trabalhos
úteis.

14 Entre outros, vejam-se os casos referidos em Oliveira (1979, p. 206-42), Magalhães
(1988, p. 163-74), Maia (1991, p. 81-93, 178), Silva (1994, p. 46-9), Amorim (1996, p. 213,
289-90), Oliveira (2002, p. 216). Testemunho inequívoco dos critérios comerciais que
orientavam as opções dos agricultores é o que se pode encontrar na resposta de um
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pároco dos arredores de Braga ao inquérito de 1758: “mas os frutos de que [a fregue-
sia] é mais abundante são repolhos, melões e melancias, porque põem na cultura
destes os moradores o maior cuidado e desvelo por entenderem que lhes dão maior
lucro” (CAPELA; FERREIRA, 2002, p. 452).

15 Sobre o assunto, com perspectivas nem sempre coincidentes, ver Silbert (1978),
Justino (1981), Santos (1995), Borges (2000), Fonseca e Santos (2001).

16 Vários testemunhos da sua presença nos campos setecentistas em Silva (1782), Cas-
tro (1963), Silbert (1978, p. 511-13), Magalhães (1985, p. 22-5), Amorim (1996, p. 309)
e Oliveira (2002, p. 120).

17 Ver Guerreiro (1987), Sobral Neto (1991, p. 144-8; 1994), Sousa (1983, p. 33), Sousa e
Alves (1997, p. 74), Justino (1988, p. I, 41), Amorim (1996, p. 310), Oliveira (2002, p.
116-20).

18 Denúncias em grande parte exageradas, devido à obsessão cerealífera dos seus au-
tores, mas não totalmente destituídas de fundamento – cf. por exemplo Amorim (1996,
p. 289-90).

19 Ver Magalhães (1988, p. 175), Silbert (1978, p. 445-57), Santos (1986, p. 72-5).
20 Alguns exemplos desta natureza relatados em Serrão (1987, p. 66-7), Ratton (1929, p.

41 ss), Balbi (1822, p. 145).
21 Sobre estas ocupações, observadas quanto aos seus efeitos materiais ou quanto ao

seu significado social, ver: Oliveira (1980), Tengarrinha (1994), Nunes e Feijó (1990),
Capela (1997, p. 47-8, 68; 1999, p. 94-8), Mota (2000, p. 532), Amorim (1996, p. 251-62,
286-8), Sobral Neto (1991), Silbert (1978, p. 959-1002), entre outros.

22 Continua a faltar um estudo de conjunto sobre a evolução das técnicas e das tecnologias
agrícolas no século XVIII, para o qual os muitos elementos já referenciados na genera-
lidade dos estudos regionais poderiam constituir um bom ponto de partida.

23 Ver Serrão (1993a, p. 86-88).
24 Veja-se, em todo o caso, Monteiro (2005, p. 78); Silbert (1978, p. 779-83, 1040); Olivei-

ra (1980, p. 9).
25 Para um maior desenvolvimento destes tópicos, ver Serrão (1993a, p. 93 ss). Ver

também Mauro (1970), Sideri (1978), Pinto (1979), Fisher (1984), Meneses (2001, p.
302-36) e Costa (2005).

26 Ver respectivamente Serrão (2000, p. 824), Sousa e Alves (1997, p. 159).
27 Ver Justino (1981), Justino e Cunha (1983).
28 As exportações agrícolas desta época ainda não estão devidamente quantificadas,

mas alguns dados úteis podem colher-se em Alexandre (1993, p. 54-74), Balbi (1822,
p. 152-70), e nos trabalhos de história do vinho citados na nota 14.

29 Ver Monteiro (2005) e Santos e Serrão (2005).
30 Ver Marques (1962).
31 Já publicadas por mim, Serrão (1987: Apêndice-quadro 6), baseado, para 1776, na

respectiva Balança do Comércio (AHMOP, SGC-5/1), e, para 1777, em Bernardo de
Jesus Maria, Arte e diccionario do commercio e economia portuguesa […] (Lisboa,
1784).

32 Fontes publicadas por Justino (1981, p. 76-8, anexos 1 e 2).
33 Publicado em Balbi (1822, v. I, p. 146). O autor indica ter-se servido dos registros do

serviço das Balanças do Comércio.
34 Os valores de 1796-1810 não são susceptíveis de correcção, uma vez que não há

elementos para avaliar o peso relativo das farinhas.
35 As fontes exprimem-se geralmente em moios e alqueires. Todos os valores foram con-

vertidos para hectolitros segundo a medida de Lisboa (1 alqueire = 0,138 hectolitros).
36 As quantidades vendidas (não as importadas) no Terreiro de Lisboa, neste período,

e para que se possa estabelecer a comparação com o período seguinte, foram de
601022 hl (média anual).
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37 Este valor não inclui os cereais provenientes das ilhas – com eles, ascenderia a 890325
hl.

38 De acordo com David Justino (1981, p. 55), “existe toda uma teia de relações
económicas no sul do país que tem Lisboa como centro regulador, não só por ser em
função do seu enorme consumo que se organizam as zonas produtoras, mas igual-
mente pelo facto de ser pelo seu porto que entram os maiores quantitativos de cereal
estrangeiro quer, na maior parte dos casos, para o consumo dos seus habitantes,
quer, em casos excepcionais, para o consumo de quase todo o sul do país”.

39 Os valores apresentados constam do parecer de um vereador do Senado de Lisboa
apresentado aquando da discussão sobre a forma de financiamento das obras do
aqueduto das Águas Livres. Acham-se publicados em Eduardo Freire de Oliveira (1885,
v. XII, p. 255). A representatividade destes números é muito duvidosa. Não se sabe
em que é que se basearam nem a que ano ou conjunto de anos se reportam. Respei-
tam apenas ao trigo, visto que o referido vereador não teve a preocupação de discri-
minar a origem dos 122958 hl de cevada, milho e centeio. Por outro lado, é o próprio
autor da informação que dá conta de que, à época, era muito elevada a quantidade
de cereais que não passava pelo Terreiro, pelo que poderemos estar muito longe de
ter uma imagem fiel da situação.

40 Ver Neves (1814, p. 234n).
41 Neste, como em todos os outros cálculos utilizados neste trabalho, utilizamos a me-

dida de Lisboa (1 alqueire = 13,8 litros).
42 Ver “Considerações acerca da renda total da nação portuguesa e sua distribuição

por classes, com algumas reflexões sobre o imposto da décima”, Revista Universal
Lisbonense, p. 294, 1843.

43  Ver Silva (1860-71, v. IV, p. 453n).
44 Ver Boletim do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, 5 (1863), p. 32.
45 Veja-se, e a lista não é exaustiva, Godinho (1955, p. 148-9), Silbert (1977, p. 39), Olivei-

ra (1980, p. 19-20), Magalhães (1985, p. 7), Justino (1988, v.  I, p. 149-52), Lains (1995,
p. 171-4, 195).

46 Valores sobre a população obtidos por projecções calculadas com base em Serrão
(1993b).

47 Veja-se no entanto, como principal excepção, o estudo ainda inédito de Pedro Lains
([19—]) no qual o autor revê também em baixa o peso das importações cerealíferas.

48 Ver Balbi (1822, p. 147).
49 Cf. Justino (1988, p. II) ou Pedreira (1994, 2005).
50 A principal bibliografia utilizada para este efeito, agrupada por regiões, foi a seguin-

te: no que se refere ao Minho – Amorim (1997), Maia (1991), Mota (2000), Oliveira
(1979, 1982, 1984, 1985), Silva (1994); para a Beira – Amorim (1996), Fonseca (1981),
Oliveira (1990, 2002); para o Alentejo – Fonseca e Santos (2001), Justino (1981, 1986),
Santos (1995), Silbert (1978); no que toca ao Algarve – Magalhães (1985, 1988), Vidigal
(1993). Para uma apresentação mais demorada dos elementos retirados destes estu-
dos ver Serrão (2005, p. 155-60).

51 Sobre estas crises, além dos estudos já referidos em nota anterior, ver também, a
partir de outras fontes e metodologias, e sobretudo no que se refere à forma como
elas foram sentidas na capital e no sul do país: Freire de Oliveira (1885, t. X, XIII),
Ferreira (1995) e Justino (1981). Para a região de Coimbra, ver Sobral Neto (1991) e
Almeida (1984).

52 Para citar o exemplo geograficamente mais próximo, refira-se o caso de Espanha,
onde, em 1766, houve fortes motins populares – ver Anes (1983, p. 369-82).

53 Jorge Borges de Macedo (1989, p. 119-39) identificou-a como uma crise da produção,
do comércio e dos fundos do Estado, iniciada em 1759-61 e com o seu ponto culmi-
nante em 1768-1771. V. M. Godinho (1955, p. 255-7) refere-se a uma “crise mercantil e
atlântica”, uma depressão bem visível que vai de 1762/66 a 1779, tendo o seu pior
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momento em 1768 e 1771. Ver também Fisher (1984, p. 68-80) e Serrão (1993a, p. 72).
54 Sobre os abastecimentos nesta época, e em todo o século XVIII, ver Ferreira (1995).
55 Sobre a política agrária desta época ver Serrão (1987).
56 Cf. Oliveira (1980), Justino (1981).
57 É caso para perguntar: e quantas regiões da Europa a conheceram? Uma interessante

revisão do assunto, questionando o alcance da expressão “revolução agrícola” e a
sua geografia, com base nos resultados mais recentes da historiografia agrária ingle-
sa e francesa, pode ver-se em Béaur (2000).

58 Ver Neto (1991) e Tengarrinha (1994).
59 Ver Moreira e Veiga (2005).

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império: questão nacional e

questão colonial na crise do Antigo Regime português. Porto:

Afrontamento, 1993.

ALMEIDA, Luís Ferrand de. Motins populares no tempo de D. João V.

Revista de História das Ideias, [S.l.], v. VI, 1984.

ALMEIDA, Luís Ferrand de. A propósito do milho “marroco” em Por-

tugal nos séculos XVI e XVIII. Revista Portuguesa de História, [S.l.], v.

XXVII, p. 103-43, 1992.

AMORIM, Inês. Aveiro e sua provedoria no século XVIII (1690-1814):

estudo económico de um espaço histórico. Porto: Universidade do

Porto, 1996.

AMORIM, Inês. O mosteiro de Grijó: senhorio e propriedade, 1560-

1720 (formação, estrutura e exploração do seu domínio). [S.l.]: Braga,

Barbosa e Xavier, 1997.

ANES, Gonzalo. El Antiguo Regímen: los Borbones. Madrid: Alianza

Universidad, 1983.

BALBI, Adrien. Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve.

Paris: [s.n.], 1822. 2 v.

BALHANA, Altiva Pilhati. A população. In: SERRÃO, Joel; OLIVEIRA

MARQUES (Org). Nova História da Expansão Portuguesa v. VIII: o Im-

pério Luso-Brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986. p. 19-62.

BÉAUR, Gerard. Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle. Paris:

SEDES, 2000.



62
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? BORGES, Maria Emília. Homens, fazenda e poder no Alentejo de Sete-

centos. Lisboa: Colibri, 2000.

CAMPOS, Maria do Rosário. Foz de Arouce no século XVIII: economia

agrária e reconversão agrícola. Lousa: [s.n.], 1989.

CAPELA, José Viriato. Produção e comércio do vinho dos Arcos, 1750-

1850: alguns dados e problemas. Arcos de Valdevez: [s.n.], 1984.

CAPELA, José Viriato. Política de corregedores: a actuação dos

corregedores nos municípios minhotos no apogeu e crise do Antigo

Regime (1750-1834). Braga: ICS, 1997.

CAPELA, José Viriato. Fidalgos, nobres e letrados no governo do muni-

cípio bracarense: a administração económica e financeira da câmara

no apogeu e crise do “Antigo Regime”. Braga: U. Minho, 1999.

CAPELA, José Viriato; FERREIRA, Ana. Braga triunfante ao tempo das

Memórias Paroquiais de 1758. Braga: [s.n.], 2002.

CARDOSO, José Luís. O pensamento económico em Portugal nos finais

do século XVIII (1780-1808). Lisboa: Estampa, 1989.

______. Pensar a economia em Portugal: digressões históricas. Lis-

boa: Difel, 1997.

______. (Ed.). Memórias económicas da Real Academia das Ciências

de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes, e da indústria

em Portugal e suas conquistas (1789-1815). Lisboa: Banco de Portugal,

1990/91. 5 t.

______. (Ed.). Memórias económicas inéditas (1780-1808). Lisboa: Aca-

demia das Ciências, 1987.

CASTRO, Armando de. Orizicultura. In: SERRÃO, Joel (Org.). Dicioná-

rio de História de Portugal. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1963-1971.

COSTA, Leonor Freire. Relações económicas com o exterior. In: LAINS,

Pedro; SILVA, Álvaro F. (Ed.). História Económica de Portugal, 1700-

2000. v. I: o século XVIII. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005.

p. 263-298.

COUTINHO, Rodrigo de Souza. Textos políticos, económicos e finan-

ceiros, 1783-1811. Lisboa: Banco de Portugal, 1993.



Jo
sé

 V
ic

en
te

 S
er

rã
o

63

FERREIRA, Jaime A. C. A dessacralização do pão: políticas de abaste-

cimento no Antigo Regime: do Conselho ao Estado Iluminista. Porto:

Campo das Letras,1995.

FISHER , H. E. S. De Methuen a Pombal: o comércio anglo-português

de 1700 a 1770. Lisboa: Gradiva, 1984.

FONSECA, Helder A. O senhorio de São Marcos e a comunidade rural

de Vale de Azares no século XVIII: contributo para o estudo da histó-

ria rural no Antigo Regime em Portugal. Revista Portuguesa de Histó-

ria, [S.l.], v. XIX, p. 183-270, 1981.

______; SANTOS, Rui. Três séculos de mudanças no sector agrário

alentejano: a região de Évora nos séculos XVII a XIX. Ler História,

[S.l.], v. 40, p. 167-78, 2001.

GODINHO, V. M. Os descobrimentos e a economia mundial. 2a ed. Lis-

boa: Presença, 1981. 4 v.

______. Prix et monnaies au Portugal, 1750-1850. Paris: A. Collin, 1955.

GUERREIRO, Manuel Viegas. A cultura da batata, sua introdução na

Europa: o caso de Portugal. Memórias da Academia das Ciências de

Lisboa – Letras, Coimbra, v. XXVI, p. 7-24, 1987.

JUSTINO, David. A formação do espaço económico nacional: Portu-

gal, 1810-1913, 2 vols., Lisboa, Vega, 1988.

______. Conjuntura económica e relações sociais numa aldeia do

Alentejo: Monte de Trigo, 1690-1854. Dissertação (Doutorado) – Lis-

boa, 1986. Prova complementar.

______. Crises e decadência da economia cerealífera alentejana no

século XVIII: contribuição para o seu estudo a partir da análise das

séries dos preços regionais do trigo e da cevada (1684-1820).  Revista

de História Económica e Social, [S.l.], v. 7, p. 29-80, 1981.

_______; CUNHA, Mafalda. As feiras de Estremoz: uma primeira con-

tribuição para o estudo dos mercados regionais no Antigo Regime.

Revista de História Económica e Social, [S.l.], v. 11, p. 103-23, 1983.

LAINS, Pedro. A economia portuguesa no século XIX: crescimento

económico e comércio externo, 1851-1913. Lisboa: Imprensa Nacio-

nal, 1995.



64
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? ______. A herança do Antigo Regime, 1750-1807. [S.l.: s.n.], [19—]. Iné-

dito. Mimeo.

______; SILVA, Álvaro F. (Ed.). História Económica de Portugal, 1700-

2000. v. I: o século XVIII. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005.

p. 145-175.

MACEDO, J. Borges de. A situação económica no tempo de Pombal:

alguns aspectos. 3a ed. Lisboa: Gradiva, 1989.

MAGALHÃES, J. Romero. Alguns aspectos da produção agrícola no

Algarve: fins do século XVIII: princípios do século XIX. Revista Portu-

guesa de História, [S.l.], v. XXII, p. 1-29, 1985.

MAGALHÃES, J. Romero. O Algarve económico, 1600-1773. Lisboa:

Estampa, 1988.

MAIA, Fernanda de Sousa. O mosteiro de Bustelo: propriedade e pro-

dução agrícola no Antigo Regime (1638-1670 e 1710-1821). Porto: Uni-

versidade Portucalense, 1991.

MARCADÉ , Jacques. O quadro internacional e imperial. In: SERRÃO,

Joel; MARQUES, Oliveira (Org.). Nova História da Expansão Portugue-

sa. v. VII: O Império Luso-Brasileiro, 1620-1750. Lisboa: Estampa, 1991.

p. 19-90.

MARQUES, A. H. Oliveira. Introdução à história da agricultura em Por-

tugal: a questão cerealífera em Portugal durante a Idade Média. Lis-

boa: FLUL, 1962.

MARTINIÈRE, Guy. A implantação das estruturas de Portugal na Amé-

rica (1620-1750). In: SERRÃO, Joel; MARQUES, Oliveira (Org.). Nova

História da Expansão Portuguesa. v. VII: O Império Luso-Brasileiro, 1620-

1750. Lisboa: Estampa, 1991. p. 93-261.

MARTINS, Conceição A. Memória do vinho do Porto, Lisboa, ICS, 1990.

______. Os ciclos do vinho do Porto: ensaio de periodização. Análise

Social, [S.l.],  v. 100, p. 391-429, 1988.

______. Vinha, vinho e política vinícola em Portugal: do Pombalismo à

Regeneração. Évora; [s.n.], 1998. 3 v.



Jo
sé

 V
ic

en
te

 S
er

rã
o

65

MAURO, Frédéric. Études économiques sur l’expansion portugaise (1500-

1900). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1970.

MENESES, Avelino de Freitas de. A exploração da terra. In: SERRÃO,

Joel; OLIVEIRA MARQUES (Org.). Nova História de Portugal. v. VII:

Portugal, da paz da Restauração ao ouro do Brasil. Lisboa: Presença,

2001. p. 226-263.

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A ocupação da terra. In: LAINS, Pedro;

SILVA, Álvaro F. (Ed.). História Económica de Portugal, 1700-2000. v. I:

o século XVIII. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005. p. 67-91.

MOREIRA, Maria J. G.; VEIGA, Teresa R. A evolução da população. In:

LAINS, Pedro; SILVA, Álvaro F. (Ed.). História Económica de Portugal,

1700-2000. v. I: o século XVIII. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais,

2005. p. 35-66, 2005.

MORINEAU, Michel. Incroyables Gazettes et fabuleux métaux. Paris:

Maison des Sciences de l’Homme; Cambridge: Cambridge U. P, 1985.

______. Or brésilien et Gazettes hollandaises. Révue d’Histoire Moderne

et Contemporaine, [S.l.], t. XXV, p. 3-60, 1978.

MOTA, Salvador. O senhorio cisterciense de Santa Maria de Bouro:

património, propriedade, exploração e produção agrícola (1570-1834).

Porto: U. Porto, 2000.

NEVES, José Acúrsio das. Variedades sobre objectos relativos às artes,

comércio e manufacturas, consideradas segundo os princípios da eco-

nomia política. Porto: Afrontamento, 1814.

NUNES, J. Arriscado; FEIJÓ, Rui. As transformações dos incultos no

Noroeste (1750-1900): uma proposta de recuperação. Cadernos de

Ciências Sociais, [S.l.], v. 8-9, p. 49-52, 1990.

OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a história do município

de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 1885-1911. 17 v.

OLIVEIRA, Aurélio de. A abadia de Tibães, 1630/1680-1813: proprie-

dade, exploração e produção agrícolas no vale do Cávado durante o

Antigo Regime. Porto: U. Porto, 1979. 2 v.

______. A renda agrícola em Portugal durante o Antigo Regime. Revis-

ta de História Económica e Social, [S.l.], v. 6, p. 1-56, 1980.



66
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? ______. Contabilidades monásticas e produção agrícola durante o Anti-

go Regime: os dízimos do mosteiro de Santo Tirso, 1626-1821. Santo

Tirso: [s.n.], 1982.

______. Níveis de produção vinícola no Entre Douro e Minho, 1629-

1822. In: PRIMEIRAS jornadas de estudo Norte de Portugal/Aquitânia,

Braga, 1984. p. 325-41.

______. Mercados a norte do Douro: algumas considerações sobre a

história dos preços em Portugal e a importância dos mercados regio-

nais (séculos XVII-XVIII). Revista da Faculdade de Letras (do Porto) –

História, [S.l.], v. II, p. 97-160, 1985.

OLIVEIRA, João Nunes de. A Beira Alta de 1700 a 1840: gentes e sub-

sistências. Viseu: Palimage, 2002.

______. A produção agrícola de Viseu entre 1550 e 1700. Viseu: Câma-

ra Municipal, 1990.

PEDREIRA, Jorge. A indústria. In: LAINS, Pedro; SILVA, Álvaro F. (Ed.).

História Económica de Portugal, 1700-2000. v. I: o século XVIII. Lis-

boa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005. p. 177-208.

______. Agrarismo, industrialismo, liberalismo: algumas notas sobre

o pensamento económico português (1780-1820). In: CARDOSO, J. L.

(Org.). Contribuições para a história do pensamento económico em

Portugal. Lisboa: D. Quixote, 1988. p. 63-83.

______. Estrutura industrial e mercado colonial. Portugal e Brasil

(1780-1830). Lisboa: Difel, 1994.

______. Os homens de negócio da praça de Lisboa, de Pombal ao

Vintismo (1755-1820): diferenciação, reprodução e identificação

de um grupo social. Dissertação (Doutorado) – FCSH, UNL, Lisboa,

1995.

PEREIRA, Gaspar M. A região do vinho do Porto: origem e evolução

de uma demarcação pioneira. Douro: estudos & documentos, [S.l.], v.

1, p. 177-94, 1996.

PEREIRA, Miriam Halpern. Das Revoluções Liberais ao Estado Novo.

Lisboa: Presença, 1994.



Jo
sé

 V
ic

en
te

 S
er

rã
o

67

PINTO, Virgílio Noya. O ouro brasileiro e o comércio anglo-português.

2a ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979.

PORTUGAL, Tomás António de Vilanova. Memória sobre os juros re-

lativamente à cultura das terras. In: CARDOSO, José Luís (Ed.). Me-

mórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-

1815. 2a ed. Lisboa: [s.n.], 1991. t. III, p. 167-173.

RATTON, Jacome. Recordaçoens e memorias sobre occorrencias do

seu tempo. 2a ed. Coimbra: [s.n.], 1929.

RIBEIRO, Orlando. Milho. In: SERRÃO, Joel (Org.). Dicionário de Histó-

ria de Portugal. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1963-1971.

______. Portugal: o Mediterrâneo e o Atlântico. 5a ed. Lisboa: Sá da

Costa, 1987.

ROCHA, Maria M.; SOUSA, Rita M. Moeda e crédito. In: LAINS, Pedro;

SILVA, Álvaro F. (Ed.). História Económica de Portugal, 1700-2000. v. I:

o século XVIII. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005. p. 209-

236.

SANTOS, Rui. A nuvem por Juno? O tema da fisiocracia na

historiografia do pensamento económico português. Análise Social,

[S.l.], n. 121, p. 423-443, 1993.

______. Celeiro de Portugal algum dia: crescimento e crises agrárias na

região de Évora, 1595-1850, 2 vols., Lisboa, FCSH/UNL, 1995.

______. Configurações espaciais da economia: Mértola, segunda meta-

de do século XVIII. Lisboa: FCSH/UNL, 1986.

SANTOS, Rui; SERRÃO, José Vicente. Institutional arrangements and

functions of tenancy and emphyteusis in Southern Portugal in the

late 18th century. Comunicação ao Colóquio Droits de propriété,

marché de la terre et croissance économique en Europe, 13e-19e siècle

(Thonon, 12-14 Outubro 2005). Mimeo.

SCHNEIDER, Susan. O Marquês de Pombal e o vinho do Porto (depen-

dência e subdesenvolvimento em Portugal no século XVIII). Lisboa:

Regra do Jogo, 1980.



68
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? SCHWARTZ, Stuart. De ouro a algodão: a economia brasileira no sé-

culo XVIII. In: BETTENCOURT, F.; CHAUDURI. História da Expansão

Portuguesa. v. 3. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998. p. 86-103.

SERRÃO, José Vicente. A agricultura.  In: LAINS, Pedro; SILVA, Álvaro

F. (Ed.). História Económica de Portugal, 1700-2000. v. I: o século XVIII.

Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2005. p. 145-175, 2005.

______. O ciclo do ouro brasileiro. In: ALBUQUERQUE, Luís de (Org.).

Portugal no Mundo. v. V. Lisboa: Alfa, 1989. p. 272-85.

______. O quadro económico: configurações estruturais e tendências

de evolução. In: MATTOSO, José. (Org.). História de Portugal. v. IV: O

Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Círculo de Leitores, 1993a. p. 71-

117.

______. O quadro humano. In: MATTOSO, José (Org). História de Por-

tugal. v. IV: O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Círculo de Leitores,

1993b. p. 49-69.

______. O pensamento agrário setecentista (pré-“fisiocrático”): diag-

nósticos e soluções propostas. In: CARDOSO, J. L. (Org.). Contribui-

ções para a história do pensamento económico em Portugal. Lisboa: D.

Quixote, 1988. p. 23-50.

______. O Pombalismo e a agricultura.  Lisboa: PAPCC, ISCTE, 1987.

______. Os campos da cidade: configuração das estruturas fundiárias

da região de Lisboa nos finais do Antigo Regime. Lisboa: ISCTE, 2000.

SERRÃO, José Vicente. População e rede urbana nos séculos XVI-XVIII.

In: OLIVEIRA, César (Org.). História dos municípios e do poder local

(dos finais da Idade Média à União Europeia). Lisboa: Círculo de Lei-

tores, 1996. p. 63-77.

SHILLINGTON, V. M.; CHAPMAN, A. B. W. The commercial relations of

England and Portugal. Londres: George Routledge & Sons, 1907.

SIDERI, Sandro. Comércio e poder: colonialismo informal nas rela-

ções anglo-portuguesas. Lisboa: Cosmos, 1978.

SILBERT, Albert. Do Portugal do Antigo Regime ao Portugal

oitocentista. 2a ed. Lisboa: Horizonte, 1977.



Jo
sé

 V
ic

en
te

 S
er

rã
o

69

______. Le Portugal méditerranéen à la fin de l’Ancien Regime. 2a ed.

Lisboa: INIC, 1978. 3 v.

SILVA, José Veríssimo Álvares da. Memória histórica sobre a agricul-

tura portuguesa considerada desde o tempo dos romanos até ao pre-

sente, 1782. In: CARDOSO, José Luís. Memórias Económicas da Aca-

demia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815. 2a ed. t. V. Lisboa, 1991.

p. 149-195.

SILVA, Luiz Augusto Rebelo da.  História de Portugal nos séculos XVII

e XVIII. Lisboa, Imprensa Nacional, 1860.-71. 5 t.

SILVA, Célia Taborda da. O Mosteiro de Ganfei: propriedade, produ-

ção e rendas no Antigo Regime (1629-1683 e 1716-1822). Lisboa: Frag-

mentos, 1994.

SILVA, Francisco Ribeiro da; CARDOSO, António. O comércio de vi-

nhos do Porto com o Brasil ao longo do século XVIII. Douro: estudos

& documentos, [S.l.], v. 1, p. 27-54, 1996.

SOBRAL NETO, Margarida. Introdução e expansão da cultura da ba-

tata na região de Coimbra (séculos XVII-XIX).  Revista Portuguesa de

História, [S.l.], v. XXIX, p. 55-83, 1994.

______. Regime senhorial, sociedade e vida agrária: o Mosteiro de Santa

Cruz e a região de Coimbra (1700 a 1834). Coimbra: FLUC, 1991. 3 v.

SOUSA, Fernando de. População e economia no distrito de Vila Real

nos meados do século XIX. Estudos Transmontanos, [S.l.], v. 1, p. 7-

102, 1983.

SOUSA, Fernando de; ALVES, Jorge Fernandes. Alto Minho: população

e economia nos finais de Setecentos. Lisboa: Presença, 1997.

SOUSA, Rita Martins de. Moeda e metais preciosos no Portugal

setecentista, 1688-1797. Lisboa: INCM, 2004.

TENGARRINHA, José. Movimentos populares agrários em Portugal. Lis-

boa: Publi Europa-América, 1994. 2 v.

TENREIRO, A. Guerra. Douro: esboços para a sua história econômica.

Porto: Tip. Gonçalves e Nogueira, 1942. 3 v.



70
A

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 p
or

tu
gu

es
a 

no
 s

éc
ul

o 
X

V
III

:  
pr

og
re

ss
o 

ou
 a

tr
as

o? VANDELLI, Domingos. Aritmética política, economia e finanças (1770-

1804). Lisboa: Banco de Portugal, 1994.

VIDIGA, Luís. Câmara, nobreza e povo: poder e sociedade em Vila

Nova de Portimão (1755-1834). Portimão: Câmara Municipal, 1993.



MEMORIALISTAS E JURISCONSULTOS:
AGRICULTURA E DIREITO À TERRA EM PORTUGAL

EM FINS DO SÉCULO XVIII1

Márcia Maria Menendes Motta

OS MEMORIALISTAS E A DECADÊNCIA DA AGRICULTURA PORTUGUESA:
APROXIMAÇÕES

Para muitos historiadores, a idéia de decadência e a necessida-

de de reformas foram sentimentos compartilhados pela inteligência

portuguesa de fins do século XVII e em todo o século XVIII. Neste sen-

tido, a percepção acerca de uma degradação moral e política de Por-

tugal era o resultado da opção pelo ganho mercantil, pela adoção de

modas estrangeiras, por uma atitude cortesã, pela urbanidade, o que

teria afastado os portugueses do saudável cultivo da terra [...] da aus-

teridade na compostura, no trajar e de suas virtudes militares (DA

SILVA, 1998, p. 29). De qualquer forma, a noção de decadência era o

resultado – não previsível – de um amplo processo de dependência

de uma economia de base colonial, estruturada em razão da explora-

ção das colônias, tornando complementares as atividades econômi-

cas de Portugal propriamente dito.

A “excessiva dependência do vector colonial” provocava, se-

gundo Serrão (1998, p. 68), tendências distorcidas nas estruturas eco-

nômicas da metrópole. É certo que em razão da exploração do ouro

das Minas, a economia portuguesa conheceu um período de relativa

prosperidade, sendo o setor mercantil o principal beneficiário dos

recursos gerados pela mineração. Em meados do século XVIII, porém,

a queda da produção do minério revelava o que o período de riqueza

tendeu a ocultar, a dependência portuguesa em relação a suas colô-

nias, imprimindo a necessidade de uma “reconversão parcial”

(SERRÃO, 1998, p. 69), cujo exemplo emblemático foram as reformas

pombalinas.
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III Nas últimas décadas do século XVIII, numa conjuntura econô-

mica de relativa prosperidade, assistiu-se à formação de uma geração

de memorialistas, autores de inúmeros artigos, contendo propostas

para a solução de alguns dos problemas então considerados mais ur-

gentes. Expressão de um processo de “autonomização da economia

como disciplina cientifica” (CARDOSO, 1989, p. 25), os textos então

produzidos (em grande parte oriundos das atividades da Real Acade-

mia das Ciências de Lisboa, criada em 1779) eram a expressão escrita

da “reconversão parcial” (SERRÃO, 1998, p. 68) uma vez que muitos

memorialistas buscavam analisar a situação estrutural da agricultura

de Portugal, “cujo atraso ou ‘decadência’era tido como fundamento

da precariedade do desenvolvimento dos outros sectores de actividade

econômica mais vulneráveis às pressões da conjuntura” (CARDOSO,

1989, p. 38).

Ao analisar o pensamento dos memorialistas em fins do século

XVIII, Cardoso afirmou que um dos temas mais importantes por eles

debatidos refere-se às questões do desenvolvimento e reforma da

agricultura no país.

Tema de difícil e delicada abordagem, na medida em que seu tratamen-

to implicava a discussão da própria estrutura social e política do anti-

go regime, tendo em atenção a natureza do sistema de propriedade e

dos modos de dinamização produtiva, marcadamente submetidos às

exigências das ordens sociais privilegiadas (clero e aristocracia

fundiária) (CARDOSO, 1989, p. 103).

Esteves Pereira também assinalou que a fisiocracia portuguesa

dedicou-se a realizar o levantamento das carências estruturais, con-

duzindo a uma profunda reflexão acerca do setor primário. Para ele,

no entanto, “muito dos esforços dos fisiocratas foi de tipo muito al-

truísta e ainda, nalguns casos, timidamente projectista para respon-

der as situações de déficit estrutural” (PEREIRA, [199-], p. 52).

São por linhas transversas que encontraremos algumas evidên-

cias de críticas mais diretas às questões referentes ao que hoje deno-

minamos legislação agrária. Em fins do século XVIII, as percepções

sobre as desigualdades sociais eram inseridas no bojo de críticas

morais contra alguns dos pilares do antigo regime. As críticas, por-
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tanto, eram direcionadas à decadência da agricultura portuguesa e

tinham a intenção manifesta de buscar suas razões e as formas de

superá-la. Conforme Cardoso, os memorialistas tendiam a enfocar a

natureza da estrutura tributária, “um pesado sistema de tributos

e direitos de reminiscência feudal, coerentemente inseridos na lógica

do regime económico e jurídico senhorial” (CARDOSO, 1989, p. 104).

Os reclamos contra a propagada decadência agrícola visavam

propor soluções. Discussões a respeito das causas físicas e

potencialidades do solo, a idéia de criação de escolas agrícolas para

superação dos entraves “inerentes aos trabalhadores e proprietários

rurais” (CARDOSO, 1989, p. 109) eram algumas das medidas preconi-

zadas pelos memorialistas do período.

Aos discursos a favor da revitalização de um ou outro produto

somava-se a defesa da transformação da terra em propriedade indivi-

dual, o que podia significar responsabilizar os pobres pela situação

da agricultura, já que eram eles os beneficiários de uma dinâmica agrí-

cola pautada na existência de campos abertos. Um autor anônimo,

por exemplo, escrevera:

 O desprezo ou falta de conhecimento dos verdadeiros princípios agro-

nômicos, tem conservado os terrenos abertos, e baldios incultos, que

há em todo o Reino com a denominação de pastos e logradouros públi-

cos, a natural inveja que o povo ignorante concebe, logo que alguém

pertende apropriar-se, qualquer porção daquele comum terreno para

o reduzir à cultura, é sempre pretextada com aparência de justiça na

falta de matos e pastos, e tem por isso imposto ao Ministério e produzi-

do um incalculável número de pleitos, dissensões e pódios, que distrain-

do úteis trabalhos, acabam sempre por arruinar e perder alguns pro-

prietários (ACADEMIA REAL DE CIENCIAS DE LISBOA, 1807, p. 16-17).

No entanto, ainda que defendesse a privatização das terras co-

muns, o autor anônimo reconhecia a existência de conflitos em rela-

ção à apropriação daquelas terras. Além disso, era sensível à necessi-

dade de modificação das leis, pois – segundo ele,

só quando o sistema de legislação se unir de interesse com o da cultu-

ra, e formar um todo acorde, é que ela pode prosperar, sendo infalível
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III axioma que a prosperidade da agricultura em geral é só obra dos cuida-

dos dos particulares, mas o resultado da constituição: que é o governo

quem unicamente possui o poder de a regenerar (ACADEMIA REAL DE

CIENCIAS DE LISBOA, 1807, p. 29).

As palavras do autor anônimo não eram destituídas de sentido.

Se por um lado,

as propostas contidas nos memorialistas e projectista a favor da

privatização ou repartição de terras de longa data abandonadas ou

escassamente utilizadas em comum, representa[va], essencialmen-

te, uma primeira tentativa de criação de condições para o

surgimento de uma estrutura capitalista, paralela e não conflitual

com a estrutura baseada nas relações de tipo senhorial (CARDO-

SO, 1989, p. 118),

por outro, eles não podiam fugir à evidência de conflitos agrá-

rios, o que implicava tomar uma posição – contrária ou não – em rela-

ção à legislação vigente.

A questão dos terrenos baldios havia aparecido, no entanto, de

forma ainda mais clara num texto anterior, na memória de Bernardo

de Carvalho e Lemos, escrita em 1796.2 Seu texto é uma ampla defe-

sa do direito de propriedade, enquanto um processo que impediria a

violência da usurpação. A propriedade teria então como princípio

evitar o abuso de poder, “trazendo a sua origem da mesma constitui-

ção humana que sem este estabelecimento mais breve se aniquilaria”

(LEMOS, 1796, p. 210).

Ao defender a propriedade privada, Bernardo Lemos advogaria

em favor dos senhores e os problemas causados pela utilização de

terrenos em pastos comuns. Na defesa da instituição de uma proprie-

dade plena, Bernardo Lemos utilizaria o exemplo da ocupação das

imensas terras incultas da América Meridional, “[...]pela abundância

de frutos que produzem, não se atreve[ria] pessoa alguma a fazê-lo,

sem primeiro procurar a certeza da propriedade, para não ficar ex-

posto a que outro qualquer se vá emparar daquela porção”.

E continua:
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[...] para o evitar, recorre primeiramente a quem o pode fazer Senhor

da propriedade, por aquele poder que lhe faculta. Chefe da Nação, que

tem toda a força cativa para estabelecer e fazer observar os Reis

que vigorizam, e conservam todas as partes de uma grande sociedade,

que compõem o corpo político de uma Nação, seguro pois, pelo Gover-

no do estabelecimento, e certeza de não ser inquieto na porção da ter-

ra que lhe é destinada, e que dela pode dispor livremente como sua

(LEMOS, 1796, p. 211).

Ao desconhecer a realidade colonial e as complexas formas de

ocupação ali estabelecidas, Bernardo Lemos utilizava-se de uma vi-

são da América para expressar sua certeza sobre a relação siamesa

entre liberdade e propriedade para a consolidação do progresso da

agricultura de seu país. Para ele ainda, caso os colonos da América

tivessem que ceder parte de suas terras para terrenos comuns, eles

com certeza abandonariam seu projeto de ocupação.

Dois outros autores são emblemáticos para delinearmos as per-

cepções contemporâneas sobre os problemas da agricultura portu-

guesa: o primeiro, outro autor anônimo; o segundo, Domingos Vandelli.

Vejamos em primeiro lugar as ilações de nosso desconhecido.

Os problemas que envolviam a questão da justiça em sua rela-

ção com as demandas foram um ponto fulcral desse autor anônimo

que escreveu um extenso artigo intitulado: “Memoria Econômica Po-

lítica em que primo se faz ver que o fomento da Agricultura em geral

deve occupar as primeiras vistas do Ministério”.3

O autor busca explicitar, em primeiro lugar, as várias causas da

decadência da agricultura, a começar pela reiterada noção do “mal

método e ignorância que há do verdadeiro modo de cultivar as ter-

ras”.4 Tal como seus contemporâneos, reitera a noção de que “os la-

vradores, sem outras luzes mais, que de uma cega rotina, lançam as

sementes em seus prédios, sem respeitarem mais que a grosseria e

tradição de seus maiores”.5

No entanto, ao arrolar as outras causas, o autor revelava uma

percepção mais acurada sobre os problemas que envolviam a agricul-

tura portuguesa. Eram nove no total as causas enunciadas pelo autor.

Em quase todas, a ausência era a marca da decadência: falta de bra-

ços, falta de água para a fertilização dos prédios, falta de boas estra-
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III das para importação e exportação dos frutos de uns para outros luga-

res, falta da população para cultivar as terras. Sobre os outros moti-

vos, destaca-se, não a falta, mas a presença de problemas a serem

superados: o excesso de privilegiados, a existência de muitos vadios

a mendigar, o “mecanismo que se imputa a arte da lavoura”, as pri-

sões sem medidas que se fazem, com as cadeias cheias de inocentes,

vítimas desgraçadas. E ainda a causa diretamente relacionada à pro-

dução de vinho. Entre tantas, uma se destaca pela importância que

ela assume no texto do autor. Refiro-me à nona causa

das imensas e demoradas demandas, estes conhecimentos ordinários

que por formalidade requer a Lei, réplicas, tréplicas, dilações de vinte

dias, reformas das mesmas, cartas de inquirição para forma, como ter-

mo suspensivo sendo mais de cinqüenta dias, e outras escrupolosidades,

que a tom do conhecimento da verdade se encontram na ordem do

processo[...] são os motivos porque muitos lavradores querendo rei-

vindicar seus prédios, ou propor outras ações, largam o uso da Lavou-

ra pelo do Foro, perdendo muitos dias nas desnecessárias demoras para

averiguação da verdade, gastando nas estalagens, e com as despesas

das demandas aquele dinheiro que lhe podia servir para amanho de

suas fazendas”.  E continua: “[...] que dizer eu da demora de meses, que

digo? De anos de anos que os Juizes têm os outros para setenciar;

quantas vezes os pobres lavradores litigantes vem das suas aldeias às

cidade e vilas para tirarem os processo do poder do Escrivão, Letrado

e Juiz, e inultilmente [...].6

Sem se referir a uma ou outra legislação específica, o inominado

assumia explicitamente que uma das principais causas do decaimento

da agricultura em Portugal era a injustiça que se cometia em relação

aos lavradores em suas demandas e litígios. Os entraves e as várias

artimanhas jurídicas visavam impedir que o lavrador pudesse asse-

gurar o seu direito à terra. Assim, mesmo que considerasse – tal como

outros memorialistas – a questão da ignorância dos lavradores, ele

trazia para a luz do dia os problemas concernentes à justiça em sua

relação com a apropriação territorial.

Para fazer face às tantas causas do declínio, nosso autor arrola-

ria também as providências necessárias para os progressos da agri-
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cultura. Era preciso que se aproveitassem todos os braços trabalha-

dores. Para tanto, era mister que as Câmaras, “segundo o seu regi-

mento, estabeleçam preço dos jornais em atenção à qualidade dos

serviços”.7 Era urgente também que o ministro da Agricultura tivesse

jurisdição privativa com conhecimento sumaríssimo sobre a questão

das águas e fertilidades dos prédios. Era forçoso ainda que fossem

cuidados os grandes caminhos, que se chamam estradas públicas, e

os vicinais. Defendia a abolição “de um golpe em parte ao número

de privilegiados, e em parte à extensão dos privilégios”.8 Para evitar

os vadios, deveriam ser tomadas providências para impedir a prática

da mendigagem daqueles que não fossem cegos, totalmente aleijados

ou decrépitos. Os que se inseriam nestas categorias deveriam poder

mendigar apenas em suas comarcas. Dos vadios que expatriam, era

imperativo que não lhes fossem concedidos passaportes, sem que se

averiguasse o seu destino. Defendia ainda a abolição das prisões nos

delitos que não merecessem pena capital e, neste caso, só quando

houvesse “prova plena e capaz de sentença condenatória”.9

Para solucionar os problemas relativos às demandas, o autor

era contundente. “[...] é fazer todas as causas sumárias só com con-

trariedade, pois assim como nas causas que tem esse privilégio, ou

pela razão da pessoa, ou causa, se averigue a verdade nos termos

sumários”.10 A decisão de defender um processo sumário em deman-

das por terras e defesas de direitos vinha acompanhada por uma apu-

rada noção acerca dos procedimentos jurídicos. Entende-se assim

porque ele defendia também que “as Sentenças que se extraírem dos

processos devem ser sem os fastidiosos preâmbulos e galimacias de

palavras tabeliônicas, e só por uma que exprima o facto”.11 E conti-

nuava:

e nas mesmas sentenças devem ir logo logo palavras de requistória, no

caso de que seja necessária, para se evitar tirar depois a mesma

requistória, que uma formalidade desnecessária, que só serve para en-

grossar os Escrivães e depauperar as partes.12

Em suma, o autor anônimo, ao mesmo tempo, se aproximava e

se distanciava de seus contemporâneos. Se, por um lado, insistia tam-

bém na ignorância dos lavradores, o que o tornava uma voz a mais da
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III percepção de época sobre esses sujeitos sociais, por outro, alargava

a percepção das causas da decadência ao fazer uma referência explí-

cita à questão das demandas, das artimanhas e dos procedimentos

da justiça. Reconhecia ainda que a demora na solução dos conflitos

era mais um elemento – e não menos importante – para explicar a do

declínio da agricultura portuguesa e o empobrecimento das partes

envolvidas no litígio.

 Revisitando um caso exemplar: Domingos Vandelli

Vejamos com mais detalhes os argumentos e ilações de Domin-

gos Vandelli; um caso exemplar, nas palavras de José Luis Cardoso.

Autor de Aritmética Política, Economia e Finanças e Doutor em Filoso-

fia pela Universidade de Pádua, Domingos Vandelli foi deputado da

Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabrico e Navegação. Foi convi-

dado pelo Ministro Marquês de Pombal para a regência da cadeira de

Filosofia em Coimbra e, segundo se sabe, gozou em Portugal de gran-

de poder de influência (SILVA, 2000, p. 200).

Sua vinda para Portugal esteve associada à fundação do Colé-

gio dos Nobres – criado em 1761 – criado para educar os filhos da

nobreza. A instituição se inseria “no quadro do projecto político, pros-

seguido pelo pombalismo, de total afirmação da soberania régia e do

poder do Estado face a todos os poderes periféricos, incluindo evi-

dentemente a nobreza” (SERRA, 1994, p. XIV). Em razão do relativo

fracasso do colégio, Vandelli foi transferido para Coimbra, em 1772, par-

ticipando da reforma da Universidade, parte dos planos pombalinos de

aperfeiçoamento do ensino. Ao longo de 20 anos, de 1772-1791, Vandelli

esteve atuando na Universidade e foi ali que consolidou o seu prestígio.

Sua importância é ainda lembrada por sua visceral relação com

o projeto de criação da Academia Real de Ciências, em 1779, desem-

penhando a instituição um “papel motor e coordenador na investiga-

ção e na discussão sobre os grandes temas nacionais” (SERRA, 1994,

p. XVI). A obra de Vandelli pode assim ser identificada como a expres-

são maior do pensamento da Academia de Ciências, posto que o au-

tor conseguiu “exemplarmente condensar o essencial do teor da men-
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sagem veiculada pela literatura memorialista e projectista” (CARDO-

SO, 1989, p. 57).

Não nos cabe aqui recuperar toda a obra de Vandelli e suas

contribuições para os assuntos relativos à nação portuguesa: finan-

ças e tributos, a relação entre o comércio de Portugal com suas colô-

nias, os problemas das fábricas, e muito mais. Para o objetivo deste

artigo, importa-nos discutir mais detalhadamente sua visão acerca

da agricultura portuguesa e da questão agrária propriamente dita.

Em “Memórias sobre o a agricultura deste reino, e suas conquis-

tas”, de 1789, Vandelli buscou indicar o estado, as causas da decadên-

cia e os meios para fazer florescer a agricultura em Portugal e em

suas colônias. Além de reclamar dos terrenos incultos e das técnicas

agrícolas empregadas pelos lavradores em Portugal, nosso autor asse-

gurava também a existência de grandes extensões de terrenos incul-

tos nas ilhas dos Açores e da Madeira, nas ilhas de S. Tomé, Ano Bom

e do Príncipe e também em Angola. Sobre o Brasil, noticiou sobre a

prática da queimada nos bosques e da produção “nas vizinhanças da

costa do mar” e “nas bordas dos rios no interior do país” e destacou

ainda a utilização do trabalho escravo no Brasil, como impeditiva para

a presença de lavradores brancos, sendo esta a princi-pal causa “por

que no Brasil nunca poderá ter grande aumento a agricultura”.13

Havia, para o memorialista, causas físicas e morais que explica-

riam o decaimento. Entre as causas físicas, duas delas estavam relacio-

nadas aos caminhos e rios “quase impraticáveis”, sendo estes últi-

mos objetos de inundações “por falta de motas ou encamentos”. Ha-

via que se destacar também a “desunião das habitações e das  al-

deias”, bem como a “pouca quantidade de gente e de gado”. Mas en-

tre as causas físicas, duas outras merecem nossa atenção: a percep-

ção de que havia uma questão ligada à concentração fundiária, a “dis-

tribuição do terreno em grandes herdades” e a “falta de meios para

cultivar os terrenos”. Entre as causas morais, ressalta-se não somente

a “falta de instrução ou educação nos lavradores”, como também “o

desprezo em que se tem os lavradores”, o fato ainda de que os minis-

tros não só não os protegiam, como muitas vezes os oprimiam. Entre

as causas morais, há ainda a resignação dos lavradores, contentan-

do-se de “um vil sustento e que em razão da miséria, muitas vezes

sequer se casam”.14
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III Em relação às áreas coloniais as causas morais para a decadên-

cia da agricultura se resumiam a duas questões: “a falta de povoação

é a causa principal do pouco aumento da agricultura e também as

minas de ouro”.15

Diante de tantas causas, físicas e morais, qual era então a pro-

posta de Vandelli? Em primeiro lugar, ele destacava a existência de “ex-

celentes leis agrárias, mas raríssimas são as que se executam”,16 pro-

pondo então que elas deveriam servir de base para um Código Rural.

No entanto, ele também reconhecia que não bastava a promulgação de

um código, era preciso que “à imitação dos antigos romanos hajam

censores agrários, ou pessoas inteligentes que a façam observar”.

Em outra memória, “Memória sobre a preferência que em Por-

tugal se deve dar à agricultura sobre as fábricas” (VANDELLI, 1994b,

p. 143-152),17 Vandelli expôs mais detalhadamente sua visão sobre a

agricultura de seu país. Desta feita, esforçou-se por comparar a situa-

ção então vivida em Portugal com as da Inglaterra e Holanda para

demonstrar a tese de que as questões relativas à agricultura e à

industria não eram independentes, como pensara Colbert “porque sem

se cuidar na agricultura, não podiam florescer as fábricas, senão pre-

cariamente”. Em outras palavras, ele tinha clareza de que eram neces-

sárias profundas transformações na agricultura, mas elas não podiam

ser dissociadas de um plano de fomento à indústria.

Neste artigo, Vandelli reafirmava as soluções mais prementes para

as chamadas causas físicas da decadência da agricultura. Mas, como

sabemos, ele advogava a existência de causas morais e elas se referiam

– de uma forma ou de outra – à questão da lei, do corpus jurídico

concernente ao direito à terra: uma lei agrária. Compreende-se, portan-

to, que a despeito da polêmica que envolve a filiação teórica de Vandelli,

(para uns seria ele um representante da fisiocracia em Portugal),18 este

possuía uma aguda visão da realidade agrária de Portugal e tinha ciên-

cia do atraso português em relação aos outros países. O sistema de

Colbert era, de qualquer forma, citado por Vandelli, pois o autor afir-

mou logo no inicio desse texto que “no ultimo reinado seguiu-se o siste-

ma de Colbert, subministrando somas consideráveis aos fabricantes,

não deixando porém no mesmo tempo perder de vista a agricultura”.19

Ele reiterava assim que a agricultura não podia ser descuidada em nome

de um impulso fabril no país. Além disso, Vandelli parecia estar ciente
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de que para a superação do atraso e mesmo para romper com o esta-

do de decadência da agricultura portuguesa, era preciso que fosse insti-

tuído o fundamento da propriedade.

Esta última afirmação adquire sentido quando procuramos com-

preender o texto do autor, intitulado “Plano de uma Lei Agrária”, onde

Vandelli fez uma ampla exposição acerca da questão agrária no país.

Este texto havia sido elaborado logo após sua nomeação para a Junta

do Comércio, em 1788, e respondia a uma solicitação do presiden-

te da Junta a respeito da Lei de Sesmarias.20 A Junta do Comércio foi

criada em 30 de setembro de 1755, com o objetivo de aumentar o

comércio, combater o contrabando, “desempenhando um papel dire-

tor de importância capital na esfera econômica da sociedade portu-

guesa” (FALCON, 1982, p. 450).

O início do texto é emblemático, já que Vandelli informa que só

se propôs a escrever um plano de lei agrária, porque estava a execu-

tar uma ordem recebida do presidente da Junta do Comércio. Antes

dele, Manuel de Faria, o Conde de Ericeira, D. Luis da Cunha, Alexan-

dre de Gusmão “e muitos outros políticos nacionais” já tinham pro-

posto os “meios mais eficazes para promover a agricultura” (VANDELLI,

1994a, p. 109). Neste sentido, Vandelli se colocava em pé de igualdade

com as personagens mencionadas e tinha clara noção da importância

de sua tarefa.

Tal como em outros de seus textos e de outros autores do perío-

do, Vandelli argumentava acerca da necessidade de facilitar o transpor-

te dos produtos da agricultura, reclamava acerca dos pesados tributos

pagos pelos lavradores e discutia sobre as leis referentes à caça, à pes-

ca, e outros. Ele tinha clara noção dos encargos cobrados aos lavrado-

res e da maneira pela qual os mais ricos apropriavam-se das terras dos

mais pobres, após o empréstimo de sementes ou dinheiro. Por conta

disso, defendia o estabelecimento de caixas públicas, celeiros ou “mon-

tes de piedades” (VANDELLI, 1994a, p. 116), práticas encontradas na

Prússia, Alemanha, Itália e em Granada. Ainda segundo Vandelli já exis-

tia um celeiro na cidade de Évora, “que bem poderia ter o nome de

monte de piedade, se não fosse excessivo o lucro de quatro alqueires

por moio, que levam os lavradores” (VANDELLI, 1994a, p. 116).

Da mesma forma que outros autores de seu tempo, afirmava

igualmente que “Nação alguma nos seus códigos, ou nos seus arqui-
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III vos tem tantas sábias leis agrárias, providências e representações dos

povos para fazer florescer a agricultura, que este reino” (VANDELLI,

1994a, p. 112). Mas também considerava que a “inobservância delas

fez, que tenha chegado a agricultura a este infeliz estado” (VANDELLI,

1994a, p. 112). Vandelli era enfático a respeito da lei, pois – dizia ele –

“não é bastante ter boas leis; mas é necessário fazê-las observar”

(VANDELLI, 1994a, p. 112).

O direito de propriedade é um dos pontos nodais do argumen-

to do autor. Ele reconhecia o direito à posse pacífica, legitimando a

permanência do lavrador no lugar ocupado. No entanto, ele informa-

va que se aquelas terras possuídas não tivessem títulos e se a “coroa,

ou algum particular tiver direito de domínio, no caso, que não pa-

guem coisa alguma, se lhes deve impor aquelas contribuições, que

têm as outras” (VANDELLI, 1994a, p. 117). Significa dizer que o autor

defendia uma intervenção do governo na cobrança de impostos em

relação a terras antes ocupadas por posse, onde alguém tinha direito

de domínio. Isso não implica afirmar que Vandelli defendesse a utili-

zação de pastos comuns, ao contrário. Em defesa de uma noção de

propriedade plena e individual, ele considerava justo que “cada uma

goze uma inteira, e ilimitada propriedade das suas terras”. Afirmava

ainda:

que cada um do seu pasto deve fazer uso, que quiser, como se costuma

em França, e em outros países, donde as herdades estão abertas, e so-

mente um pequeno sinal de erva, ou feno nas extremidades das mes-

mas, é suficiente, por que nenhum se atreva a introduzir o seu gado nas

terras alheias, porque seria severamente castigado (VANDELLI, 1994a,

p. 117).

Ao se referir à compra de terras, ele afirmava que havia incerte-

za nas compras e que “se deveria executar o que se costuma em Fran-

ça, e principalmente na República de Veneza, donde há um lugar pú-

blico, no qual o vendedor ajustado com o comprador denuncia esta

venda, exibindo os títulos e as hipotecas” (VANDELLI, 1994a, p. 118).

Em outras palavras, Vandelli reclamava exatamente da inexistên-

cia em Portugal de um “mercado de terras”, com normas e regulamen-

tos claros, o que permitira a institucionalização da propriedade da
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terra sob uma ótica marcadamente liberal (POLANYI, 1980). Não à

toa, Vandelli fez referência explícita à questão da demarcação e ca-

dastro de terra, o que expressa, por linhas transversas, uma percep-

ção acurada acerca dos conflitos agrários do período e a incapacida-

de da justiça de dar uma resposta aos embates. Era preciso assegurar

o direito de propriedade, inibir as demandas, e “segurar os compra-

dores na posse pacífica dos seus bens comprados”.

Havia, portanto, uma proposta de estabelecer um seguro título

de propriedade, construir mecanismos legais para impedir que de-

mandas jurídicas colocassem em xeque títulos de propriedades con-

sagrados via mecanismo de compra e venda. Por isso ainda, ele de-

fendia que para dirimir querelas21 e obviar demandas, era recomenda-

da a escolha – em cada câmara – de dois louvados juramentados, no-

meados pelas câmaras para não só assistir, como aprovar as com-

pras.

Consagrar um título de propriedade, estabelecer uma forma de

assegurar o mecanismo de compra e venda de terras, implica demar-

car propriedades, estabelecer limites físicos para que a terra a ser

vendida ou comprada possa ter uma existência física definida, não

sujeita às dúvidas e interpretações discordantes sobre, por exemplo,

onde ela de fato termina, qual é o marco inicial da terra fronteiriça.

Não à toa, Vandelli defendia que o tombo e as demarcações fossem

feitas com os mapas topográficos, “não somente útil aos particulares

para obviar demandas, mas também ao Ministro das Finanças para

poder calcular os tributos” (VANDELLI, 1994a, p. 121). Mais uma vez,

os exemplos de outras nações legitimavam sua argumentação: o pla-

no da imperatriz da Rússia, os planos das administrações provinciais

da França e das regiões italianas de Piemonte e de Milão.

Mas Vandelli ia além. Para ele não bastava demarcar, era preci-

so construir um cadastro de terras, acrescentando os mapas da po-

pulação, dos gados, dos rendimentos e do consumo, bem como dos

tributos e valor das terras. Além disso, numa breve linha, afirmava:

“neste cadasto também se deveriam examinar os títulos dos morga-

dos, e vínculos, os quais não existindo, se devem considerar livres”

(VANDELLI, 1994a, p. 121).

Vandelli tocava num ponto delicado, ao acrescentar em sua pro-

posta de constituição de um cadastro, a apresentação de títulos de
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III morgados e vínculos. A sociedade portuguesa do Antigo Regime esta-

va assentada na existência de uma série de mecanismos que referen-

davam múltiplas interpretações sobre o direito à terra e diversas for-

mas de apropriação territorial. Vandelli não as questionava diretamen-

te, mas exigia que elas fossem fundadas em títulos, fossem legais. Não

à toa, o morgado era o exemplo destacado pelo autor.

É interessante notar que no contrapelo das críticas européias

sobre os constrangimentos à propriedade plena e mesmo da própria

legislação pombalina que apreciava a instituição por entendê-la como

“uma rigorosa amortização de bens, contrária ao uso honesto do do-

mínio, [...] contrária à multiplicação da família [...] contrária à justiça

[...] contrária à utilidade pública (MONTEIRO, 2002, p. 79), Vandelli

preferiu não assumir uma crítica direta à instituição, repreendendo-a

em seu ponto mais frágil: a questão da legalidade dos títulos.

Entende-se também por que o autor não fazia uma crítica direta

às inúmeras formas de vínculos, muitos originários de um morgadio.

Afinal, a fundação de uma casa ou morgadio era “associada à perpetua-

ção do apelido de uma linhagem e às respectivas armas, fincando os

ulteriores sucessores dos bens vinculados para o efeito com a admi-

nistração dos mesmos na sua totalidade, mas com obrigações pias

várias e de fornecerem alimentos ou dote (para o matrimonio ou para

o ingresso nas carreiras eclesiásticas) aos colaterais” (VANDELLI,

1994a, p. 78).

Em suma, Vandelli fazia uma opção claramente política; repreen-

dia duramente a existência dos pastos comuns, defendia a consagra-

ção de uma propriedade plena e individual, mas não censurava dire-

tamente os morgadios e os vínculos correspondentes. Operava assim

com um discurso marcado por um elo com o passado, legitimando de

alguma forma a manutenção de uma dinâmica de apropriação

territorial que se assemelhava “a uma manta bizarra feita de diversos

e dispersos bocados de terra obtidos por meio de vários títulos le-

gais” (HANSON, 1986, p. 1).

Se o fio condutor da análise de Vandelli pauta-se na questão da

propriedade, é preciso compreender, por fim, que relação ele estabe-

leceu entre propriedade e sesmarias. Em outras palavras, o que ele
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propôs para a legislação de sesmarias, já que havia sido convidado

exatamente para produzir um texto sobre a questão?

Em primeiro lugar, ele vai lembrar a obrigatoriedade do cultivo,

seguindo a própria lei de D. Fernando. Em segundo, vai reiterar sua vi-

são sobre as leis do reino, pois “há muito tempo que esta lei não se

executa” (VANDELLI, 1994a, p. 123). Em seus esforços de atrelar proprie-

dade à obrigatoriedade do cultivo, Vandelli encontra mais uma brecha

para questionar indiretamente a instituição do morgadio. Apoiando-se

na proposta de Lei Agrária de Castela, afirma o autor que uma vez incul-

tas e no espírito da lei de D. Fernando, “elas deveriam ser desanexadas

dos ditos morgados, e de que os administradores possam delas dis-

por, como de bens livres.22

Havia, por parte de Vandelli, uma proposta de encorajar e atua-

lizar a lei de sesmarias, estimulando a ocupação de terrenos incultos

e reiterando a obrigatoriedade do cultivo. Assim sendo, propunha que

os que viessem abrir terras incultas deveriam ficar isentos por 20 anos

de algum tipo de pagamento. Além disso, defendia que toda terra sem

cultura, capaz de produzir alguma espécie, deveria pagar anualmente

“um tributo proporcionado ao produto, que poderia dar se fosse cul-

tivada”.23 Em outras palavras, ele não somente impunha a obrigação,

como instituía um imposto cobrado àqueles que optassem por man-

ter as terras sem cultura.

Constrangido de uma forma ou de outra em minar as bases ru-

rais de sustentação do Antigo Regime, assentes em dinâmicas de apro-

priação territorial seculares, Vandelli não as criticava diretamente,

mas as questionava por vias transversas: a necessidade de cultivar as

terras para romper com a trajetória da decadência da agricultura por-

tuguesa.

As sesmarias eram, para o autor, uma porta de entrada possí-

vel para a consagração de uma determinada visão de propriedade,

submetida à obrigatoriedade do cultivo, estabelecendo prazos – em

dois ou três anos – para que as terras não cultivadas fossem “nova-

mente consideradas devolutas ao senhorio que a repartiu”.24 A lei de

sesmarias era – tal como as outras do reino – muito boa, ainda que

não aplicada.
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III No entanto, Vandelli pouco conhecia sobre o sistema de

sesmarias propriamente dito. Ao fazer referência explícita às terras

do Brasil, ele parecia ignorar a realidade agrária da colônia, ao falar

acerca da questão das terras dos índios e das determinações do

Diretório.25 Sobre as concessões de sesmarias afirmou tão somente:

“as terras que no Brasil se têm dado de sesmaria com a aprovação de

Sua majestade, se no termo de quatro anos não forem cultivadas,

se deveriam tirar; e dá-las a quem as aproveitasse” (VANDELLI, 1994a,

p. 126). Entende-se assim porque Vandelli finaliza sua análise sobre

foro e arrendamento, na crença de que a lei – tal como havia sido

proposta – atendia a sua percepção sobre propriedade, pois ela impli-

cava um mecanismo de controle pautado na necessidade do cultivo

pelo proprietário ou por outrem, pouco importa.

Domingos Vandelli havia feito uma apreciação cuidadosa do

problema agrário de Portugal e, tal como outros memorialistas, insis-

tiu na questão dos tributos e na necessidade da observância das leis

e na obrigatoriedade do cultivo. Tanto neste, com em outros de seus

textos, ele havia realizado um “programa de acção que tem por base

uma dimensão descritiva e empírica e que culmina numa opção de

estratégia para o desenvolvimento económico português” (CARDO-

SO, 1989, p. 61). Suas preciosas análises sobre os problemas das de-

mandas que envolviam a questão da administração da justiça e da

necessidade de demarcação e realização de um cadastro de terra para

Portugal mostram-nos que Vandelli estava atento ao que se passava

no campo português, cujas demandas e litígios por terras tornavam-

se recorrentes, fazendo com que a percepção daquela época fosse

a de que as boas leis do reino não eram acionadas para pôr fim aos

conflitos de interpretações sobre o direito à terra.

O plano de uma lei agrária revela-nos ainda os dilemas de

Vandelli, figura emblemática de um homem ilustrado. Ele tinha certe-

za de que era preciso constituir um cadastro de terras, demarcar

as propriedades e estabelecer os critérios para a compra e a venda de

terras. Mas para levar adiante o projeto, ele não podia ferir as bases

sociais e econômicas do Antigo Regime, pois isso envolvia a

impugnação das malhas da ocupação territorial, as diversas e confu-

sas formas de apropriação. Assim sendo, não foi à toa que ele elegeu

a lei de sesmarias como a melhor das leis, pois ela reconstruía um elo
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com o passado, não questionava formas múltiplas e confusas de apro-

priação territorial e podia ser consagrada como um fundamento da

propriedade portuguesa, no bojo de uma sociedade marcada pela per-

cepção real ou imaginária da decadência agrícola e da necessidade

de revitalização da produção, do cultivo.

Percepções de injustiça e conflitos em Portugal: um breve
comentário

Em fins do século XVIII, o campesinato português agia de forma

diversa e múltipla que se consubstanciava em questionamentos aos

direitos expressos em alguns forais, ao abuso dos senhorios, sobre a

falta de clareza daqueles documentos régios. A existência de uma

diversificada legislação, em sua relação com formas de apropriação

também variadas, “aquisições longínquas, seculares posses, forais

concedidos pelo monarca, aforamento de donatários (uns autoriza-

dos, outros arbitrariamente estabelecidos)” trazia para a cena

principal da luta, uma série de agentes sociais que – de uma forma ou

de outra – questionavam antigos privilégios e criticavam os senho-

rios. Havia, na verdade, uma “acentuada dissociação entre a proprie-

dade da terra e a sua exploração direta”. Os contratos de tipo genéri-

co “correspondiam aos forais, ou cartas de foral, documentos que

normatizavam, do ponto de vista jurídico, as relações entre o senho-

rio ou donatário e o conjunto das populações das terras que

senhoriavam” (SERRÃO, 1998, p. 79).

Para Serrão, o sistema contratual implicava uma relação precá-

ria com a terra, “inibindo os produtores, em maior ou menor grau,

conforme o tipo de contrato, de fazerem investimentos duradouros, e

até mesmo de aumentarem a produção” (SERRÃO, 1998, p.80).

Na contracorrente do movimento social que se apoiava no regi-

me de posse comum e na utilização dos pastos,26 os memorialistas

provavelmente viam na ação de camponeses, a expressão manifesta

da decadência agrícola. Inseridos num contexto em que se afirmavam

os princípios básicos do despotismo legal, segundo os quais compete

ao soberano o exercício de uma autoridade protectora e tutelar (CAR-

DOSO, 1997, p. 124), os memorialistas podiam se aperceber da exis-
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III tência recorrente dos conflitos agrários, estavam mesmo atentos à ne-

cessidade de modificação da legislação concernente ao direito à terra,

mas o restabelecimento da harmonia, da reorganização da sociedade

eram tarefas do soberano que ao transpor os princípios naturais em leis

positivas construiria um sistema de legislação e de governo que atuaria

em “conformidade com as regras que dizem respeito à acção económica

dos homens” (CARDOSO, 1997, p. 134).

Talvez fosse difícil para os memorialistas se aperceberem de

que as ações dos camponeses eram também pautadas numa concep-

ção de direito, expressa em muitos forais – como as referentes aos

terrenos de uso comum – como também igualmente marcadas pelo

princípio de defesa de uma autoridade protetora e tutelar, sendo as

ações direcionadas aos despotismos municipais e contestações

na justiça (TENGARRINHA, 1994).

A Coroa visava reordenar seu território e operava com o intuito

de delimitar o poder senhorial, impondo limites e consagrando re-

gras para a permanência do morgadio, por exemplo. Ao mesmo tem-

po, ela procurava dar respostas aos conflitos de terra então presen-

tes, como o Alvará de 14 de junho de 1784, cujo objetivo era o de

atualizar os limites das propriedades e explorações e confirmar

os títulos de posse (TENGARRINHA, 1994, p. 110). Além disso, as ações

prudentes da Coroa, ora reconhecendo o direito de uso comum, ora

salvaguardando os interesses dos senhores eram partes de uma con-

juntura em que cabia ao rei produzir e reproduzir a harmonia entre os

vassalos, componentes de uma mesma sociedade, pautada no direi-

to.27 Mas as múltiplas interpretações sobre o direito à terra trazia a nu

o que era preciso ocultar: direitos em confronto produziam injusti-

ças.

Não é difícil entender como e por que a justiça transformava-se

em palco de reprodução de injustiças, pois as interpretações defendi-

das pelos lavradores eram quase sempre contrárias ao seu senhor. Se

tal percepção nem sempre estava tão clara para os memorialistas, ela

vinha à luz nos argumentos dos advogados. Os principais jurisconsultos

eram atentos ao que acontecia. Mello Freire – para muitos o maior in-

térprete do espírito pombalino – não deixou de assinalar:
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Os grandes do reino, os senhores donatários de terras com jurisdição

muitas vezes são fáceis em ampliar os seus direitos, e terríveis os seus

vassalos e súbditos, e concorrendo com este espírito a prepotência deles

e de seus obsequiosos ministros por eles nomeados [...].28

Assim sendo, se conseguirmos aliar a percepção dos

memorialistas acerca da questão das leis às evidências das contesta-

ções camponesas em múltiplas e complexas ações será possível en-

tender que, a despeito do Antigo Regime ser pautado no direito, havia

uma crescente desconfiança sobre a possibilidade da Coroa definir

os pleitos, trazendo para o campo central da luta a harmonia que de-

sejava imprimir. Sem romper com a visão de seu próprio tempo, os

jurisconsultos – em particular Mello Freire – buscava refletir sobre a

legislação agrária, buscando encontrar uma espécie de base para

a solução dos conflitos.

O direito em disputa:
posse e propriedade no Antigo Regime

A segunda metade do século XVIII constituiu um momento de

inflexão do direito português, sendo para alguns o início de uma ver-

dadeira história do direito, principalmente após a promulgação da

Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769. Segundo Paulo Merêa, as

Ordenações já continham limites à utilização do direito romano, só o

devendo aplicar na “falta do direito nacional (salva ainda a preferên-

cia do direito canônico em certas matérias) (MERÊA, 1940, p. 541). Da

mesma forma, Braga da Cruz também considerou que

apesar dos abusos que os tribunais freqüentemente cometiam, aplican-

do por vezes o direito romano com menosprezo do direito nacional,

pode-se dizer que, ao menos em princípio, a prioridade dada pelas Or-

denações  às leis pátrias, costumes do Reino e estilos da Corte nunca

foi posta em causa (CRUZ, 1974, p. 253).

Assim, de uma forma ou de outra a Lei da Boa Razão foi uma

continuidade na ruptura (ou se desejarem, uma ruptura na continui-
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III dade), posto que, a partir de 1769, tornava-se expressa em lei a

obrigatoriedade de utilização do direito pátrio, em detrimento do ro-

mano. Inserida nas transformações inauguradas pela reformas

pombalinas, a Lei de Boa Razão fez parte das transformações

implementadas pelo Marquês de Pombal, que causaram profundo

impacto em Portugal e em suas colônias. Expressando o ideário de

um tempo, “fortemente marcado pelo racionalismo moderno” a lei

buscava “colher no direito natural a justificação de uma ratio scripta

que fosse a imagem da recta ratio” (SERRÃO, [19—], p. 87). Neste sen-

tido, a lei vai ser pensada como a expressão de uma interpretação

e de uma restauração do  “verdadeiro sentido do ordenamento jurídi-

co do passado, respeitando assim, uma tradição que não via o direito

como uma construção inteiramente humana” (ALMEIDA, 1991,p. 19).

Ela é ainda a manifestação da vontade suprema, em termos como os

seguintes: “‘Faço saber’, ‘ Considerando Eu’, ‘ Quero’, ‘Mando’, ‘He

Minha Vontade’, ‘Ordem’ etc.” (ALMEIDA, 1991, p. 19).

Ao remeter o monarca para o papel de órgão do Estado,

através de um processo de despersonalização e objectivação do poder,

enfraqueceu a tradicional identificação do Príncipe com o Estado e a

Administração [...]. Assim, ganhava relevância primordial a idéia de

Estado, na medida em que toda a actividade do Príncipe se fundava,

não numa prerrogativa pessoal, mas na representação do Estado de

que o Príncipe era o primeiro servidor  (ALMEIDA, 1991, p. 19).

Os embates acerca da lei e as múltiplas interpretações sobre

ela mostram-nos sua importância na própria construção do direito e

da história do direito em Portugal. No entanto, sua aplicação consti-

tui-se ainda hoje em um “dos problemas mais complexos envolvendo

dificuldades concretas de investigação nos arquivos judiciários”

(WEHLING, 1995, p. 238).

De qualquer forma, é difícil imaginar que a lei não tenha provo-

cado um impacto no direito português e em particular no direito agrá-

rio (avant la lettre) daquele país. No entanto, nem sua aplicação, nem

o seu impacto podem  ser vistos como um processo linear de adequa-

ção de uma lei que, uma vez promulgada, viria a solucionar – de uma

vez por todas – as múltiplas interpretações presentes nos tribunais.
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Como arena de luta, ela vai ao mesmo tempo ser objecto de interpre-

tações dos jurisconsultos e magistrados nos tribunais e estaria refém

da constituição de uma nova geração de advogados, que a legitima-

riam nos embates da justiça.

O maior intérprete do espírito pombalino, Pascoal José de Mello

e Freire, produziu um compêndio de história do direito português – A

História Iuris Civilis Lusitani, publicada em 1778, e as Institutiones Iuris

Civilis Lusitani, entre 1780 e 1793, sobre o direito português e em qua-

tro volumes (SILVA, 2000, p. 402). Paschoal de Mello Freire pertenceu

ao Conselho da rainha D. Maria I, foi desembargador da Casa de

Suplicação, Doutor e Lente jubilado da faculdade de Leis da Universi-

dade de Coimbra e também Deputado da Mesa da Comissão Geral

sobre o exame e censura dos livros e sócio efetivo da Academia Real

das Sciencias de Lisboa.

Mello Freire expressava ao mesmo tempo a marca e os limites

do Antigo Regime. Acreditava no poder do ordenamento jurídico para

a consagração e harmonia da sociedade, da qual era parte atuante.

Reconhecia na pessoa do rei a humanidade para amar seus vassalos e

administrar a justiça, sem distinção. Ao rei, cabia salvaguardar os pri-

vilégios, sem o prejuízo dos povos e em respeito à propriedade. Te-

mia, sobremaneira, a liberdade, tal como era desejada pelos “mais

radicais”. Ao responder às censuras que lhe haviam sido feitas por

ocasião do projeto de Direito Público, respondeu:

Na matéria que se tem escrito em França tanto livros, que andando

pelas mãos dos mesmos camponeses, imprimiram no coração de todos

um fingido amor da pátria, isto é, da liberdade, e um ódio mortal ao

despotismo, isto é, à monarquia; de que se tem seguido tantos estragos

do poder Real naquele reino, que nunca jamais se poderá recobrar, ou

ao menos não sem grandes males (apud FAVEIRO, 1968, nota 5, p. 40).

E continua:

[...] a história nos ensina, e agora o experimenta a França, quão

funestíssima foi em todos os tempos a liberdade de pensar e escrever,

assim a respeito das matérias da religião, como do Estado [...] E para

tanto da primeira necessidade, que no Estado haja certos ministros e
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III censores, que contenham nos seus justos limites uma ou outra liberda-

de, e que sejam de tal caráter, que se não embarcarem com as vozes

dos libertinos, que os tratam ou por ignorantes, ou por bárbaros (apud

FAVEIRO, 1968, nota 5, p. 40).

Assim, Mello Freire se reconhecia como um homem capaz de

lidar com a perigosa liberdade, produzindo obras que viessem consa-

grar um direito pátrio, a serviço do rei e de toda a sociedade. Embora

nivelasse os homens em sua natureza, pois reconhecia que todos fa-

ziam parte de uma mesma associação, não lhe era possível conceber

a legitimidade da intervenção do poder de todos os indivíduos. Ele

era, em suma, a expressão de um jurisconsulto, cioso de suas tarefas

para a consagração do status quo. Era ainda um iluminado, nos qua-

dros do que se convencionou chamar de despotismo esclarecido. Te-

mia a França, a revolução e tudo o que ela significava. Temia a liberda-

de revelada por seu mais radical intérprete, Rousseau, uma vez que

este afirmara:

O primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer:  Isto é meu

e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro

fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos,

misérias e horrores não teriam sido poupados ao gênero humano aque-

le que, arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado a seus

semelhantes: Não escutem esse impostor! Vocês estarão perdidos se

esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém!

(ROSSEAU, [19—], p. 57)

Ao assumir a tarefa de refletir sobre o tema do direito civil, e

portanto, sobre o fundamento da propriedade, Mello Freire produziu

três volumes de suas Notas de Uso Pratico e Criticas, organizado por

Lobão nas primeiras décadas do século XIX.29

Para aproximarmos do tema de nosso particular interesse des-

tacam-se, no primeiro volume, as reflexões de Mello Freire sobre

Sesmarias (que falaremos mais à frente) e sobre o Costume; e no ter-

ceiro volume, suas ilações sobre as diferenças entre posse e domínio.

Vamos começar por aí, já que as interpretações de Freire nos ajudam
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a refletir sobre a questão do direito à terra em Portugal, de fins do

século XVIII.30

As inúmeras passagens dos textos de Freire e suas inferências

nos mostram como era difícil definir – em fins do século XVIII – princí-

pios claros que consagrassem a diferenciação entre posse e proprie-

dade. O reino de Portugal havia promulgado várias leis sobre o tema e

ainda havia – como já dissemos – formas múltiplas de apropriação da

terra. Talvez não tenha sido gratuita a decisão de Mello em simplificar

a própria definição de posse, fugindo – como afirmara Lobão – da

“variedade de opinião sobre a analogia da palavra posse”.31 De qual-

quer forma, ele considerava que uma vez que a posse tivesse sido

adquirida legitimamente, se presumiria que ela sempre se mantivesse

“ainda que só civilmente no ânimo, em quanto se não mostra inter-

rompida por outra pessoa”.32 Neste sentido, talvez não teria sido for-

tuito o fato de Mello Freire ter desconsiderado – ainda conforme Lobão

– que no reino português, não somente o domínio era transmitido ao

herdeiro, mas também a posse, como todos os efeitos, segundo

o Alvará de 9 de novembro de 1754 e o Assento de 16 de fevereiro de

1786.33

Mas adiante, ao se referir à posse transferida por Lei, Lobão

afirma:

Mello aqui nos lembrou o Alvará de 9 de novembro de 1754, [...] e lem-

brou também a posse legal transferida à Cabeça do Casal pela Ordena-

ção L. 4. T 95. Quanto escreveu Mello, Suponho que ainda não havia o

Assento de 16 de fevereiro de 1786, que explicou o dito Alvará, pois

Mello não cita este Assento, nem succou sua substância. Tractan-

do Mello de uma nova Legislação oposta aos Princípios do Direito Ro-

mano, não devia ser tão conciso.34

 Em outras palavras, era possível que Mello desconhecesse o

Assento de 1786, mas ao simplificar uma questão demasiadamente

complexa, ele operava com as interpretações mais superficiais sobre

o tema, com a intenção tão somente de fazer jus à Lei da Boa Razão.

Em relação à perda da posse, a confusão na era menor, pois era

“tal a variedade de Leis, e interpretações, que nada de certo se pode

firmar, que seja aplicável na pratica”.35 Os esforços de Mello Freire em
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III produzir uma interpretação mais modesta sobre posse, fundada nos

princípios da Boa Razão esbarravam ainda em uma ampla tradição

acerca da posse imemorial, provavelmente uma das marcas das con-

testações pela terra. Havia o reconhecimento – tanto na legislação

antiga, quanto na moderna, nos lembra Lobão – dos efeitos da pres-

crição imemorial. Ela era apenas reprovada em casos expressos nas

leis.

 1º ) quando se trata de prescrever contra a real Fazenda os Direitos

das Alfândegas, das Sisas, das Terças, das Rendas dos Concelhos dos

Veeiros e Minas; 2º) ela era também reprovada quando os donatários e

senhorios de terras pretendem usurpar a Jurisdição Real ou ampliar as

Doações; 3º) para prescrição dos atravessadores e 4º) para em nome

dela se exigir foros das terras livres dadas de sesmaria, ou excessivos

dos gerais das terras.36

Isso significava afirmar que o direito à posse não poderia se

sobrepor ao direito do rei sobre suas terras, mas também é importan-

te notar que ela não poderia se impor para o pagamento de renda em

terras dadas em sesmarias.

Assim, em consonância aos princípios definidos nas várias le-

gislações antigas, a posse imemorial adquiria o status de domínio, pois

se presumia que ela havia sido adquirida por “títulos originais que o

tempo o tem consumido”. Ela pressupunha ainda “a graça em tudo

o é concessível” e “a boa fé”.37

Ora, seu reconhecimento trazia para o centro da questão a for-

ma como ela deveria ser provada. Os embates não poderiam ser pe-

quenos e o espírito da lei da Boa Razão mostrava os seus limites. Sua

essência era de não haver lembrança de seu princípio na memória

dos viventes e pressupunha a presença de testemunhas com mais de

56 anos que pudessem depor em favor da manutenção da posse, pau-

tada “desde o tempo de sua lembrança e pelo ouvirem a seus antepas-

sados, pessoas de crédito e que nunca viram nem ouviram o contrá-

rio”.38

No entanto, enquanto mais uma das inúmeras arenas de luta

expressas na lei, a posse imemorial não se destruía quando da apre-
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sentação de documentos apresentados pelo adversário, mas podia

ser reprovada por testemunhas que tivessem visto o contrário “ou

que ouvissem a seus antepassados atos contrários”. No confronto das

testemunhas se atestava tão somente a “existência memória do prin-

cípio”.39

Práticas e direitos antigos que muitas vezes se pautavam na

noção de uma posse imemorial eram acionados nos crescentes pro-

cessos de contestação contra o não menos crescente processo de

individualismo agrário. Resistências e protestos tornavam-se a marca

dos camponeses que procuravam se defender contra a vedação dos

maninhos e aforamento de terras, antes utilizadas em comum.

Em seu estudo sobre a vida rural num sistema senhorial, Mar-

garida Neto destaca a diversidade inerente ao Antigo Regime em rela-

ção às mudanças decorrentes das transformações no campo, no sé-

culo XVIII. Assim, o aumento da população, a introdução de novas

técnicas e intensificação e procura de novas áreas cultivadas produ-

ziram experiências múltiplas de contestações. Ademais, o conceito

de propriedade do Antigo Regime implicava o “exercício de direi-

tos de propriedade sobre o mesmo bem por parte de diversas pesso-

as ou entidades” (SOBRAL NETO, 1997, p.10). No caso de Coimbra –

objeto central de seu trabalho – “os senhorios tinham estendido as

suas redes de domínio por vastos espaços, absorvendo proprietários

alodiais [...]”.40 Ao analisar os processos judiciais relativos à região,

Neto destacou o caráter conflitual do Antigo Regime. Conflitos moti-

vados por disputas de espaços produtores de lenhas, estrumes e pas-

tagens tornaram-se particularmente intensos a partir do fim do sécu-

lo XVII. Contestações anti-senhorias no domínio territorial de Santa

Cruz tornaram-se expressivos, desde o início do século XVIII até 1834.

Construir um ordenamento jurídico que atendesse ao espíri-

to da Lei da Boa Razão não podia implicar fazer tábula rasa de uma

série de leis, alvarás que – malgrado intenções futuras – legitimavam,

de uma forma ou de outra, a ação dos camponeses. Além disso, nos

embates sobre o direito, os camponeses acionavam o passado (in-

ventado ou não, pouco importa) para legitimar – naquele presente – o

seu direito à terra. Os memorialistas insistiam em se referir à noção

das boas leis do reino, mas há a possibilidade de que os camponeses
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III também tivessem alguns princípios legais a serem relembrados para

consagrar aquilo que consideravam ser seu.

A complexidade do universo agrário, as formas múltiplas de

apropriação da terra, leis e alvarás que reconheciam a posse não pode-

riam ser reduzidos tão somente em nome de uma lei “maior”, definidora

de interpretações racionais. Havia decisões régias que legitimavam a

posse, consagrando-a como forma legítima de ocupação territorial. O

Alvará de 9 de julho de 1767, por exemplo, determinava que “ninguém

pode ser tirado da posse em que se acha, sem ser ouvido”.41 Além

disso, o Alvará de 9 de Novembro de 1754, reiterado pelo Assento de

16 de fevereiro de 1786 reconhecia a transmissão de um patrimônio

originado por posse “com todos os efeitos da natural”.42

A defesa de um costume de posse comum que se perdia no pro-

cesso de individualização da propriedade agrária era o resultado de

uma luta posteriormente perdida pelos camponeses do mundo moder-

no, malgrado as formas diferentes de contestação ocorridas em várias

partes. O reconhecimento do costume cujos pilares eram identifica-

dos, em 1642, por Coke – uso comum e posse imemorial – e por Carter,

em 1696, em quatro pilares: “antiguidade, constância, certeza e razão”

(THOMPSON, 1998, p. 88) eram esforços comuns a vários países de

definir e posteriormente aprisionar o costume nas leis nacionais.

Apoiados na noção de que o costume se relacionava à posse

imemorial, ele era, muitas vezes “crenças não escritas, normas socio-

lógicas e usos asseverados na prática, mas jamais registrados por

qualquer regulamento” (DEM). Não à toa, era possível “reconhecer os

direitos costumeiros dos pobres e, ao mesmo tempo, criar obstácu-

los a seu exercício” (THOMPSON, 1998, p. 89). Neste sentido, ele pode

ser “visto como um lugar de conflito de classes, na interface da práti-

ca agrária com o poder político” (THOMPSON, 1998, p. 95). O que

então ocorria em Portugal dos setecentos era – apesar das diferenças

– semelhante ao que havia ocorrido no campo inglês, décadas antes.

A propriedade fundiária se subordinava cada vez mais aos contratos,

ao assumir as qualidades e funções do capital; ao mesmo tempo, e em

seu nome, consagrava-se a propriedade individual, minando os direi-

tos comuns e de uso das camadas mais baixas da população

(THOMPSON, 1998, p. 132).
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A economia política – segundo Thompson – ajudou e favoreceu

a lei, instituindo uma visão legitimadora e legalizadora da idéia de

que para a consagração da propriedade perfeita é necessário um dono.

Na Inglaterra, na década de 1780, “tanto a lei quanto a economia con-

sideravam as propriedades coexistentes na mesma terra com extre-

ma impaciência” (THOMPSON, 1998, p. 135). Em suma, a noção de

propriedade rural absoluta, que havia triunfado na Inglaterra do sete-

centos

continha um aspecto legal e um aspecto político. A propriedade rural

requeria um dono da terra, desenvolver a terra requeria trabalho, e,

portanto, submeter a terra também requeria submeter o pobre traba-

lhador (THOMPSON, 1998, 136).

No entanto, exatamente porque a lei ou melhor as leis expres-

sam sempre jogos de disputa, Mello Freire não pôde ferir seus pró-

prios princípios, desconhecendo, portanto, a historicidade dos cos-

tumes e sua legitimidade perante o direito. Assim, compreende-se por-

que o jurisconsulto não pôde produzir algo novo, que viesse permitir

o término da querela. Para destruir a legitimidade da ocupação dos

terrenos comuns, era preciso mais do que um novo código, era neces-

sário, antes de tudo, deslegitimar aquele costume, para que a socie-

dade pudesse enfim naturalizar a noção de que a propriedade

territorial é um bem inviolável, e sem limites.

Compreende-se ainda porque Mello Freire preocupou-se em

expor a contradição existente entre a Ordenação Filipina, Livro 4 (que

versa sobre sesmarias) e a Lei de 23 de julho de 1766. Pela primeira,

“permite-se em geral que haja sesmeiros nas terras, que mediante só

uma escritura, demos terrenos”. Pela segunda lei era exigida provisão

do Desembargo do Paço, procedendo informação, ouvida a Camara, a

Nobreza e o Povo, sendo este “o maior obstáculo da Lavoura neste

Reino”.43

Os memorialistas, assim como os juristas, ansiavam por um

ordenamento jurídico claro que liberasse a terra – e não os trabalha-

dores – de seus entraves jurídicos. Os reclamos mais contundentes

do memorialista Bernardo Lemos e do autor anônimo eram a expres-

são radical possível da mentalidade dos que advogavam a defesa da
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III recuperação da agricultura portuguesa, a partir de pressupostos ra-

cionais e individualizantes em relação ao direito à terra. Não deseja-

vam mais os pleitos e demandas, as disputas e rancores. Não porque

tais pleitos traziam para a luz do dia os costumes dos homens do

campo, muitas vezes reivindicando as antigas leis e tradições, e sim

porque as disputas eram a face mais visível do declínio da agricultura

lusa, cuja destruição procuravam evitar. Vandelli almejava, portanto,

pelo Código Civil, de Mello Freire. Um de nossos autores anônimos

aspirava por princípios claros para a definição de direito à terra. As-

sim sendo, a manifestação pública dos conflitos sociais era parte de

um esforço de “dar soluções socialmente reconhecidas como impar-

ciais”, consagrando um efeito simbólico do acto jurídico como aplica-

ção prática, livre e racional de uma norma universal e cientificamente

fundamentada” (BOURDIEU, 1998, p. 228).

Compreende-se assim porque Vandelli, como outros

memorialistas, reatualizava a lei de sesmarias e porque ela reaparecia

nas ilações de Mello Freire. Ela era uma lei antiga, referendada nos

códigos do reino e atendia os interesses de produzir um ordenamento

jurídico num país marcado pela crise da agricultura. Ela podia se con-

sagrar como título de propriedade, impondo a obrigação do cultivo

como forma de responder às necessidades de uma população

empobrecida. As sesmarias podiam ser operadas neste novo sentido,

como expressão mais acabada da riqueza da legislação portuguesa e

da preocupação pretérita pelo destino do país.

Nas colônias do Ultramar, as concessões régias das sesmarias

não implicavam em nenhum condicionante quanto à utilização da ter-

ra que dissesse respeito a outros direitos sobre um mesmo bem.

A terra era doada pela Coroa para que fosse cultivada, sendo esta a

única exigência recorrente para a sua concessão. Elas – as sesmarias

– poderiam vir a expressar, na metrópole, a lei ideal para consagração

dos princípios da propriedade privada da terra. Esta visão seria, no

entanto, posta à prova na conjuntura dos anos vinte em Portugal. As-

sim sendo, enquanto nos fins do século XVIII a lei de sesmaria era

muitas vezes eleita como o símbolo da consagração da propriedade

privada, no bojo das críticas à utilização dos pastos comuns, nos anos

vinte ela tornar-se-ia fonte de conflito, por consagrar o direito à pro-

priedade, submetendo-a à obrigatoriedade do cultivo.
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No entanto, os homens que a defenderam em fins do século

XVIII,e com tamanho vigor, eram a expressão de um Antigo Regime

marcado por um Iluminismo de extrema riqueza. Na contracorrente

de uma visão de propriedade absoluta e plena, eles negavam os cos-

tumes dos pobres, mas ao mesmo tempo impunham limites aos pro-

prietários de terras. Ultrapassavam assim suas próprias balizas,

reinventando a lei de sesmarias, nos quadros da crise da agricultura

de Portugal.

Notas

1 Este artigo é parte de um trabalho mais amplo sobre o sistema sesmarial em sua
relação com concepções de propriedade em Portugal e no Brasil. A pesquisa é finan-
ciada pelo CNPq – bolsa de produtividade em pesquisa – e é intitulada: Sesmarias:
uma história luso-brasileira (1795-1824).

2 Cf. LEMOS (1796).
3 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-

ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356.  Há outras memórias na coleção que em geral fazem referência
à decadência da agricultura, mas sem referir-se explicitamente aos problemas da
apropriação territorial ou da legislação agrária. Entre outros, VELHO, Luiz Antonio
de Medeiros. Plano dos vantajosos interesses que resulta à Nação Portuguesa pelo
estabelecimento da esquecida agricultura do canamo. Antes de 1797; FONSECA, João
Nepumuceno Pereira da. Addicionamento à Informação dos Celeiros Públicos desta
Comarca d’ Ourique sobre outras Providencias para a promoção d’ Agricultura e
População da Província d’ Além-Tejo. Juiz de Fora, 1782; PROJECTO sobre o estado
actual das terras dos Salgados na Leziria de Villa Franca, segundo o Methodo já indi-
cado na sua Memória, que offereceo o Almoxarife de Azinhaga, o qual novamente o
reforma, sem embargo dever a pouca aceitação que teve, 1803. Prospecto Histórico
da Agricultura da Província do Minho, e especialmente do termo de Guimaraens,
1805. ANTT. Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos, maço 356.

4 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-
ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356. O texto é provavelmente de fins do século XVIII, pois ao se
referir “as qualidade do Ministro da Agricultura, o autor afirma “[...] que se lhe regule
logo o seu adiantamento pelo triênios que tem de servir, bem a maneira que se prati-
ca com os Desembargadores do Rio e Bahia, que vão fazer os primeiros três anos
Correição ordinária, e os segundos Primeiro Banco”.

5 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-
ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356.

6 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-
ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356.
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III 7 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-
ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356.

8 Ibidem.
9 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-

ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356.

10 Ibidem.
11 Idem.
12 MEMÓRIAS Econômico Política em que primo se faz ver que o fomento da agricultu-

ra em geral deve occupar as primeiras vistas do Ministério. Autor anônimo, [19—?].
Ministério do Reino. Memórias sobre diversos assuntos. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, maço 356. E ainda: “Os Agravos jamais devem ser de petição, sendo im-
postos para Ministros Subalternos, posto que estejam dentro das  cinco léguas, pois
a larga experiência mostra, que quase todos esses Agravos são para demorar os
processo”, pois os agravantes tendo a pequena despesa do mandado compulsório,
fazem subir os autos, ainda que sejam de Execução”.

13 Vandelli (1994a, p. 139).
14 Vandelli (1994a, p. 141).
15 Vandelli (1994a, p. 141).
16 Cf. Vandelli (1994a, p. 142).
17 Não entro aqui nas discussões sobre as pequenas diferenças entre este texto e o

outro (também publicado neste livro), oriunda de uma versão manuscrita sob a guarda
do Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas e intitulado Memória sobre a
preferência que se deve à agricultura e quais fábricas agora convém. Para os objeti-
vos deste texto, as ilações do primeiro texto já são esclarecedoras e não diversas do
texto manuscrito. Cf. Vandelli (1994b, p. 153-162).

18 Vandelli (1994a, p. 145).
19 Vandelli (1994a, p. 142).
20 Vandelli(1994a, p.110, nota a).
21 Ao se referir ao prejuízo ocasionado pelas demandas, conhecidamente morosas, afir-

mava que era obrigação da justiça evitá-las, que “raras vezes se executa, nem se
simplifica o método do foro para obviar as demandas.“O parágrafo termina com a
afirmação de que é isso que esperam do novo código. Segundo Serrão, Vandelli esta-
va se referindo à preparação do Novo Código de que resultariam incompletos, o
Projecto de Código de Direito Público e o Projecto de Código de Direito Criminal, da
autoria de Pascoal de Mello Freire” (VANDELLI, 1994a, p. 119, nota d).

22 Cf. Vandelli (1994a, p. 124). Segundo Vicente Serrão, em nota b deste texto, Vandelli
(1994a, p. 113, nota b) “prestava atenção à actuação do círculo ilustrado e agrarista
espanhol”.

23 Vandelli (1994a, p. 124).
24 Vandelli (1994a, p. 125).
25 “As povoações, que de novo se formassem no Brasil, ou nas outras conquistas, deve-

riam ser dos naturais, e primeiros habitantes do país. E no Brasil pôr em exacta
observância o Directório, que ordenou o senhor D. José I, abolindo porém o tributo,
que pagavam os índios da sexta parte dos frutos, que cultivavam, e de todos os
gêneros, que adquiriam, que não fosse comestíveis, e de todos os gêneros, que ad-
quiriam, que não fossem comestíveis; não faltando meios com que premiar, e susten-
tar os ditos directores (VANDELLI, 1994a, p. 126).
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26 Como é sabido, as ações em defesa das terras de uso comum são parte da trajetória
de resistência – múltipla e complexa – do campesinato do século XVIII. Um mesmo
denominador comum é encontrado em vários movimentos camponeses. Para uma
análise sobre o costume e o direito à terra, vide (THOMPSON, 1998).

27 “Muito mais do que a actual, a sociedade moderna era [...] fundada no direito. No
sentido de que o direito e a justiça (e não a oportunidade, a competência técnica, o
projecto político) constituíam a legitimação fundamental do Poder e a norma exclu-
siva do “bom governo” (HESPANHA, 1998, p. 394).

28 Lobão, Manoel d’ Almeida e Sousa de. Notas de uso pratico e criticas, addições,
illustrações, e remissões. Sobre todos os Títulos e todos os && do Livro 2º das Insti-
tuições do Direito Civil Lusitano do Doutor Paschoal José de Mello Freire. Parte III.
Lisboa, Imprensa Régia, 1818, p. 39. Foi professor da Faculdade de Leis da Universi-
dade de Coimbra e autor de Historia Iuris Civilis Lusitani, publicado em 1778, e de
Instituitiones Iuris Civilis Lusitani, pulicadas entre 1780 e 1793.

29 Notas de uso pratico, e criticas: adições, illustrações e remissões. Sobre todos os
Titulos, e todos os && do Liv. Primeiro. Das Instituições Do Direito Civil Lusitano do
Doutor Paschoel Jose De Mello Freire. Parte I Por Manoel d’Almeida E Sousa de Lobão.
Lisboa, Imprensa Régia, 1816. Notas de uso pratico, e criticas: adições, illustrações e
remissões. Sobre todos os Titulos, e todos os && do Liv. Segundo das Instituições do
Direito Civil Lusitano do Doutor Paschoal Jose De Mello Freire. Parte II Por Manoel D’
Almeida e Sousa de Lobão. Lisboa, Imprensa Régia, 1818. Notas de uso pratico, e
criticas: adições, illustrações e remissões. Sobre todos os Titulos, e todos os && do
Livro terceiro. Das Instituições do Direito Civil Lusitano do Doutor Paschoal Jose De
Mello Freire. Parte III Por Manoel D’ Almeida E Sousa de Lobão. Lisboa, Imprensa
Régia, 1825.

30 Mello Freire teve uma enorme influência nos estudos dos jurisconsultos do Brasil do
século XIX, mas até o momento, desconhecemos uma reflexão sobre a importância
de seu pensamento para a história do direito brasileiro.

31 Notas. parte III, op. cit. p. 85.
32 Idem, p. 88.
33 Ibidem, p. 93.
34 Ibidem. p. 104
35 Ibidem.p. 93.
36 Ibidem, p. 183.
37 Ibidem, p. 184.
38 Ibidem, p 185-186.
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40 Idem.
41 Alvará de 09 de julho de 1767. Auxiliar Jurídico...
42 Alvará de 09 de Novembro de 1754 e Assento de 16 de fevereiro de 1786. Posse Civil.

A que tinhão os defuntos em sua vida, passa com todos os effeitos da natural nos
bens livres aos herdeiros escriptos ou legítimos. Posse De herança, prazos e vinculos
passa ao successor ou herdeiro a fallecimento do ante possuidor por disposição da
Lei com todos os effeitos de natural Auxiliar Jurídico.

43 Notas, op. cit., p. 239.
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AS NOVAS RURALIDADES: DO LAVRADOR AO EMPRESÁRIO
AGRÍCOLA, DO ESPAÇO AGRÁRIO AO ESPAÇO LAZER1

Maria Antónia Pires de Almeida2

Maria Cristina Joanaz de Melo3

 A PAISAGEM HISTÓRICA POLITICAMENTE CORRECTA: NATUREZA

SELVAGEM OU PAISAGEM TRANSFORMADA?4

Hoje em dia, para a análise dos fenómenos da natureza e meio

ambiente, socorremo-nos na produção histórica de uma moldura

conceptual retirada e adaptada das áreas da ecologia e do ambiente

aproveitando os conceitos como “conservação”, “sustentabilidade”

ou “renovação” dos recursos. Estes três conceitos, correspondentes

a concepções ideológicas sobre a forma de olhar para o meio ambien-

te, modelaram grosso modo correntes ecológicas e historiográficas

desde a década de 60 do século XX.

Nos anos 1960 e 1970 a formação de movimentos de protecção

da natureza selvagem apresentava um modelo de conservação do que

restava da vida selvagem e dos testemunhos vivos do mundo primor-

dial, com uma influência darwinista muito marcante, apelando à con-

servação das espécies em extinção, decorrente da má influência do

factor humano no mundo natural. Esta corrente ecológica e a análise

histórica que a acompanhou apresentavam o homem como o pior pre-

dador do mundo e como o destruidor do planeta, o inimigo número um

a afastar do meio selvagem. Nessa época, a formação de movimentos

de protecção da natureza selvagem apresentava um modelo de con-

servação do que restava daquela e dos testemunhos vivos do mundo

primordial. Por exemplo, a ideia do homem enquanto devastador dos

recursos naturais é ainda visível nos anos 1980 em trabalhos como

The Subterranean Forest. Energy Systems and the Industrial Revolution,

de Rolf Peter Sierferle. Nesta obra defende-se a ideia de que o desgas-

te da floresta sem renovação simultânea obrigou a Inglaterra a utili-

zar carvão mineral enquanto fonte de combustível para a produção
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industrial e iniciava assim o processo de delapidação, em contínuo,

de fontes de energia fóssil. O desgaste de recursos é interpretado como

destruição dos mesmos e não como “progresso” ou “desenvolvimen-

to” como os consideraram, no seu tempo, as sociedades dos séculos

XVIII e XIX. A mesma situação se verifica para o problema a que hoje

chamamos poluição e que, na sociedade inglesa ou americana do sé-

culo XIX, era considerada irrelevante e mesmo considerando o assun-

to, como preço para o progresso e a civilização.

Durante as décadas de 1970 e 1980, paralelamente a estes movi-

mentos conservacionistas, nasce e desenvolve-se nos Estados Uni-

dos um movimento apaixonado para a recuperação de paisagens his-

tóricas, particularmente anteriores à desflorestação do século XIX. A

ideia do retorno às origens prolongou-se até os nossos dias e originou

uma série de trabalhos de pesquisa histórica da paisagem e sua reno-

vação. Em paralelo, na década de 1980, assistiu-se a um outro fenómeno

historiográfico da análise da “construção da paisagem” e do

“transformismo da paisagem”. Na linha da ecologia conservacionista,

desenvolve-se uma corrente antieurocêntrica, mostrando como a tro-

ca de fauna e flora, desde o tempo das descobertas nas “colónias”,

alterou profundamente paisagens originais cuja fusão com o meio re-

ceptor, em particular no Pacífico e Índico, onde se modificaram de tal

forma que é impossível chegar ao arquétipo primordial da flora exis-

tente, produziu novas paisagens pela mistura da paisagem original

com os novos elementos, desde o século XVIII ou XIX. Esta corrente

mostra a escala desigual que as espécies “exóticas” e invasoras,

introduzidas na Europa ou nas colónias, produziram na paisagem. Na

nova Zelândia ou no Brasil, por exemplo, a introdução de ovelhas e

vacas alterou profundamente a paisagem vegetal endógena; por sua

vez o eucalipto para produção de pasta de papel alterou significativa-

mente a paisagem de matas de quercus castanea, fonte de alimento

importante durante a Idade Média, na Europa.

O redescobrir das paisagens no seu tempo histórico originou

uma “epidemia” de trabalhos de pesquisa histórica da paisagem e sua

renovação (expressos em trinta anos de publicação de revistas e jor-

nais científicos como Environment and History, por exemplo). Por sua

vez, o relatório da ONU de 1985, conhecido como “relatório Bruthland”,

Our Common Future, apresenta o diagnóstico da saúde natural do pla-
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neta e a necessidade de tornar compatível a vida natural com a ocu-

pação humana, promoção da paisagem histórica como património da

humanidade e elemento cultural, porém compatível com a Economia.

A paisagem rentável, e não torre de marfim inacessível, ganha uma

nova expressão como fonte de rendimento e não enquanto elemento

bloqueador da Economia. Este documento retira uma parte do anáte-

ma ao factor humano como inimigo público número um da Natureza

e, de forma pragmática, apresenta a solução para a preservação do

planeta numa orientação de pendor económico. A economia mundial

não se compadece com a preservação do ambiente a fundo perdido.

Por sua vez, sem preservar e renovar recursos essenciais à sobrevi-

vência humana, a vida do planeta encontra-se em risco. Perante a si-

tuação de risco e evidência do lucro como motor de investimento ou

preservação dos espaços verdes, há então que conciliar a conserva-

ção com a rentabilização daquela. Para tal, é inevitável a intervenção

do homem na realização de tal projecto. Perante a situação mundial

de escassez de recursos naturais, em particular de fontes de energia

fóssil, de influência inquestionável nos transportes e economia mun-

dial, colocou-se a tónica nos conceitos de sustentabilidade para as

acções de renovação e protecção de recursos, e ainda da recupera-

ção e conservação da paisagem.

Se a preservação arqueológica e museológica dos nichos do

mundo primordial, a par da recuperação das paisagens originais, até

então se assumira como a expiação do pecado humano na má inter-

venção do homem sobre o planeta, a conservação de paisagens histó-

ricas e da história da paisagem reabilitava a intervenção humana nas

áreas de utilização e transformação da paisagem. Esta ideia tem sido

projectada na historiografia em várias perspectivas nas ideias de

“restauring landscape” e na história da paisagem, ou “reshaping

historical landscape” ou “uses of the land”, constituindo a paisagem,

e o meio em que esta se suporta, um espaço em evolução e como tal

transformável, sem qualquer pendor negativo, para uma corrente eco-

logista mais optimista que aposta na reabilitação do planeta.

Hoje em dia, porém, quer ao nível da ecologia quer ao nível da

história do ambiente, assistimos a uma tendência de reabilitação do

factor humano na história da natureza, e do bicho homem, como par-

te integrante daquela. A idéia de coabitação necessária entre o ho-
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mem e o meio para “salvar” o planeta constitui mesmo a única possi-

bilidade de esta se realizar. O congresso de história do ambiente, rea-

lizado em fevereiro de 2005 pela European Society for Environmental

History, teve precisamente como tema “sustainability” ao longo da

história, alargando a área de análise para os fenómenos ambientais

colocados no seu contexto histórico e recuperando a visão que os

seus contemporâneos tinham dos fenómenos.

 Contudo, isto não significa que a análise dos contextos históri-

cos alterem o facto da pressão humana sobre os recursos ter trans-

formado a paisagem do planeta. Para a análise dos fenómenos da na-

tureza e meio ambiente, a historiografia ambiental adoptou os mes-

mos conceitos de “conservação”, “sustentabilidade”, “renovação”,

“gestão” de recursos”, ou “destruição”, “desgaste”, “desaparecimen-

to” ou “exaustão” dos recursos naturais, porém adaptados aos

fenómenos naturais em estudo, no seu contexto histórico. Os vocá-

bulos “destruição, “desgaste” ou “utilização”, em diferentes épocas,

tiveram significados e pesos distintos.

Estes conceitos, por sua vez, correspondem a concepções ideo-

lógicas sobre a forma de olhar para o meio ambiente que modelaram

grosso modo as correntes ecológicas e historiográficas, desde o final

do século XIX. Assim ao devolver a história ao seu tempo, que de

alguma forma a ecologia de inspiração darwinista retirou durante cerca

de um século, desenvolveu-se uma corrente da historiografia ambiental

sobre a história da Europa, que, sem branquear a evolução operada

no meio ambiente ao longo dos séculos, recupera sim a leitura dos

testemunhos coevos ao mesmo tempo em que procura encontrar a

génese das preocupações actuais em perspectiva histórica.

Ora, a historiografia ambiental, nos anos 1880 e 1890, vai be-

bendo da ideia positiva de utilização do meio, assistindo-se a um shift

de análise e interpretação do uso da terra, da destruição para a sua

utilização. Esta tendência encontra-se em trabalhos como L´homme

aux bois, de Andrée Corvol, ou nos trabalhos de Radkau na

historiografia de língua alemã, ou na ideia de custo benefício, como o

artigo de John Sheail intitulado “The sustainable Management of In-

dustrial Watercourses: An English Historical Perspective”; ou ainda

a obra de Christopher Smout Nature Contested, acerca da história da

Escócia, entre outros, promovendo-se, fundamentalmente a partir
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do final da década de 1880 e 1890, uma revisão das perspectivas de

análise sobre a própria história do ambiente, que deu origem a um

debate teórico sobre a essência e conteúdos da história do ambien-

te, nos quais Donald Worster se destaca como uma das figuras proe-

minentes, reavaliando a ideia negativa que os testemunhos do sécu-

lo XIX apresentavam de si próprios.

Perante os efeitos de degradação do meio, os testemunhos

coevos reagiam encontrando um culpado para o desequilíbrio da na-

tureza, como Jeorge Perkin Marsh, em 1864. Geógrafo e embaixador

americano em Itália, Marsh descrevia os Alpes e as montanhas

europeias, por oposição à paisagem americana, como um enorme es-

paço degradado e sem qualquer espécie de cobertura vegetal, suces-

sivamente ocupado e destruído ao longo dos séculos, no qual era ne-

cessária uma intervenção profunda e maciça de arborização pela mão

humana. A obra de Marsh, The Man and Nature, publicada em 1864, a

par da teoria da evolução de Darwin e do consequente desapareci-

mento de espécies no planeta, imprimiram um cunho culpabilizador

e indelével à história da ocupação humana no planeta Terra, com efei-

tos interpretativos de acusação contra a actividade humana, até à for-

mulação do conceito de sustentabilidade, elaborado já no último quar-

tel do século XX.

A corrente acusativa e negativista da destruição da natureza

bebe muito da sua influência na ecologia herdada do naturalismo his-

tórico e na teoria da conservação. A teoria darwinista da evolução e

desaparecimento das espécies produziu fascínio e espírito de preser-

vação do mundo primordial nas elites europeias e americanas, inspi-

rando um movimento de preservação da paisagem, preocupadas em

particular com a conservação dos nichos de natureza que ainda se

mantinham virgens, em relação à presença/destruição humanas.

Participando no debate historiográfico da corrente revisionista,

Radkau, em vez de acusar o homem de destruidor da natureza, defen-

de que a história do ambiente não é uma história sucessiva de des-

truição, mas de utilização dos recursos. Ora, a história da desar-

borização não traduz necessariamente a história da degradação, mas,

no devido contexto histórico, a do desenvolvimento e progresso. Radkau

defende por um lado que o aumento demográfico na Europa constituiu

um enorme elemento de pressão sobre o meio, e que a “escassez” de
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recursos florestais, apregoada desde o século XIX, tem de ser analisa-

da dentro do seu contexto cultural e histórico próprio.

Este autor abandona a ideia da desarborização como um pros-

pecto de destruição do meio, colocando a tónica da utilização dos

recursos em um contexto económico, histórico e social, em que os

mesmos foram explorados: a pressão demográfica e a Revolução In-

dustrial. Para além disso chama a atenção para o facto de que o

fenómeno da escassez dos recursos se colocava de forma distinta em

relação ao nosso tempo e igualmente em relação às diferenças exis-

tentes no direito de posse e usufruto de recursos naturais nos dife-

rentes países europeus. Os países em que as manifestações contra a

destruição da floresta eram mais activas não eram necessariamente

aqueles em que existia menos floresta: “because the former countries,

compared to the latter, were unaccustomed to paying a high price for

wood and using it economically, having traditional rights which allowed

a wasteful use of wood” (RADKAU, 1996, p. 67). A recuperação destes

recursos dependia então de várias circunstâncias, que podiam ou não

resultar do factor humano, ou da própria natureza.

Neste sentido, Christian Pfister partilha das mesmas ideias de

Joachim Radkau e formula a ideia de que, ao factor humano, e princi-

palmente aos engenheiros florestais, se deve a regeneração e protecção

da natureza, do homem e do ambiente, como se prova pela

reflorestação e/ou florestação de cadeias montanhosas em aflorações

rochosas de elevada altitude na Europa, como os Alpes, cuja

arborização na Suiça, França Itália e Áustria, teve um impulso de fac-

to a partir da década de 70 do século XIX. As estâncias de ski, hoje

procuradas pelos turistas nos Alpes, devem parte da sua beleza flo-

restal à exclusiva intervenção dos guardas alpinos franceses (1860),

suiços (1876), piemonteses (1872) / italianos (1877) e austríacos (1886)

que iniciaram a florestação de paisagens virgens de arvoredo no sé-

culo XIX. O motivo? A prevenção contra o regime torrencial das águas,

e, não obstante constituir uma paisagem artificial, ninguém no seu

perfeito juízo proporia desarborizar os Alpes em nome do retorno às

origens.

Ora, esta reavaliação da utilização do meio e a observação da

paisagem nos seus diferentes momentos históricos, considerados na

totalidade como parte da história, e não da história da degradação do
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planeta, vem dar um fôlego novo à revalorização das paisagens poluí-

das e degradadas como parte integrante da história do desenvolvi-

mento, e tentando olhar para o lado positivo da acção humana como

a única via de revalorização do meio e da paisagem. Por outro lado, a

“paisagem histórica”, no estado em que se encontra nos nossos dias,

como identidade cultural, ganha novo fôlego, tanto nos Estados Uni-

dos como na Europa, desde a década de 1890. Esta ideia é projectada

na historiografia na ideia chave do “recovering landscape” ou

“reshaping historical landscape”, constituindo a paisagem e o meio

no qual esta se suporta um espaço em evolução e não o resultado de

uma destruição sistemática.

Registra-se ainda que, no século XIX, os pensadores de oitocen-

tos e técnicos florestais estavam conscientes de que o próprio meio

físico oferecia limitações ao equilíbrio entre regeneração e utilização

dos recursos, e que a culpa atribuída à inércia do homem, tanto na

protecção como na renovação dos mesmos, era afinal inimputável, na

totalidade, ao ser humano. Perante a magnitude de catástrofes natu-

rais, como tremores de terra, maremotos, tufões ou chuvas acentua-

das que introduziram um desequilíbrio inesperado no desgaste dos

solos, a natureza forçou o homem a encontrar soluções de coabita-

ção com ela.

Nesta linha, Pfister consegue mostrar não só que as inunda-

ções na Europa, ao longo de todo o século XIX, não resultavam exclu-

sivamente da culpa humana, como ainda acentua o argumento de que

era necessária a intervenção humana para fazer face aos efeitos do cli-

ma sobre o meio. Na Suiça, a partir das décadas de 1870 e 1880, o plan-

tio de matas nas montanhas de grande altitude teve um impacto posi-

tivo na contenção do ímpeto das águas torrenciais, melhorando de

facto as condições de vida das populações. O controle do regime tor-

rencial dos Alpes, conseguido pela arborização, a partir das décadas

de 80 e 90 do século XIX, num período de permanência de chuvas

intensas e cujo regime pluvial se manteve até o século XX, permitiu na

realidade diminuir o grau de violência dos efeitos do clima. No final

do século XIX, a contenção do regime torrencial deveu-se na reali-

dade à cobertura vegetal das montanhas e construção de barreiras

contra as águas, e não a uma redução de pluviosidade. A arborização

dos Alpes funciona assim, na historiografia recente, como um momento
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marcante na transição da ideia de destruição, para a da renovação da

floresta. Da mesma forma, este fenómeno verificou-se em Portugal no

período oitocentista.

A formulação de políticas de administração e ordenamento do

território em Portugal, enquanto políticas estatais nacionais, remon-

ta ao século XIX e a uma lógica de modelação de direitos em proprie-

dade pública e privada diferente da actual.5 Os liberais da segunda

metade de oitocentos estavam presos a um ideal de administração

que reduzira ao mínimo a intervenção do Estado e do poder público

na propriedade privada, salvaguardando os direitos de propriedade

ao dono da terra. Por outro lado a classe política, advogando o exercí-

cio de uma ideologia de livre mercado para implementar quaisquer

medidas de desenvolvimento, via-se obrigada a contrariar aquele pos-

tulado, devendo encontrar uma fórmula de organizar o território sem

colidir com os direitos de propriedade vigentes. O problema colocou-

se porque o Estado foi chamado a intervir junto da população para

prestar socorro diante de situações de calamidade pública, provocadas

por desastres naturais, não detendo porém os meios legais nem ideo-

lógicos que lhe permitissem intervir no território a uma escala gene-

ralizada até à década de oitenta do século XIX.

As políticas sobre água e floresta em Portugal situam-se nesta

trama de indefinição da alçada do poder público sobre o território e

no processo de transformação de sensibilidades ideológicas e cientí-

ficas que permitam ao poder público romper como corolário dos di-

reitos de propriedade para poder modelar a paisagem de acordo com

as necessidades de “segurança pública” e “bem público”.

Na segunda metade do século XIX em Portugal, diagnosticaram-

se situações de perigo para a saúde pública em áreas de água estag-

nada ou em zonas húmidas onde se desenvolviam colónias de insectos,

difusores de doenças epidémicas como o tifo e a febre-amarela. E os

governos em Portugal foram obrigados a tratar deste problema

 de “segurança pública”. Os meios para garantir a sanidade de proble-

mas considerados de perigo para a saúde pública eram então inter-

pretados como uma questão de “segurança pública”, expressão hoje

associada na linguagem corrente à “protecção civil”. Ora naquele tem-

po foi considerado que um dos meios para garantir a “segurança pú-

blica” era a florestação de ambientes inquinados, que se podia resol-
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ver em parte por meio da arborização de espécies particulares, ou

seja, da modificação da paisagem. E esta, também por motivos de “se-

gurança pública”, devia alterar-se nos cumes das serras e margens

dos rios para fazer face ao regime torrencial. Assim sendo, a paisa-

gem transfor-mou-se para melhorar as condições de vida humana no

século XIX, por toda a Europa.

Assim, embora a herança da utilização dos recursos deixada

pelo século XIX industrial e potenciada no século XX pela exploração

de recursos energéticos seja associada pela opinião pública ao “des-

gaste”, e se tenha procurado uma legitimação histórica para filiar a

tradição da destruição em uma práxis cultural barbárica, deve-se atin-

gir um equilíbrio na leitura da história, olhando também para os exem-

plos de renovação dos recursos naturais, ou construção de paisagens

sãs, como a florestação e drenagem de pântanos na Holanda desde o

século XII, ou em Itália desde o século XVI, e a arborização dos Alpes

no século XIX, cujo legado positivo é indesmentível.

Se a mundialização da utilização de fontes de energia fósseis

aliada à poluição e à destruição de bens vitais à sobrevivência do

mundo animal, como a alteração da composição química do ar

e da água, despertaram a consciência para o fenómeno do perigo da

destruição do planeta, por outro lado, os que lutam em prol da “reno-

vação” e gestão óptima dos recursos podem olhar para o legado da

paisagem bonificada e melhorada, que os nossos avós ambientalistas

iniciaram ainda na Idade Média, frutificando e ajardinando em pleno

período romântico, no século XIX, privilegiando nos melhoramentos

materiais e obras de engenharia, a estética da paisagem. O legado do

belo também faz parte do património oitocentista chegado aos nos-

sos dias, tendo produzido a imagem postal de férias, que os turistas

urbanos amantes do verde ou da paisagem rural, que não vivem lá,

ainda hoje esperam encontrar.

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA RURALIDADE PORTUGUESA

Em Portugal, como em quase todos os países, assistiu-se ao lon-

go dos séculos à construção de imagens da ruralidade, que foram va-

riando consoante às necessidades estratégicas e o papel social dos
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seus utilizadores, tanto na situação de proprietários, como na de ren-

deiros, parceiros ou simples trabalhadores, ou ainda na situação de

usufrutuários, formais ou informais. Em qualquer dos casos, até mea-

dos do século XX, o meio rural foi encarado invariavelmente como

fornecedor de bens de consumo, desde produtos agrícolas propria-

mente ditos, que incluem alimentos e matérias primas, até a água, os

combustíveis (lenha, carvão) e caça, esta última claramente dividida

entre a prática desportiva propriamente dita entre as classes abasta-

das e a sobrevivência pura e simples dos habitantes mais

desfavorecidos do meio rural em períodos de carência de trabalho e

de outros meios de subsistência.

Perante esta função “utilitária”, a terra foi alvo de preocupa-

ções de sucessivos teóricos da especialidade que contribuíram para

a construção da chamada “Questão Agrária”, a qual consistiu na apre-

sentação das mais variadas propostas para resolver o eterno proble-

ma do abastecimento alimentar dos principais centros urbanos, es-

pecialmente no que diz respeito aos cereais e à região considerada a

mais propícia para a sua produção: o Alentejo. Na legislação portu-

guesa abundam medidas tendentes a aumentar a produção agrícola e

a resolver o que eram consideradas as causas da insuficiente produti-

vidade: falta de população e de mão-de-obra, baixos níveis de irriga-

ção dos terrenos, deficientes vias de comunicação, falta de capitais e

de investimento e, especialmente, má distribuição da propriedade.

As soluções propostas invariavelmente tocavam nos temas do deslo-

camento de mão-de-obra e envolviam projectos de divisão das herda-

des e colonização da região. Na segunda metade do século XX assis-

tiu-se em Portugal a uma mudança nas políticas governamentais vi-

sando à reorientação da economia para o sector industrial, ao mesmo

tempo que a reconstrução dos países europeus no pós-guerra criou

um mercado para a mão-de-obra portuguesa que levou à emigração

em massa. Os campos despovoaram-se e, consequentemente, os salá-

rios dos trabalhadores agrícolas aumentaram. Simultaneamente as

remessas monetárias dos parentes emigrados contribuíram para uma

melhoria geral da qualidade de vida no meio rural, ao mesmo tempo

que empresários agrícolas mais dinâmicos, aproveitando a legislação

de incentivo à mecanização da agricultura e ao associativismo rural,

construíram empresas agrícolas de sucesso e com importantes ele-
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mentos modernizantes. A eficácia desta legislação comprova-se pelo

aumento dos efectivos de alfaias agrícolas recenseadas nas Estatísti-

cas Agrícolas (1964):

  Alfaias Agrícolas       1955      1960         1964

  Debulhadoras       3819      5097         5482

  Ceifeiras Debulhadoras           96        397           725

   Tractores       4494      9550       14086

A introdução de maquinaria agrícola de ponta nos campos portu-

gueses foi um facto desde o final dos anos 1950, assim como as obras de

hidráulica agrícola (construção de barragens para rega e produção

de energia eléctrica) e a introdução de alguma indústria de transforma-

ção de produtos alimentares. Esta evolução estrutural deu origem, tam-

bém, ao desenvolvimento de uma nova classe de dinâmicos empresá-

rios agrícolas, os chamados alugadores de máquinas, os quais, sem se-

rem proprietários de terras, nelas trabalhavam mediante pagamento.

Os membros deste grupo, com origens no trabalho agrícola manual, e

descendentes dos antigos “seareiros”, compraram grandes máquinas

a crédito subsidiado e muitos chegaram a possuir grandes frotas. Al-

guns alcançaram o estatuto de grandes rendeiros, o que, na lavoura

alentejana, estava imediatamente abaixo do grande proprietário. Esta

actividade foi viável nos diversos regimes de propriedade que se en-

contram em Portugal: no norte, onde predomina a pequena proprie-

dade, o alugador de máquinas era utilizado para suprir as necessida-

des pontuais de uma lavoura cujas dimensões e rentabilidade não

permitiam o investimento individual em maquinaria agrícola, enquanto

no sul, a grande intensidade sazonal dos trabalhos obrigava à con-

centração de máquinas em períodos muito reduzidos, não compen-

sando, por isso, aos proprietários, ter um grande parque, por exem-

plo de ceifeiras-debulhadoras, parado a maior parte do ano. Nestes

casos, os lavradores que possuíam algumas máquinas podiam usar

os serviços dos alugadores nestes períodos específicos para comple-
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tarem os trabalhos nas suas terras, após os quais eles próprios aluga-

vam as suas máquinas aos vizinhos para uma maior rentabilização

das mesmas.

Outra nova actividade que deu trabalho a alguns dinâmicos

empresários agrícolas foi o cultivo do tomate para as recém-instala-

das fábricas, aproveitando os regadios resultantes da construção das

barragens. Em regime de parceria, muitos pequenos rendeiros con-

trataram ranchos de trabalhadores vindos sazonalmente do Norte do

país para realizar esta tarefa.

 A REFORMA AGRÁRIA EM PORTUGAL

No período revolucionário que se seguiu ao 25 de abril de 1974

realizou-se na região do Alentejo uma Reforma Agrária que recuperou

os temas até então tratados pelos teóricos e desenvolvidos na litera-

tura, especialmente nos romances da corrente Neo-realista, cujos au-

tores principais são Alves Redol, Fernando Namora, Manuel da Fonse-

ca e Soeiro Pereira Gomes. As enormes distinções sociais ainda exis-

tentes (apesar da evolução ocorrida nos últimos anos) e a memória

de séculos de trabalho duro e mal pago facilitaram a adesão popular a

uma legislação radical produzida por sucessivos governos provisó-

rios e com a participação activa das forças militares no terreno.

O período de transição da segunda metade da década de 1970

influenciou e mudou o rumo da vida social e privada da maior parte

da população portuguesa, tanto dos grupos da elite, muitos dos quais

se viram despojados dos seus bens e meios de subsistência, como

das classes tradicionalmente menos privilegiadas que assumiram em

muitos casos a liderança de instituições emergentes como os sindica-

tos e as novas unidades de produção constituídas a partir de bens

nacionalizados e expropriados. Membros destes grupos tomaram con-

ta dos principais cargos do poder local, como as autarquias, as juntas

de freguesia, as misericórdias, transformando-se, enfim, nas novas

elites. As primeiras manifestações populares, pacíficas e com um tom

festivo, realizaram-se no dia 1º de maio. No dia 14 desse mês foi publi-

cado o Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) em anexo

à Lei Constitucional que definiu a estrutura legal provisória do país
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até à entrada em vigor de uma nova Constituição. Nas suas medidas a

curto prazo determinava uma política económica ao serviço do povo

português, a estratégia antimonopolista e uma política social que vi-

sava essencialmente à defesa dos interesses das classes trabalhado-

ras e das camadas mais desfavorecidas. Entre as linhas de orientação

dos primeiros governos, destacava-se a dinamização da agricultura e

a reforma gradual da estrutura agrária, objectivos que deram início

ao processo legislativo que originou a Reforma Agrária portuguesa e

que se caracterizou por uma forte intensidade local do movimento no

Alentejo e pela enorme adesão popular, facto a que não é estranha a

tradicional apetência dos trabalhadores rurais desta região pelos mo-

vimentos de contestação ligados ao Partido Comunista e a uma certa

mitologia da clandestinidade e da resistência mais ou menos activa,

consoante as possibilidades oferecidas pelos regimes que se sucede-

ram ao longo do século XX.

Além do interesse no estudo do movimento popular que lhe

esteve associado, a Reforma Agrária portuguesa apresenta particular

relevância no que diz respeito ao facto de ter alterado o estatuto da

propriedade privada e de ter consagrado na legislação um objectivo

claramente punitivo de uma classe social específica, considerada in-

digna de possuir bens de interesse nacional. Pode-se ler no preâmbu-

lo do Decreto-Lei nº 406-A/75 a intenção explícita de destruir o “poder

económico e social daquelas camadas”, que exploraram desenfreada-

mente a “massa dos operários agrícolas” e espoliaram e submeteram

os pequenos agricultores; e a definição de Reforma Agrária como “um

processo político fundamental de liquidação dos grandes agrários,

de liquidação das camadas sociais que têm até agora dominado o cam-

po”. Ao nível das intenções, a Reforma Agrária de 1975 não foi muito

diferente das reformas introduzidas por Mouzinho da Silveira, após a

Revolução Liberal do século XIX, e que tiveram como objectivo a cria-

ção de uma base social de apoio para o novo regime que se estava a

constituir. Mais tarde, e pelo mesmo motivo de beneficiar a base so-

cial de apoio, o governo PS eleito em 1976 inverteu a tendência e o

grupo alvo: a Lei Barreto tranquilizou os pequenos agricultores do

Norte e atraiu para a agricultura o apoio de um grupo dinâmico

de pequenos empresários privados que alteraram a tendência de voto

do PCP para o PS na maior parte do Alentejo e acabaram por levar à



118
A

s 
no

va
s 

ru
ra

lid
ad

es
: d

o 
la

vr
ad

or
 a

o 
em

pr
es

ár
io

 a
gr

íc
ol

a,
 d

o 
es

pa
ço

 a
gr

ár
io

 a
o 

es
pa

ço
 la

ze
r

falência todo o processo. Esta foi a segunda das grandes diferenças: a

reversibilidade do processo de Reforma Agrária. Enquanto a legisla-

ção liberal provocou uma efectiva ruptura socioinstitucional com o

Antigo Regime, as leis de 1975 foram sendo sucessivamente altera-

das, até que em 1988 a Reforma Agrária portuguesa foi definitivamen-

te revogada (Lei nº 109/88). Os proprietários alentejanos dos finais do

século XX acabaram por recuperar todas as suas terras, apesar

de  não terem recuperado, na maior parte dos casos, o prestígio so-

cial e político local e o poder económico que a terra anteriormente

lhes conferia.

Logo no início de junho de 1974 começaram os discursos de

incentivo à Reforma Agrária por parte de membros do governo

em manifestações populares. Em simultâneo, vários movimentos po-

pulares recuperaram símbolos da opressão, como foi o caso de

Catarina Eufémia. As palavras de ordem começavam em força a ser

ouvidas.

No dia 18 de julho tomou posse o 2º Governo Provisório, com

Vasco Gonçalves como Primeiro-Ministro, cuja principal preocupação

incidiu sobre o cumprimento do Programa do MFA. O mês de agosto

de 1974 foi marcado pela consagração legal do direito à greve e do

direito de reunião em lugares públicos. Foi ainda publicada a legisla-

ção relativa ao direito de caça, uma das primeiras reivindicações tra-

dicionalmente exigidas após as revoluções portuguesas.

O clima de contestação dos trabalhadores em relação aos pro-

prietários e à propriedade em geral teve a sua origem nos “pró-sindi-

catos”, que assumiram no verão de 1974 o papel de liderança do mo-

vimento cujas principais reivindicações neste período incidiam sobre

o cultivo das terras subaproveitadas. A linguagem inflamou-se e os

relatórios das comissões sindicais dos distritos alentejanos para o

governo em Lisboa começam a incluir listas de herdades nas quais se

considerava haver “sabotagem económica por parte do agrário”. Para

marcar a sua presença na região e contribuir para o aumento da

autoconfiança e da força dos trabalhadores rurais, o Partido Comu-

nista Português multiplicou os comícios e manifestações por todo o

Alentejo, nos quais as canções e as palavras de ordem eram repetidas

à exaustão: A Terra a quem a trabalha! Já não há propriedade privada!,

O povo é quem mais ordena!, invariavelmente acompanhadas de in-



M
ar

ia
 A

nt
ón

ia
 P

ire
s 

de
 A

lm
ei

da
 e

 M
ar

ia
 C

ris
tin

a 
Jo

an
az

 d
e 

M
el

o

119

sultos aos fascistas, aos reaccionários, aos capitalistas, latifundiários e

agrários (Abaixo a reacção!). Entretanto os participantes eram todos

trabalhadores e camaradas, termos que implicam a criação de uma

solidariedade de classe muito frequente em período revolucionários

ou de greves.

Este tipo de linguagem e os slogans ritmados e bastante

apelativos para o grupo em causa não eram novos: são todos seme-

lhantes nas várias línguas em que têm sido utilizados e fazem parte

duma estratégia de manipulação de multidões que inclui os vários

tipos de propaganda. Este conjunto de factores transformou um povo

tradicionalmente submisso e de cabeça baixa numa turba violenta e

cheia de coragem. Além dos comícios, dos slogans e das canções, a

revolução é iconoclasta, implica imagem. Os cartazes eram sugesti-

vos, mas sobretudo as pinturas que invadiram as paredes de todo o

país foram muito significativas da intenção de unir todas as classes

num grupo só. Tudo isto envolvido num ambiente festivo, com via-

gens em camionetas para assistir aos comícios, a jorna paga pelo sin-

dicato, e a afirmação de que se vivia em liberdade e que já não havia

patrões. Se dantes os trabalhadores já eram levados aos comícios pe-

los representantes do Estado Novo, agora passaram a ir muito mais

alegres, acompanhados pela primeira vez das suas mulheres. A parti-

cipação feminina nas manifestações constituiu uma mudança radical

nos comportamentos sociais das mulheres na região em causa, as quais

passaram a sair à rua sem ser exclusivamente para trabalhar. E saí-

ram com uma euforia de prisioneiras libertadas. Explodiram em gri-

tos e emoções nunca antes ouvidos e que espantaram toda a gente.

Passaram a ser vistas à frente de todos os movimentos e eram as pri-

meiras nas ocupações de terras. Constituíram um verdadeiro trunfo

político, não só pelo entusiasmo que revelaram, mas sobretudo por-

que passaram a constituir mais de 50% dos eleitores a cativar. E per-

ceberam a importância que tinham passado a ter.

Não foram só elas que perceberam o novo poder que tinham

nas mãos. O Partido Comunista Português também o entendeu e capi-

talizou em seu benefício. Os movimentos de rua e de apelo à união de

um grupo num projecto só atraíram a população para o partido que

mais os promoveu no Alentejo, e cuja propaganda ajudou a dirigir

frustrações antigas para o grupo dos proprietários e rendeiros, enfim,
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para todos os que detinham o poder sobre o bem mais precioso do

trabalhador rural: o seu trabalho. A ameaça do desemprego, a insis-

tência sobre o tema das terras subaproveitadas e dos latifúndios in-

cultos, junto com os discursos e os comunicados do Secretário de

Estado da Agricultura, Esteves Belo, a acentuar que “o direito à terra

implica que o proprietário cumpra a sua função social” (8/9/1974),

puseram na ribalta o inimigo a abater. A presença dos representantes

do poder nestes eventos, sobretudo os membros do governo e do

MFA, e a afirmação de que estavam ao lado dos trabalhadores conferi-

ram a necessária áurea de legitimidade que ajudou a transformar o

grupo de maior fragilidade e diversidade da região num bloco coeso

e facilmente dirigível. Foi o contexto ideal para forjar uma consciên-

cia de classe que nunca tinha existido e activar os recursos humanos

necessários para a mobilização social. Potenciando antigas frustra-

ções e ressentimentos, a propaganda facilmente virou a multidão con-

tra os antigos elementos do poder e conseguiu reverter e abolir com-

pletamente algumas solidariedades anteriormente existentes entre as

classes.

Logo no início do 3º governo de Vasco Gonçalves foram criadas

as Comissões de Intensificação Cultural, as quais já previam a coloca-

ção obrigatória de trabalhadores. Foi uma vitória apenas simbólica,

mas deu força às alegações de subaproveitamento e à ameaça de de-

semprego que a propaganda tanto exaltara. As colocações surgiram

como resultado do trabalho de vários agrónomos e técnicos da Secre-

taria de Estado da Agricultura que foram enviados às herdades para

verificar o estado de aproveitamento das terras e a viabilidade de in-

tensificação da produção. Como resultado, muitos agricultores foram

obrigados a aceitar pessoal para trabalhos que não lhes interessava

fazer e a quem tiveram de pagar jornas difíceis de sustentar, pelo menos

a longo prazo, ainda por cima numa altura em que os salários tinham

subido brutalmente e o ano agrícola não tinha sido dos mais favorá-

veis, o que lhes terá provocado sérias dificuldades económicas.

As primeiras colocações de pessoal nas herdades foram acom-

panhadas por uma euforia própria de quem sente que está a desafiar

algo ou alguém que o incomodou durante muito tempo. O movimento

tornou-se incontrolável. A certa altura os relatórios das comissões
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tornaram-se irrelevantes e os sindicatos continuaram a colocar os tra-

balhadores nas herdades independentemente de qualquer critério.

O trabalho das comissões perdeu todo o significado sobretudo

desde que em novembro de 1974 foi decretado o conceito de sabota-

gem económica, que permitiu pôr em prática a teoria da expropria-

ção e nacionalização por utilidade pública e a intervenção do gover-

no na gestão das empresas. Todas estas medidas legislativas surgi-

ram enquadradas na política de aumento da produção e de auto-abas-

tecimento alimentar e industrial do país, promovida sob o mote da

Batalha da Produção. O projecto do governo de Vasco Gonçalves para

o sector agrícola não se resumiu à tentativa de resolução do proble-

ma do emprego e da produção. Pelo contrário, contava com um plano

bastante elaborado que previa a tomada de medidas em relação aos

incultos, crédito e emprego e a criação de cooperativas agrícolas

nos latifúndios. O Decreto-Lei nº 660/74, de 25 de novembro, estabele-

ceu o conceito de sabotagem económica que serviu para iniciar o pro-

cesso de nacionalização e ocupação de empresas de vários sectores,

desde os bancos, aos seguros e a várias empresas industriais. Muitos

dos seus proprietários tiveram os seus bens confiscados e viram-se

obrigados a sair do país, na iminência de serem presos. No caso dos

proprietários agrícolas alentejanos, se houve de facto alguns que saí-

ram do país neste período inicial, estes foram a excepção. A maioria,

no entanto, manteve-se à frente das suas explorações, precisamente

porque ficou patente a ideia de que se eles provassem que eram mui-

to bons agricultores e dessem trabalho a muita gente (a eterna ques-

tão da função social da terra e dos deveres morais do proprietário),

então tinham todo o direito a ficar com as suas terras. Pelo menos era

o que ficava implícito com a leitura deste decreto.

A imprensa de esquerda não se cansava de acusar os latifundiá-

rios da dita sabotagem económica: vendas de gado, abandono das ex-

plorações... Por isso mesmo as primeiras ocupações já foram realizadas

com a intenção punitiva que mais tarde ficou consagrada na Lei Oliveira

Baptista (Decreto-Lei nº 406-A/75). No dia 10 de dezembro de 1974 a

Herdade do Outeiro na freguesia de Santa Vitória, concelho de Beja,

de 774 ha, propriedade de José Gomes Palma, foi ocupada por “sabo-

tagem económica”, ao abrigo do Decreto-Lei nº 660/74.
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Com o aval do Governo, do Instituto de Reorganização Agrária,

do Decreto-Lei nº 660/74 e ainda por cima do exército, que mais preci-

savam os trabalhadores para avançar? Sobretudo quando a GNR pa-

recia anestesiada. Poder-se-á então chamar a isto um movimento so-

cial autónomo e espontâneo como tantos autores insistem em classi-

ficar, ou simplesmente uma bola de neve que cresceu, mas sempre

devidamente moldada e conduzida pelas entidades oficiais e pela pro-

paganda? Neste final de 1974 os trabalhadores experimentaram algo

que nunca haviam ousado e ninguém os reprimiu. Pelo contrário, ven-

do o sucesso da primeira ocupação, outros trabalhadores percebe-

ram que tinham impunidade para avançar. E as ocupações de terras

sucederam-se rapidamente por todo o Alentejo. Os trabalhadores ru-

rais alentejanos, na sua maioria assalariados eventuais, “com o apoio

do Governo e de alguns segmentos das Forças Armadas, liderados

pelos seus representante sindicais e pelas Ligas de pequenos e mé-

dios agricultores, ocuparam mais de 1,1 milhão de hectares e concre-

tizaram a Reforma Agrária.

Alguns autores salientam o papel dos alugadores de máquinas

na primeira fase do processo, os quais, vendo-se na necessidade de

capitalizar o seu investimento e acabar de pagar os créditos contraí-

dos para aquisição das máquinas, não podiam ficar sem o trabalho

que se encontrava principalmente nas terras que estavam a ser ocu-

padas. Foi esse o principal motivo da entrada deste grupo nas coope-

rativas que foram sendo constituídas, para as quais estes indivíduos

contribuíram com as suas máquinas, mas nunca em pé de igualdade

com os restantes trabalhadores.

Para o arranque inicial muito contribuiu a manifestação pro-

movida em Beja no dia 2 de fevereiro de 1975 pelo Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais com o apoio do PCP, MDP/CDE e MES e com a pre-

sença do Secretário de Estado da Agricultura, cujo discurso incenti-

vou as ocupações nas terras de regadio e também “nas terras cujos

empresários não cumpram as convenções colectivas de trabalho ou

outras obrigações sociais para com os trabalhadores e reconhecidas

por lei”. Esteves Belo garantiu aos pequenos e médios proprietários

que manteria a posse das suas terras e continuou o seu discurso a

confirmar a iniciativa das ocupações por parte do governo e a função

social da terra: “A propriedade das terras impõe obrigações
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económicas e sociais”. Salientou ainda que este era um trabalho a

realizar por todos e que contariam com o apoio das Forças Armadas.

Nesse mesmo dia foram ocupadas herdades em Évora e Montemor-o-

Novo. No dia 7 de fevereiro foi publicado o Programa de Política

Económica e Social do 3º Governo Provisório, obra coordenada por

Melo Antunes e aprovada em Conselho de Ministros, imposta a Vasco

Gonçalves, após apreciação pelo MFA, que incluiu medidas modera-

das para promover o desenvolvimento das zonas rurais: facilidade de

créditos, multiplicação das cooperativas, supressão da parceria. Nos

dias 8 e 9 realizou-se em Évora a 1ª Conferência dos Trabalhadores

Agrícolas do Sul, organizada pelo PCP, na qual foram debatidos três

tópicos: desemprego, sabotagem económica e “a terra a quem a tra-

balha”, além de se ter declarado: “É necessário que as terras incultas

ou mal aproveitadas sejam entregues aos trabalhadores rurais desem-

pregados”. Álvaro Cunhal fez o discurso de encerramento, no qual

difundiu as palavras de ordem: de novo “a terra a quem a trabalha!”;

“os trabalhadores agrícolas tomaram o seu destino nas próprias mãos”

e “A luta pela reforma agrária não parará mais até que a terra de todos

os latifundiários seja entregue a quem a trabalha”.

Esta foi a primeira fase das ocupações que durou até ao final de

julho de 1975. Foram ocupados 127.298ha, o que correspondeu a 12%

do total da área ocupada até ao final do ano, ao mesmo tempo que a

tentativa de golpe de estado de 11 de março e a criação do Conselho da

Revolução originou uma onda de nacionalizações dos sectores da ban-

ca e dos seguros. Logo no dia 14 de março de 1975, o Conselho da Revo-

lução anunciou a decisão de avançar com legislação para a Reforma

Agrária e no dia 26 tomou posse o 4º Governo Provisório, o mais radical

de Vasco Gonçalves, no qual foi criado de novo o Ministério da Agricul-

tura, cuja pasta foi entregue a Fernando Oliveira Baptista, um jovem

engenheiro-agrónomo de 33 anos.

Uma das primeiras medidas legislativas deste gabinete foi a cria-

ção do subsídio de desemprego para a agricultura, logo seguido de

melhorias no regime de previdência em vigor para trabalhadores agrí-

colas. Outra preocupação imediata foi o regime do arrendamento ru-

ral, que consagrou o arrendamento compulsivo das terras abandona-

das. Ainda sob a alçada do Conselho da Revolução foi publicado o

decreto que constituiu o quadro legal da Reforma Agrária. Legalizou
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“a expropriação de todas as propriedades agrícolas com mais de 50ha

de terras irrigadas de qualidade média ou mais de 500ha de sequeiro

de qualidade média” e aprovou as bases gerais dos programas de

medidas económicas de emergência. Os dias seguintes foram marca-

dos (entre uma verdadeira avalanche de medidas radicais) pelas na-

cionalizações das principais empresas da indústria, transportes e

comunicações e pelo comunicado do Ministério da Agricultura e Pes-

cas a anunciar a lei da Reforma Agrária e a advertir os proprietários e

empresários agrícolas que seriam punidos todos os comportamentos

que pudessem ofender os interesses da colectividade.

O anúncio de todas estas medidas teve uma influência decisiva

na actuação do exército no Alentejo. O Movimento das Forças Arma-

das possuía na altura um poder que foi reforçado com o Pacto MFA-

Partidos, e que se demonstrou com a sua actuação directa no Alentejo.

Além das Campanhas de Dinamização Cultural e da publicação do

Boletim do MFA, iniciada em outubro de 1974, e o boletim distribuído

gratuitamente a todos os militares e com uma linguagem de claro in-

centivo à Reforma Agrária, o MFA foi determinante para a aplicação

da legislação respeitante às expropriações.

A política do governo objetivava de facto a realização da Refor-

ma Agrária e não há dúvida de que a intensidade das ocupações aumen-

tou a partir de junho de 1975. Estava-se no início do Verão Quente de

1975, que se caracterizou por dois movimentos opostos a Norte e a

Sul de Portugal, mas ambos com componentes de grande violência e

intimidação. A Norte verificaram-se atentados à bomba a grande par-

te das sedes do PCP, planeados e postos em prática pelas forças da

direita. A Sul, pelo contrário, foi a esquerda que agiu violentamente

contra a direita. Em todo o caso, ambos os movimentos tiveram se-

melhanças no que diz respeito à mobilização popular, influenciada

pela propaganda e pelo clima de instabilidade que se vivia.

Em junho, dois despachos do Ministério da Agricultura e Pes-

cas foram determinantes para impedir quase por completo a actividade

agrícola e pecuária dos “agrários” ao possibilitar a requisição das

máquinas consideradas “subaproveitadas” e ao estabelecer medidas

de controlo à movimentação de efectivos pecuários. No mês seguinte

foram criados na área de cada distrito alentejano os Conselhos Regio-

nais de Reforma Agrária (CRRA), constituídos por representantes dos
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sindicatos, das ligas, do MFA e dos Ministérios da Administração In-

terna e da Agricultura e Pescas, cujas funções incluíam elaborar a

relação dos prédios, explorações e propriedades que se encontras-

sem abrangidos pelas medidas de Reforma Agrária previstas por lei.

A criação destes centros foi um processo político que incluiu a colo-

cação de técnicos estranhos à região.

Depois destes vários decretos, surge finalmente o nº 406-A/75

que colocou o limite máximo para uma propriedade nos 700 ha e in-

troduziu as pontuações nas classificações dos prédios expropriáveis,

mas que também consagrou o direito de reserva nos casos em que o

agricultor (proprietário ou rendeiro) explorasse directamente a terra

e retirasse exclusiva ou predominantemente da terra os seus meios

de subsistência. Previu ainda o direito de indemnização a atribuir aos

proprietários. O decreto estipulava que a indemnização seria reduzi-

da ou mesmo abolida nos casos de proprietários, arrendatários, ou-

tros empresários agrícolas e seus comissários, que, por acções

ou omissões intencionais ou negligentes, afectassem o bom aprovei-

tamento da terra, infra-estruturas e equipamentos ou conduzissem à

diminuição, destruição ou perda da produção. As expropriações pro-

priamente ditas começaram em setembro de 1975. Neste mês foram

expropriados mais de 200 mil ha. Com as pressões políticas e o cli-

ma de instabilidade vigente, o governo de Vasco Gonçalves acabou

por cair no dia 2 de setembro de 1975. No dia 19 tomou posse o 6º

Governo Provisório, de Pinheiro da Azevedo, com Lopes Cardoso

como Ministro da Agricultura e António Bica como Secretário de

Estado da Reestruturação Agrária. A sua primeira medida foi o alar-

gamento  do crédito agrícola de emergência ao pagamento de salá-

rios nas novas unidades de produção. De 1o de outubro de 1975 até

janeiro de 1976 (a terceira fase) assistiu-se ao período final das ocu-

pações, quando 63% das terras foram ocupadas, o que correspondeu

a 704.049 ha no total da região. Para administrar as terras expropria-

das formaram-se cerca de 500 UCP/cooperativas, que cobriram mais

de um milhão de hectares, correspondentes a 1/5 da superfície agrí-

cola do país.

Em face da legislação emitida, a atitude dos proprietários ocu-

pados foi de total passividade. Não eram pessoas que desafiassem a

autoridade instituída. Nunca o tinham feito, não seria agora a primei-
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ra vez. Sobretudo na presença de forças militares e de técnicos do

Ministério da Agricultura na posse de documentos oficiais, os quais

conferiam legitimidade às ocupações e lhes davam a certeza da sua

inevitabilidade. Outros factores também pesaram nesta falta de

reacção: um deles a incredulidade perante tão inusitados aconteci-

mentos. Não era muito fácil para este grupo admitir que tal processo

fosse possível, quanto mais definitivo. Certamente “as coisas iam vol-

tar ao normal”, e como grande parte dos proprietários tinha de facto

muito dinheiro investido ou simplesmente depositado nos bancos,

tanto nacionais como estrangeiros, que lhes daria para uma vida de-

safogada durante algum tempo, então a atitude mais comum foi a cau-

tela. Permanecendo invisíveis, sem chamarem as atenções sobre as

suas pessoas, os ocupados esperaram para ver.

A mesma postura foi assumida pelos pequenos proprietários,

os quais não participaram  dos acontecimentos nem ostensivamente

se opuseram, tentando continuar as suas vidas como se nada do

que se estava a passar lhes dissesse respeito, mas ao mesmo tempo

apavorados que as suas terras também fossem ocupadas. Alguns fo-

ram convidados a integrar as cooperativas locais, mas recusaram ter-

minantemente, pois este grupo integrava-se ideologicamente (e sem-

pre se integrara no tipo de comportamento económico e social) no

grupo da elite fundiária e possuía um forte sentimento de proprieda-

de privada incompatível com o movimento da Reforma Agrária. No

que diz respeito aos rendeiros, os seus percursos de vida também

foram bastante afectados. As suas terras, locais de trabalho e meios

de subsistência também lhes foram retirados, e verificaram-se casos

emblemáticos de rendeiros definitivamente prejudicados com todo o

processo.

No que diz respeito à actividade legislativa do ministro Lopes

Cardoso, sem dúvida que foi prolixa, preocupando-se com a abolição

da enfiteuse, uma instituição completamente anacrónica em pleno

século XX, com a delimitação da Zona de Intervenção da Reforma

Agrária (ZIRA), com os direitos dos seareiros, com o reconhecimento

das Unidades Colectivas de Produção (UCP), com as pensões de so-

brevivência a agricultores expropriados, entre outras. Estabeleceu

ainda sanções para ocupações ilegais e estipulou a concessão de re-

servas e o respectivo processo de pedido, salvaguardando, porém, a
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viabilidade económica das UCP. Na prática estas medidas revelaram-

se pouco eficazes, uma vez que os critérios para a sua aplicação não

deixavam de ser ambíguos: como se defendia a viabilidade económica

das UCP e ao mesmo tempo se entregavam as reservas? Como se po-

diam assegurar os direitos dos trabalhadores permanentes das UCP,

em número crescente na época, e ao mesmo tempo conceder aos

seareiros a mesma área que anteriormente exploravam? Naturalmen-

te que neste contexto o movimento de massas associado à Reforma

Agrária manifestou a sua força e a balança pendeu para o grupo dos

trabalhadores ocupantes. Aparentemente a situação ficou completa-

mente fora do controlo do ministro. Fosse por incapacidade de colo-

car em prática medidas coercivas para aplicação da lei, ou por verda-

deira intenção de proteger as “conquistas fundamentais das classes

trabalhadoras”, o que é um facto é que os ataques a Lopes Cardoso

chegaram de todos os quadrantes políticos.

Claro que esta política não funcionou. O tom conciliatório não

era aceite pelos trabalhadores que tinham ocupado as terras e não que-

riam devolvê-las, nem pelos agricultores que queriam as suas reser-

vas e não conseguiam obter os seus direitos estabelecidos por lei. As

primeiras reservas foram entregues durante o seu governo, mas o

Alentejo ficou a ferro e fogo. Enquanto o país começava a sair do perío-

do de crise revolucionária, na região Sul continuavam as manifesta-

ções, as greves, as contestações por parte de todos os grupos sociais

e políticos. E a divergência em relação ao resto do país ficou compro-

vada nos resultados das primeiras eleições legislativas, realizadas no

dia 25 de abril de 1976: ao nível nacional ganhou o Partido Socialista

com 35%, o que levou à formação de um governo minoritário liderado

por Mário Soares, enquanto na ZIRA os votos no Partido Comunista

Português, somados aos da Frente Socialista Popular (PCP + FSP), al-

cançaram um resultado de 37,9%.

Lopes Cardoso pediu demissão em 3 de novembro de 1976 e o

novo ministro António Barreto declarou guerra à Reforma Agrária,

pelo menos segundo os moldes até então seguidos. Em 28 de março

de 1977, Mário Soares apresentou o pedido formal de adesão de Por-

tugal à Comunidade Económica Europeia. Nesta fase, por razões “emi-

nentemente políticas”, o primeiro governo constitucional concretizou

aquilo a que se chamou a “opção europeia”, que obrigou a uma
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reorientação total da economia portuguesa. O novo ministro da Agri-

cultura, António Barreto, teve uma acção fundamental no que ficou

chamado o movimento da “Contra-Reforma Agrária”. A sua “Lei

Barreto” (Lei nº 77/77) marcou a transição da opção política para a

agricultura do Sul do país: da grande unidade de produção para uma

“via mais socializante, explicitamente mencionada na Constituição,

entregando a posse útil das terras a pequenos agricultores, trabalha-

dores rurais e formas cooperativas ou colectivas de produção”. Isto

constituiu um ataque directo às cooperativas que se formaram com

as terras expropriadas e o processo de desocupações de terras foi

violento e longo.

Os custos políticos da mudança de orientação da Reforma Agrá-

ria, e sobretudo da aplicação das medidas tendentes à integração

europeia, não se fizeram esperar: o ano de 1978 foi marcado pela que-

da dos dois governos minoritários de Mário Soares, que foram segui-

dos por dois governos de iniciativa presidencial mais à direita. O novo

ministro da Agricultura e Pescas, Apolinário Vaz Portugal, teve um

papel fundamental no despacho da grande vaga de desocupações ini-

ciada logo em novembro de 1978 e continuada após a vitória da AD –

Aliança Democrática – nas eleições de Dezembro de 1979, com Cardo-

so e Cunha no papel de novo ministro da Agricultura no 6º Governo

Constitucional.

A morte de Sá Carneiro marcou o início de outro período de

instabilidade e até 1983 houve muito poucas desocupações. Durante

o governo de Mário Soares as desocupações de terras pararam quase

por completo. Só com Cavaco Silva e uma nova legislação foi possível

a estas famílias reaver a totalidade das suas terras e reconstruir o

património fundiário que lhes tinha sido expropriado. Quando Cava-

co Silva chegou ao poder em 1985, inaugurou uma nova vaga de deso-

cupações, que caracterizaram sobretudo o verão de 1987. Até esse

ano, dos 1,2 milhão de hectares ocupados na ZIRA, durante o período

pré-constitucional, 350 mil estavam ainda na posse das cooperativas

e UCP e cerca de 140 mil tinham sido entregues para exploração a

pequenos agricultores ao abrigo do Decreto-Lei nº 111/78, o que re-

sulta que cerca de 710 mil hectares já tinham nesta data sido entre-

gues em reservas ou simplesmente desocupados. Com a maioria ab-

soluta obtida pelo PSD nas eleições de julho de 1987, o governo de
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Cavaco Silva e o seu ministro da Agricultura Álvaro Barreto tiveram a

liberdade de movimentos que lhes permitiu a aprovação de uma nova

Lei de Bases da Reforma Agrária, a Lei nº 109/88, cujos objectivos

eram muito explícitos:

corrigir os excessos do período revolucionário […] criar clima de esta-

bilidade e tranquilidade social; subsistência do sector privado;

reconsideração dos princípios enformadores da reforma agrária em

resultado da adesão à CEE.

Para o PCP, esta foi a lei de reconstituição do latifúndio. Após a

aplicação prática de três modelos de reforma agrária – Oliveira

Baptista, Lopes Cardoso e António Barreto –, cada um com caracte-

rísticas diferentes que evoluíram do apoio às grandes unidades de

produção, sob a forma de cooperativas, ao apoio às pequenas explo-

rações e a um tipo de agricultura mais familiar, privilegiando a inicia-

tiva privada, Álvaro Barreto veio introduzir  um modelo que incenti-

vou a reconstituição de grandes empresas agrícolas privadas, moder-

nas e competitivas com a aplicação dos Planos de Fomento e obrigan-

do a agricultura portuguesa a adquirir as condições para a sua sobre-

vivência no contexto europeu em que se viu integrada.

A associação directa entre as ocupações e os governos de Vasco

Gonçalves e as desocupações e os governos AD e depois PSD permi-

te-nos afirmar que todo o processo, desde o seu início em 1974 até ao

final, já nos anos 1990, teve uma forte componente de direcção políti-

ca superior ou, pelo menos, de criação das condições políticas e

legislativas por parte dos governos das respectivas épocas.

NOTA FINAL

Trinta anos depois muito pouco resta dessa experiência. Não

só porque os seus protagonistas e intervenientes estão a morrer, mas

principalmente porque o seu mundo já morreu há muitos anos. O

mundo do trabalho agrícola, dos ranchos de trabalhadores a cantar a

caminho do trabalho, das empreitadas das ceifas e da apanha da azei-

tona, dos pastores e porqueiros com os seus rebanho de ovelhas e
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varas de porcos, tudo isto já tinha acabado muito antes da reforma

agrária. Nos anos 1960 já os campos estavam cobertos de tomates

destinados à transformação industrial e as ceifas eram feitas por máqui-

nas conduzidas por tractoristas e pagas por empresários dinâmicos e

independentes. Os anos da miséria e do desemprego sazonal já eram

uma memória. Uma memória dolorosa, mas distante. E agora já nem

isso. Nos campos portugueses de Norte a Sul já não há praticamente

trabalhadores rurais, assim como já não há lavradores, ou, mais

modernamente, agricultores a tempo inteiro. Agora há empresários

agrícolas que se não são dinâmicos são completamente ultrapassa-

dos pela Política Agrícola Comum ditada por Bruxelas e pela desvalo-

rização da própria actividade agrícola. E há uma população que vive

em meio rural, mas que quer fazer outras coisas, definitivamente não

quer trabalhar a terra nem ter a vida que os pais e avós tiveram.

O que ficou foi a paisagem, gerida por uns poucos proprietá-

rios que ainda a querem rentabilizar, apesar do trauma das ocupa-

ções de terras, que lhes retirou grande parte da vontade de investir

que caracterizara os seus antepassados. Mas na maior parte verifica-

se o abandono puro e simples da terra, com a consequente negligên-

cia que origina a destruição pelo fogo que se tem verificado, especial-

mente no verão de 2003. O que se encontra actualmente no meio rural

português, e que não difere muito do que se passa por toda a Europa

e nalgumas zonas de África e da América do Sul, sem falar das ilhas

por todos os oceanos, é uma nova utilização do espaço que abando-

nou praticamente por completo a agricultura como actividade princi-

pal e oferece aos seus utilizadores uma nova função muito mais asso-

ciada ao lazer e ao recreio, potenciando os recursos existentes para

atrair uma população carente de estímulos que lhe permitam libertar-

se dum quotidiano urbano e repetitivo e propensa a uma certa nostal-

gia da natureza e do retorno ao passado. Esta tendência constitui uma

novidade do ponto de vista do discurso legislativo, se bem que na

prática essas funções sempre tenham estado presentes, reservadas

porém às classes sociais mais elevadas. Actualmente estas funções

democratizaram-se, o lazer em meio rural passou a abranger um le-

que mais vasto da população, incluindo os próprios habitantes do

meio rural, agora com empregos sobretudo nas áreas dos serviços,

mas que introduziram algumas actividades lúdicas no seu calendário.
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Entre estas salientam-se os passeios em todo o terreno, tanto pedes-

tres como em bicicleta ou em veículos automóveis modificados para

tal; o turismo cultural em geral, que inclui o consumo de bens

patrimoniais (desde o património edificado ao gastronómico, passan-

do pelo artesanal e outros); a utilização dos cursos de água e albufei-

ras como praias fluviais e para desportos náuticos; e as actividades

mais tradicionais como o termalismo, a caça e a pesca.

É de frisar que a museologia privada e pública actual poderá

adicionar aos elementos da paisagem humanizada “historicamente

relevantes” como castelos, palácios ou igrejas, a identificação da pai-

sagem histórica em meio rural, associando esta componente aos ro-

teiros de agroturismo, turismo rural, turismo de habitação. Valorizar

a paisagem transformada em vez de criar “falsas paisagens naturais”

talvez possa constituir uma combinação a baixo custo na manutenção

da paisagem, valorizando a componente ecológica e a preserva-

ção do meio ambiente. Se a “segurança pública” se realizou por meio

da intervenção humana na paisagem, a fruição cultural e a valoriza-

ção da natureza criando meios de rendimento pode constituir uma

das novas formas de exploração do meio rural.

Importa reflectir se a museologia da paisagem ou se a

“etnologização” da paisagem, por intermédio da criação de parques

de preservação da paisagem transformada e não necessariamente

destruída, nos oferece um panorama de realização de “natureza

ajardinada”, a paisagem arrumada no espaço e no tempo, sem preo-

cupações de alterar a paisagem que se nos oferece hoje, nas devidas

camadas arqueológicas que lhe correspondem. A paisagem históri-

ca de hoje já integrou a paisagem transformada que oferece condi-

ções de fruição estética ao visitante, como por exemplo os olivais

de Castelo Branco, a região demarcada do Douro, bem como a paisa-

gem original que eventualmente ainda se possa hoje encontrar, como

o parque arqueológico de Foz Côa. Mas para além deste tipo de pai-

sagem “monumental”, outras paisagens de menor envergadura me-

recem atenção.

E meramente a título de exemplo refere-se a iniciativa do con-

curso público de maio de 2004 para o melhoramento e viabilização

turística do “parque arqueológico do Ocreza” na margem direita do

respectivo rio. A paisagem da área circundante da bacia caracteriza-
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se por uma geografia difícil, um mosaico de múltiplas paisagens, dis-

tintas e entrecruzadas, modificadas ao longo do tempo, como se pode

ver pelas espécies arbóreas ali residentes. Ora, ao longo do tempo, a

demiúrgica mãe natureza e o homem, em conjunto, transformaram

o meio. Meio este a que as intervenções arquitectónicas de recupera-

ção urbana na área do parque deviam respeitar, privilegiando a manu-

tenção da multiplicidade de tratos distintos, valorizando-os. Isto sig-

nifica que a paisagem em si tem uma cronologia, tem camadas e tem-

pos históricos distintos que podem servir à recuperação dos diferen-

tes momentos e paisagens históricas, das comunidades humanas,

animais e vegetais que usufruíram (e hoje de outra forma ainda po-

dem usufruir sem danificar) a bacia hidrográfica do Ocreza.

A possibilidade de explorar comercialmente a “paisagem histó-

rica” daquilo que resta da paisagem original ou olhando para a natu-

reza, utilizada numa perspectiva de evolução da ocupação do meio

ambiente, vende-se a si própria e produz movimentos de protecção e

recuperação de alcance muito positivo na conservação e reintrodução

de fauna e flora como os parques temáticos e até em coutadas de

caça (sabendo-se à partida o quão sensível e controverso é este as-

sunto no século XXI, para o mundo da ecologia e conservação da na-

tureza em Portugal). A aceitação desta participação conjunta entre

homem e meio ambiente, ao ter sido consolidada na visão de uma

economia sustentável, abre portas em paralelo para a valorização das

paisagens primordiais, recuperação se possível de paisagens origi-

nais e da conservação in loco das paisagens transformadas ao longo

da história. Estas retratam realidades culturais, no tempo em que fo-

ram produzidas, e que vale a pena conhecer e valorizar. O respeito

pela evolução histórica da paisagem – destruída, utilizada ou trans-

formada – cabe agora na chamada “arqueologia da paisagem”.

Neste sentido, a investigação e a viabilização económica da

paisagem e do turismo de natureza podem olhar não só para obras

históricas de grande impacto paisagístico primordial, como podemos,

sem qualquer estigma de “destruição”, pensar a reparação e conser-

vação das “camadas históricas” de paisagem. Assim sendo, gerou-se

um mercado de produção e turismo de legitimação da paisagem natu-

ral produzida, chamada grosso modo “mundo rural” e ao mesmo tem-

po o turismo do “verde” indiferenciado.
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Em relação a este último jargão do “verde”, verifica-se

actualmente uma preocupação em valorizar os diferentes tipos de

“verdes” que diferenciam as paisagens onde a evolução histórica do

próprio “mundo verde” e da paisagem envolvente ou de suporte não

se quer indiferente aos olhos dos “homenzinhos não verdes” uma vez

que, uma determinada franja do mundo urbano desenraizado da na-

tureza, corresponde a qualquer espaço monocromático e indistin-

tamente verde. As entidades públicas camarárias, por exemplo, ou as

quintas particulares começam a valorizar cultural e comercialmente

os “cortes arqueológicos” da paisagem que traduzem diferentes esta-

dos civilizacionais nos quais se insere por exemplo a análise das polí-

ticas sobre água e floresta em perspectiva histórica na Europa ou em

Portugal, no século XIX. Estes estudos são fundamentais para o

enquadramento histórico da paisagem e a sua revalorização, nem que

seja para o consumo de um grupo mais alargado de novos utilizadores

do património natural.

Notas

1 Este texto constitui uma versão alargada da comunicação oral apresentada ao VIII
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Painel 11: “Universo rural: deba-
tes e interpretações”, organizado por  Márcia Motta, Coimbra, 16-18 de setembro de
2004.

2 Doutorada em História Moderna e Contemporânea (História Política e Institucional
no Período Contemporâneo) pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, em Lisboa, com a dissertação sobre o tema A Reforma Agrária em Avis.
Elites e mudança num concelho alentejano (1974 – 1977), aprovada em 21 de julho de
2004.

3 Doutorada no Instituto Universitário Europeu em Florença, Bolseira da Fundação
para a Ciência e Tecnologia.

4 Nota prévia: os conceitos de paisagem primordial, paisagem original e
sustentabilidade aqui utilizados baseiam-se na discussão produzida por diversos
autores nos congressos Working and Walking in the Footsteps of Ghosts, Sheffield
Hallam University, May 29th-June 1st 2003 e working papers on the Views from the
South: Environmental Stories from the Mediterranean World 19th-20th Centuries,
congresso realizado no Instituto Italiano per gli Studi Filosofici em Nápoles entre 12 e
13 de setembro de 2003, nos quais Cristina Joanaz participou enquanto bolseira da
FCT.

5 Tema em desenvolvimento para dissertação de Doutoramento por Cristina Joanaz
de Melo no Instituto Universitário Europeu em Florença, enquanto bolseira da FCT.
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O DESAPARECIMENTO DO MUNDO RURAL:
UM OLHAR SOBRE A TRANSFORMAÇÃO RECENTE

DO ESPAÇO RURAL PORTUGUÊS

Paulo Peixoto1

INTRODUÇÃO

Os meios rurais conheceram, depois da Segunda Guerra Mun-

dial, e mais particularmente nos países de economias mais prósperas,

transformações profundas e intensas. Transformações que, em muitos

casos, têm conduzido ao “desaparecimento” de localidades tipificadas

como rurais. Esse fenómeno de “desaparecimento” físico e simbólico é

sustentado, quer por fluxos aglutinadores do crescimento voraz de

cidades e de zonas suburbanas, quer por movimentos de despovoa-

mento e de abandono dos meios rurais. Em suma, a situação instável,

conflitual, imprevisível e contraditória que caracteriza o mundo rural

transporta indicadores de uma crise profunda e prolongada que se

estende aos mais variados aspectos: economia e formas de organiza-

ção social, paisagens e ideologias, modos de vida, de habitar e de tra-

balhar.

Mas essa crise do mundo rural e as perspectivas em que a mes-

ma tem vindo a ser discutida, revelam que o espaço rural é portador de

novas dinâmicas que convidam a novas abordagens e obrigam a

redefinir os termos do debate sobre o mundo rural. As dinâmicas liga-

das à requalificação ambiental e à melhoria dos padrões de qualidade

de vida, por exemplo, são questões que nos colocam perante transfor-

mações de percepções e de usos sobre o espaço rural e que configu-

ram uma nova e incontornável realidade sociológica. Afinal esse redu-

to ameaçado de extinção, que se tornou um estereótipo e gerou uma

concepção unívoca de lugar, já não é redutível à função agrí-

cola nem está irremediavelmente sujeito a caprichos do crescimento

urbano. Por isso, se afigura pertinente analisar os espaços rurais na

sua actual variedade e complexidade. Desde a evolução dos saldos
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ês migratórios até à atractividade crescente dos espaços rurais em maté-

ria de opções residenciais ou turísticas, passando pelas estratégias da

política europeia, nacional e local de ordenamento e de gestão do

território, a nova realidade que dá forma ao espaço rural convida a

uma reflexão sociológica renovada.

Em concreto, no contexto da problemática em que este texto se

insere, não deixa de ser interessante constatar a convergência de duas

tendências ligadas à transformação dos meios rurais. De um lado, o

aumento das ameaças sobre o mundo rural. Do outro lado, o aumento

das preocupações com o património. É esta convergência que nos leva

a esboçar a tese de que o desaparecimento do mundo rural está associa-

do a uma descoberta do património pelos meios rurais que conduz a

uma segunda vida desses meios e, no limite, ao aparecimento de um

outro mundo rural. Esta tese se funda na ideia de que as características

culturais de cada sociedade estão em constante mudança, ainda que os

ritmos sejam diversos e forçosamente mais lentos em lugares mais isola-

dos de demografia menos densa. Ela assenta, por outro lado, no pressu-

posto de que a emergência de um património é, geralmente, marcada

por três etapas. A primeira é uma fase caracterizada pela espontaneida-

de e remete para os momentos em que a sociedade ou um grupo social

produz aquilo que necessita para assegurar a sua sobrevivência física.

Nesta fase é sobretudo o gesto técnico e o sentido utilitário que predo-

minam, funcionando como resposta a um problema prático. A segunda

corresponde ao momento de tomada de consciência. Ela fica a se dever

a uma qualquer transformação que coloca fora do campo funcional

inicial o objecto produzido. A terceira é a etapa em que o objecto adqui-

re uma identidade patrimonial, reclamando e justificando um estatuto

de gestão colectiva. É na passagem da segunda para a terceira etapa que

a ideia patrimonial emerge e se cristaliza.

Quando verificamos o interesse crescente que os meios rurais

atribuem às questões do património, ou que determinados ideólogos

e profissionais da patrimonialização consagram ao património rural e

à descoberta de novos bens e campos patrimoniais, quase somos leva-

dos a pensar que os meios rurais descobriram agora que têm um patri-

mónio valioso a preservar. Mas que descoberta é essa afinal? Donde

vem esta inflação, este uso excessivo, do termo património? O que o

torna o símbolo principal das identidades colectivas e, particularmen-
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te, de identidades rurais? A resposta a estas questões é estruturada à

volta de três processos: o processo de transformação recente do mun-

do rural; o processo de histeria patrimonial; e o processo de procura

de um espírito de lugar. O argumento que resulta da análise sumária

destes processos procura relevar que a tese da descoberta do patrimó-

nio pelos meios rurais está muito longe de corresponder a uma desco-

berta de algo que era ignorado. Trata-se, pelo contrário, de encarar o

património e as suas representações como uma invenção cultural que

procura legitimar e naturalizar um determinado tipo de discurso so-

bre a evolução recente do mundo rural e que procura responder aos

desafios presentes e futuros dos meios rurais. Neste âmbito, o patrimó-

nio corresponde a uma segunda vida das coisas, que adquirem novos

sentidos e funcionalidades.

A transformação recente dos meios rurais

Na vasta heterogeneidade que os caracteriza, os meios rurais se

encontram, como os meios urbanos, sujeitos a uma transformação que

nunca terá sido tão acelerada e profunda.2 Não pretendemos neste en-

saio caracterizar essas transformações e o seu ritmo, nem desenvolver

uma análise que forneça uma tipologia dos meios rurais de modo a dar

conta da variedade de situações que descrevem a realidade.3 Acresce

que a transformação recente e os desafios dos meios rurais estão, nos

seus múltiplos aspectos, retratados e avaliados.4 Destacamos, no entan-

to, os quatro factores que José Reis (2001), ao retratar o caso portu-

guês, identifica para dar conta dos processos que, nos últimos vinte

anos, transformaram a sociedade portuguesa na sua globalidade e os

meios rurais em particular: uma maior urbanização, um maior

cosmopolitismo dos comportamentos, uma mais intensa relação com

os mercados de trabalho e uma maior territorialização das práticas

quotidianas.5 Reconhecendo que estes factores e as suas múltiplas

formas de manifestação dão conta dos principais processos de trans-

formação do mundo rural, limitamo-nos a assinalar as tendências ge-

rais que dão origem a um discurso de crise dos meios rurais e que, de

acordo com o argumento que sustenta este texto, conduzem a uma

histeria do património e a uma procura incessante do espírito de lu-
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ês gar. Coincidência ou não, a histeria patrimonial e a busca de um espíri-

to de lugar configuram um cenário propício ao florescimento das ideo-

logias em que se apóia a indústria turística e, desse modo, acrescen-

tam ao discurso de crise um outro de revivificação dos meios rurais.

Em Portugal, a modernização ocorrida nos últimos trinta anos,

nomeadamente a execução de novas vias rodoviárias, tornou os espa-

ços rurais mais abertos. Nesse sentido, tornou-os mais atractivos em

termos residenciais e turísticos, mais permeáveis a influências cultu-

rais e integrou-os nos mecanismos de mobilidade que favorecem a

interligação com as cidades mais próximas e os fluxos do turismo

doméstico. Esta modernização tem alimentado, quer uma retórica de

crise, quer uma retórica de ascensão dos meios rurais.

Entre as ameaças que pairam sobre os meios rurais, as mais men-

cionadas e mediáticas são de natureza demográfica; por exemplo, o

êxodo rural, a diminuição e o envelhecimento populacional ou o en-

cerramento de escolas por escassez de alunos. Outras são de ordem

económica; é o caso da insolvência dos modos agrícolas tradicionais,

da falta de emprego, da inexistência de circuitos comerciais para fazer

chegar ao mercado os produtos da actividade agrícola ou a pressão do

crescimento urbano e da especulação imobiliária. Outras ainda são de

cariz cultural, ou até mesmo moral, e se revelam nos discursos sobre a

uniformização de valores e traços culturais, bem como na retórica da

individuação crescente e do enfraquecimento das práticas sociais

colectivas suscitadas pelo incremento da mobilidade física das popu-

lações e pela progressão de uma cultura de massas que chega via tele-

visão ou através dos meios e equipamentos de consumo. Este conjun-

to de ameaças dá frequentemente azo a discursos de pendor moralista

e político que anunciam, em tom de lamentação, e, não raras vezes,

numa lógica de idealização, o desaparecimento de um mundo harmo-

nioso e virtuoso. Neste contexto, essas ameaças são indicadores de

uma catástrofe ambiental e patrimonial. Catástrofe que se manifesta,

por exemplo, nos fogos florestais, que, resultando da falta de limpeza

das matas, são uma função latente do êxodo rural;

ou no desaparecimento de misteres e de saberes tradicionais; ou, ain-

da, no inquinamento das águas, que resulta da adopção de mecanis-

mos da agricultura produtivista.



P
au

lo
 P

ei
xo

to

147

Em determinados meios rurais, em que se desenvolveram alter-
nativas agrícolas ao abandono das terras, a substituição da agricultu-
ra tradicional pela agricultura produtivista tem levado a que os inte-
resses privados se tenham vindo a sobrepor gradualmente aos interes-
ses comuns em que assentava o funcionamento dessa agricultura tra-
dicional de subsistência. As novas tecnologias agrícolas vieram que-
brar os laços afectivos que os camponeses tinham com a terra, vieram
quebrar muitos dos laços comunitários baseados na necessidade de
entreajuda que sustentava a sociedade-providência (SANTOS, 1993, p.
43 et seq.). Com os filhos longe, a terra deixou de ser um projecto
geracional e um laço patrimonial; ou seja, um bem comum, um patri-
mónio a transmitir aos filhos. Mas esta situação se generalizou tam-
bém nos meios rurais que, devido à existência de um meio  urbano
próximo e aglutinador, assistiram, quer ao desenvolvimento de práti-
cas quotidianas mais competitivas e propícias à individuação (pró-
prias das actividades comerciais e industriais), quer ao desenvolvi-
mento de relações e práticas sociais que não se baseiam no interconhe-
cimento. Em muitos destes meios, a terra deixou também de ser um
projecto geracional para se converter, enquanto recurso imobiliário,
numa fonte imediata de rendimento.

Por outro lado, a transformação do mundo rural e a urbanização
galopante têm suscitado uma grande sensibilidade relativamente ao
rural, àquilo que o tipifica e à própria natureza, quer junto das instân-
cias governamentais, quer entre o público em geral. A procura do es-
paço rural, quer como alternativa residencial, quer como alternativa
turística, aparece associada às ideologias que promovem a fuga à cida-
de: o espaço rural evoca, acima de tudo, a paisagem e a tranquilidade,
o ambiente e a liberdade, a harmonia e a qualidade de vida. Essa trans-
formação tem, por outro lado, captado o interesse crescente das mais
variadas disciplinas científicas, que nos diferentes ramos do ruralismo
parecem encontrar um renovado interesse científico (CHIVA, 1997).
Este interesse constitui, por isso, uma outra vertente de reforço do
novo halo dos espaços rurais. Este interesse pelo rural vem se acentuan-
do à medida que o rápido crescimento urbano faz emergir reivindica-
ções e aspirações ligadas à natureza e ao ambiente, e se manifesta por
meio de fenómenos como as segundas habitações, novas formas de
lazer e turismo ou, mais drasticamente, por intermédio de estratégias

de mudança residencial.



148
O

 d
es

ap
ar

ec
im

en
to

 d
o 

m
un

do
 ru

ra
l: 

um
 o

lh
ar

 s
ob

re
 a

 tr
an

sf
or

m
aç

ão
 re

ce
nt

e 
do

 e
sp

aç
o 

ru
ra

l p
or

tu
gu

ês Portugal oferece, nas últimas décadas, exemplos paradigmáticos

destas transformações e ameaças que caracterizam a evolução recen-

te dos meios rurais. Oferece também, para sermos congruentes com o

nosso argumento, inúmeros exemplos de fenómenos que traduzem

essa histeria do património. Por isso, ilustraremos pontualmente os

pontos que se seguem com alguns exemplos da realidade portuguesa.

Se, como pretendemos deixar claro no ponto seguinte, o património é

aquilo que nos arriscamos a perder, a atribuição de valor patrimonial

ao que quer que seja nos dá uma ideia das ameaças mais sérias que

pairam sobre o mundo rural, mas sobretudo sobre o mundo urbano, ao

qual os espaços rurais podem ainda oferecer oportunidades de salva-

ção.

A histeria do património

Ao falarmos em histeria do património estamos nos referindo a

uma tendência global que, comportando várias dimensões, caracteri-

za os processos de patrimonialização. Essa histeria se revela, por um

lado, no confronto entre um património mais oficial e elitista e um pa-

trimónio de objectos vulgares ligados ao quotidiano; mas também no

confronto entre um património feito de construções vernaculares

monumentalizadas, marcado por uma antiguidade prestigiante, e um

património constituído pelos testemunhos mais recentes da actividade

humana; revela-se, finalmente, no confronto entre o carácter material

dos artefactos patrimoniais e um património intangível, ligado às men-

talidades, às representações e ao saber-fazer. Os meios rurais desem-

penham um papel particular e fundamental na produção e difusão

desta histeria do património, na medida em que, ao se mobilizarem

para enfrentar a crise agrícola ou a integração em espaços urbanos,

contribuem enormemente para um alargamento incessante do campo

patrimonial.

Yvon Lamy recorre à expressão “alquimia do património” para

caracterizar o processo de patrimonialização (LAMY, 1996). Um pro-

cesso marcado pelo entrelaçamento de uma verbalização excessiva e

heterogénea (as múltiplas linguagens do património) com as políticas

concretas de reconhecimento oficial de um conjunto vasto de bens
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que não cessa de se alargar. Para dar conta desta fúria patrimonialista

que procura albergar debaixo de um estatuto formal um ilimitado nú-

mero de bens materiais e simbólicos, móveis e imóveis, monumentais

e ambientais, outros autores recorrem a noções igualmente expressi-

vas como “paixão patrimonial” (GUILLAUME, 1980), “reinvenção do

património” (BOURDIN, 1984), “loucura patrimonial” (JEUDY, 1990),

“alegoria do património” (CHOAY, 1992), “patrimomania” (MARTIN-GRA-

NEL, 1999) ou “maquinaria patrimonial” (JEUDY, 2001).

Embora a noção de património seja relativamente recente

(BABELON;  CHASTEL, 1994; DESVALLÉES, 1995) ela tem vindo, recor-

rentemente, a ser recodificada por várias disciplinas científicas num

processo de etiquetagem patrimonial que conduz à constituição de

uma metalinguagem do património. O que significa que a palavra pa-

trimónio, mais do que se converter num acto ou num objecto, se con-

verte em representação de alguma coisa (LAMY, 1996). Esta

metalinguagem do património apresenta-se, assim, como um recurso

retórico ao serviço das operações de patrimonialização levadas a cabo

pelo Estado, por associações locais e por outros actores envolvidos

nesses processos. A linguagem pluridisciplinar6 que envolve a realida-

de patrimonial funciona, nesse contexto, como o principal instrumen-

to de mediação entre os actores e os objectos patrimonializados e se

constitui como um dos indicadores da histeria do património. Nesse

sentido, ela pode ser seleccionada como um dos eixos de análise das

múltiplas vertentes dos processos de patrimonialização, bem como

de análise dos novos sentidos associados ao mundo rural.

A estruturação da palavra “património” e do seu campo lexical

se afirma, então, como a base de qualquer análise dos processos de

“construção” e de “destruição” de um património. No caso vertente

nos limitaremos a constatar que se falarmos com um camponês muito

dificilmente lhe vamos ouvir as palavras “património” ou mesmo “na-

tureza”. E não é, seguramente, por serem palavras caras. É porque,

relativamente aos modos de vida tradicionais das pessoas que vivem

no campo, são palavras novas, que enformam essa metalinguagem que

representa as ameaças que pairam sobre os meios rurais

e as estratégias de conservação e de valorização de tudo aquilo que

corre o risco de desaparecer. “Património” e “natureza” são invenções

culturais recentes que só pontualmente foram apropriadas pelos cam-



150
O

 d
es

ap
ar

ec
im

en
to

 d
o 

m
un

do
 ru

ra
l: 

um
 o

lh
ar

 s
ob

re
 a

 tr
an

sf
or

m
aç

ão
 re

ce
nt

e 
do

 e
sp

aç
o 

ru
ra

l p
or

tu
gu

ês poneses, que se referem aos “bens” para nomear o “património” e à

“terra” para designar a “natureza”. Como palavras novas que são di-

zem-nos alguma coisa sobre a evolução recente dos meios rurais, na

medida em que nos falam de algo que já foi mas não é mais, ou de algo

que nunca foi mas se idealiza ter sido. Quando um camponês diz que

“as terras estão a ficar de morto”, porque “não há quem as cultive”, ou

“porque os mais novos não querem saber disto para nada”, está se

referindo exactamente às mesmas coisas a que os discursos científi-

cos e técnicos, que frequentemente sustentam a ideologia da agricul-

tura pós-produtivista, se referem quando nos falam da necessidade em

proteger o património e a natureza. Na verdade, se fala de património

(seja em relação a um monumento ou a um produto tradicional) dian-

te de um cenário de “morte” de alguma coisa. A ideia de património é,

frequentemente, invocada em relação à ameaça do desaparecimento

de recursos naturais e culturais, num cenário de uma catástrofe even-

tual.

A politização de certos objectos que adquirem o estatuto de pa-

trimónio e o carácter instrumental que a metalinguagem do património

adquire no domínio da reconceptualização do passado e das operações

de patrimonialização se compreendem melhor se tivermos em conta

que os camponeses intervêm como agentes de conservação de bens

naturais, daquilo que hoje chamamos património, quando utilizam es-

tes bens como meios de produção (JEUDY, 1990) e de reprodução

geracional. Quando, hoje, falamos de património estamos, sobretudo, a

referir-nos a bens comuns que deixaram de estar integrados nas práti-

cas quotidianas dos camponeses. Os camponeses que viram os filhos

partir e a mão-de-obra diminuir sabem muito bem que se não limparem

as matas elas vão arder. A ironia, quando nos deixamos levar pela ideia

de que os meios rurais têm de descobrir que são titulares de um patri-

mónio (a filosofia da sensibilização, que tão bem caracteriza essa histe-

ria patrimonial), é que se torna necessário sensibilizar os camponeses

para que eles entendam que os seus antigos meios de produção são um

bem comum. Ou como se diz: são património. Por isso é que é irónico

estar a sensibilizar os camponeses que as matas são um bem comum, e

estar a alertá-los, quando elas já saíram do seu campo utilitário inicial,

para a necessidade de as limpar, pois, caso contrário, acabam por arder.

É profundamente irónico, num cenário em que o universo das práticas e
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das representações dos camponeses se transformou substancialmente,

querer sensibilizar os camponeses para a necessidade de evitar o esgo-

tamento da terra (que os adubos orgânicos estimulam) por meio do

recurso ao pousio. E é tanto mais irónico quanto essa foi, durante sécu-

los, uma prática comum das “técnicas” agrícolas, cujo objecti-vo princi-

pal era, precisamente, o de preservar e de transmitir um “bem comum”.

Ironia que acaba por extravasar na constatação que o património para

o ser tem primeiro de morrer. A “descoberta” do património corresponde,

neste contexto, ao anúncio da “morte do rural”.

Os processos de patrimonialização que promovem a dita “desco-

berta” se caracterizam por três dimensões essenciais que dão conta da

histeria do património a que nos referimos neste texto. Estas três dimen-

sões podem ser vistas como faces imbricadas de um mesmo triângulo,

cuja base emerge de um paradoxo aparente. Por um lado, se manifesta

uma tendência muito nítida para a elasticidade da noção de patrimó-

nio. Por outro lado, se evidencia uma clara transformação da relação

temporal que marca os processos de patrimonialização. Por fim, e como

causa e consequência das duas dimensões anteriores, se torna clara a

emergência de uma lógica de gestão do património, que ganha terreno

diante de  uma lógica de conservação. Qualquer uma destas três di-

mensões revela o carácter aparentemente paradoxal dos processos de

patrimonialização. Estes, mais do que resultarem de uma presumível

predisposição passadista, surgem como estratégias que visam actuar

sobre o presente e sobre o futuro. Ao contrário de explicações que

tendem a se tornar dominantes, a patrimonialização não é apenas nem

sobretudo uma espécie de seguro contra o esquecimento, funcionan-

do antes como instrumento de afirmação e de legitimação de determi-

nados grupos sociais (DAVALLON et al., 1997; COLARDELLE, 1998) e

como estratégia de captação de recursos e de transformação identitária

de lugares que procuram se tornar COMPETITIVOS (ASHWORTH, 1994;

FORTUNA, 1997; PEIXOTO, 1997). Abordemos, primeiro, este carácter

aparentemente paradoxal dos processos de patrimonialização para,

depois, analisarmos cada uma das três dimensões mencionadas.

A histeria do património, promovendo a exumação intensiva do

passado que a patrimonialização leva a cabo, revela que ele é um refle-

xo do nosso futuro mais do que do nosso passado. Por um lado, verifi-

camos que a consciência patrimonial se manifesta a partir de um trau-
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tem por objectivo promover a regeneração. O luto, no sentido metafóri-

co, e transposto para o domínio grupal, funda as relações sociais so-

bre uma memória colectiva: a dos antepassados comuns. Num proces-

so profundamente identitário não é, contudo, a identidade o factor

mais interessante, mas a assimilação colectiva da mudança. No âmbi-

to de mutações brutais e com frequência dolorosas, como as que se

têm manifestado com particular incidência nalguns meios rurais, a

identidade serve de consciência subjacente à acção. Na verdade, só

um rito colectivo de passagem que inclua o luto e a magnificação do

defunto, permite aos indivíduos suportar ou admitir a mudança, dan-

do início à regeneração (COLARDELLE, 1998). Por outro lado, o patri-

mónio responde às necessidades da sociedade futura. No contexto da

histeria do património, as verdadeiras razões de multiplicação sem

fim das estratégias de patrimonialização ficam frequentemente escon-

didas. O património se presta a acções pedagógicas, turísticas, políti-

cas, económicas e de experiências técnicas de ponta (GUILLAUME,

1990; ASHWORTH, 1994).

A dimensão dos processos de patrimonialização que mais con-

tribui para legitimar o argumento da histeria do património é, sem

dúvida, a tendência para a elasticidade da própria noção de patrimó-

nio. Nos meios rurais, a patrimonialização de elementos geográficos e

paisagísticos, bem como de “produtos agrícolas locais” e de valores

e costumes “típicos”, tem vindo a se tornar tão importante quanto a

patrimonialização das construções rurais e dos saberes agrícolas

artesanais que remetem para a noção mais comum de património ru-

ral.7 O fascínio suscitado pelos lugares (quase) abandonados e pelos

espaços despovoados, que rapidamente são associados a uma ideia

de natureza, se deve ao facto de eles se constituírem como um campo

de investimento patrimonial, tanto em termos culturais, quanto

ambientais e ecológicos. No limite, a elasticidade da noção de patri-

mónio revela que estamos perante um processo de patrimonialização

de um território. Este, ao se tornar símbolo identitário de um grupo ou

de uma configuração social em “vias de extinção”, se converte, ele

próprio, em objecto de representação e de transmissão patrimonial,

revelando que os processos de patrimonialização se tendem a confun-

dir com processos de territorialização.8
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O “Programa das Aldeias Históricas” da Serra da Estrela e os

seus sucedâneos emergentes (as “Aldeias do Douro Vinhateiro”, as

“Aldeias Alentejanas”, as “Aldeias do Algarve”, as “Aldeias de Monta-

nha” na Serra da Estrela, as “Aldeias do Côa”, as “Aldeias de Xisto” e as

“Aldeias de Água” no Alqueva) resultam de uma preocupação em criar

símbolos da ruralidade profunda, num país que se urbanizou rápida e

drasticamente. Reabilitadas e, não raras vezes, exacerbadas enquanto

representações territoriais e patrimoniais, estas configurações espa-

ciais mostram que o património se tornou uma “ideologia territorial”

(DI MÉO, 1996), real ou imaginada, de uma sociedade que, parecendo

perplexa perante uma transformação súbita, sente a necessidade de

se pensar e de se idealizar a si própria enquanto outra.9

Noutro plano, nas zonas rurais devoradas pelo crescimento ur-

bano, a preocupação patrimonialista não parece ter tanto a ver com a

necessidade em salvaguardar a actividade agrícola (o que, em si, já

não parece fácil), mas, e sobretudo, conservar uma paisagem agrícola.

Esta paisagem agrícola representa, frequentemente, para a própria

população urbana um elemento definidor da sua própria identidade.

Por isso, a insolvência das formas de agricultura peri-urbanas,10 se são

um problema de natureza económica, não deixam de traduzir uma

importância simbólica e emblemática que, por vezes, é ainda

mais importante para cidades nas quais as mudanças recentes colo-

cam sérios problemas identitários. As cidades capitais de distrito situ-

adas fora das áreas metropolitanas conservam, nas paisagens rurais

que as circundam, símbolos importantes da sua própria identificação

que tendem a funcionar, com frequência, como recursos estratégicos

das novas imagens urbanas que as políticas locais procuram promo-

ver e como emblemas de uma sustentabilidade não ameaçada pelas

pressões urbanas das grandes cidades. Num país em que a trama urba-

na se caracteriza por uma rede significativa de pequenas e médias

cidades, a manutenção da paisagem agrícola peri-urbana representa

um dos maiores desafios que muitas cidades portuguesas enfrentam

presentemente. A título exemplificativo, como constatámos em Peixo-

to e Frias (PEIXOTO; FRIAS, 2001), analisando concretamente o caso

de Coimbra, os símbolos da ruralidade envolvente são, frequentemen-

te, instrumentalizados no contexto da animação e da estetização dos

centros históricos das cidades. As “tradições” e os “produtos típicos”
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ês são recursos centrais das estratégias de desenvolvimento urbano apos-

tadas em fomentar o mercado do lazer e do turismo histórico e

patrimonial e em promover a difusão de novas imagens. Acresce que,

no contexto do turismo histórico e patrimonial, as cidades receptoras

destes fluxos adoptam crescentemente estratégias de diversificação

dos produtos turísticos. Estas estratégias, visando contrariar a

massificação de produtos turísticos, vêm se orientando predominan-

temente para circuitos alternativos em que as ideias de natureza e de

ruralidade ganham uma centralidade inusitada.

No que respeita à segunda dimensão dos processos de

patrimonialização, a transformação da relação temporal que caracte-

riza esses processos, a histeria do património revela que a dimensão

patrimonial de um qualquer objecto é, com frequência, uma constru-

ção social temporalmente deslocada do momento da sua construção

física. É, aliás, a evidência deste deslocamento, caracterizada por epi-

sódios de invenção de tradições (HOBSBAWM; RANGER, 1983) e de

idealização e imaginação do passado (LOWENTHAL, 1989, 1996),

que acentua a própria histeria patrimonial. Quando uma sociedade ou

um grupo social cria novos objectos e novos ambientes, que traduzem

uma evolução das suas formas de organização, das suas necessidades,

das suas concepções intelectuais, morais, religiosas ou estéticas, a

consciência de evolução progressiva não está necessariamente pre-

sente nem é predominantemente um acto intencional.11 A noção

patrimonial está geralmente ausente nas acções concretas de trans-

formação social que ocorrem nos domínios da cadeia de produção,

mesmo quando essas acções são motivadas pela procura da perfeição

técnica ou até estética. Os valores dominantes no seio dessas acções

remetem, sobretudo, para questões relacionadas com a eficiência e o

mercado (COLARDELLE, 1998).

Porém, uma das características mais reveladoras da histeria do

património é a redução drástica do tempo necessário para fazer emer-

gir uma consciência patrimonial. A ocorrência de acelerações repenti-

nas da história, como as que se manifestaram a partir do século XVIII

com a Revolução Industrial, a difusão instantânea e em larga escala da

informação, ou o próprio aumento da esperança de vida, despertaram

nos indivíduos e nos grupos sociais uma sensibilidade relativa ao va-

lor patrimonial das suas obras e produções. As acelerações bruscas e
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as catástrofes ocorridas no século XX (das guerras mundiais aos aten-

tados em larga escala, dos riscos ambientais e biológicos às epidemias

emergentes, das mudanças tecnológicas e económicas ao adensamento

do fosso entre a riqueza e a miséria) fazem com que o tempo de uma

única geração seja suficiente para se desenvolver uma consciência

patrimonial, tal é a sensação de evolução progressiva e a experiência

do risco de se perder algo de fundamental. Como nota Michel Colardelle

(1998), qualquer mudança conduz fatalmente ao desaparecimento de

elementos que fazem parte do dia-a-dia das práticas: pessoas, compor-

tamentos, saberes, objectos, ambientes construídos ou paisagens. É

nestes momentos que se produz, frequentemente de uma maneira vio-

lenta, a tomada de consciência patrimonial, sob a forma de uma recu-

sa do desaparecimento que, para ser socialmente aceite, deve ser

justificada a partir de uma noção de valores. A velha quinta ou o imó-

vel urbano considerados insalubres adquirem um valor afectivo ou

estético (uma distinção que nem sempre é evidente), as máquinas

obsoletas de uma fábrica que acaba de ser fechada, ou de uma fazenda

abandonada, mesmo que tenham sido fonte de sofrimento ou de alie-

nação para os seus utilizadores, se tornam testemunhos de uma

tecnologia e de um tempo considerados perfeitos (um tempo imagina-

do e idealizado); tecnologia à volta da qual, afinal, parecem se ter

formado “comunidades solidárias”. Sem ironia, quem pode afirmar

peremptória e honestamente que há vinte ou trinta anos atrás era tão

sensível quanto o é hoje ao património industrial ou rural?

A histeria do património é, finalmente, justificada pelo apareci-

mento de um activo e numeroso grupo de “profissionais”,12 que remete

para uma terceira dimensão importante dos processos de

patrimonialização: a emergência de uma lógica de gestão do patrimó-

nio. Qualquer que seja a natureza das causas de afirmação de uma

lógica de gestão do património (a celebração do passado ou os desafi-

os do futuro) e qualquer que seja o nível de profissionalização, os

“profissionais” parecem frequentemente estar contagiados por uma

espécie de excitação febril que explica, quer a elasticidade da noção

de património, quer a redução temporal que marca os processos de

patrimonialização. Nesse contexto, eles são, recorrentemente, repre-

sentados como verdadeiros profetas de uma nova religião: a

patrimonialização. A fé inabalável que parece mover amadores e polí-
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a que podemos acrescentar o hermetismo da linguagem dos técni-

cos, o carácter absoluto e definitivo que conferem à doutrina que apre-

goam, o monopólio e a rigidez dos seus ritos, um certo proselitismo,

mas também uma forte abnegação e um elevado espírito de missão

(COLARDELLE, 1998) dão forma à histeria que marca os processos de

patrimonialização.

Por outro lado, a histeria do património que decorre da lógica

de gestão não pode deixar de ser analisada e explicada à luz do para-

doxo que resulta de o património se revelar no facto de a sua perda

constituir um sacrifício e da sua conservação supor sacrifícios. De

facto, se o património revela o sacrifício que é perder algo de impor-

tante, a sua conservação evidencia, desde logo, um conjunto de sacri-

fícios que só uma lógica de gestão pode enfrentar e suportar a longo

prazo. Desde os custos financeiros das operações de patrimonialização,

às acções de promoção e rentabilização do património recuperado,

passando pelos procedimentos (cada vez mais complexos e morosos)

de candidatura e reconhecimento formal dos bens patrimoniais, ou

pela necessidade de dispor de certos conhecimentos técnicos especí-

ficos, há um conjunto diversificado de exigências a que só uma estru-

tura suficientemente profissionalizada parece poder responder com

eficácia. A consolidação de um corpo de profissionais e a sua

institucionalização origina, consequentemente, lógicas de reprodu-

ção grupais e de procura de um estatuto e de um reconhecimento

público que acabam por fomentar a aceleração dos processos de

patrimonialização e a histeria patrimonial que os caracteriza. A inter-

venção destes profissionais permite postular que, mais que uma lógi-

ca de transmissão e até de gestão, estamos perante uma lógica de

produção de património, o que possibilita a comparação

da patrimonialização a uma indústria que depende dos seus empresá-

rios, promotores, operários e consumidores. No que ao mundo rural

respeita, assistimos hoje a uma concorrência desenfreada pela procu-

ra e criação do mais rural dos meios rurais.

O espírito de lugar
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Além da transformação recente do mundo rural e da histeria

patrimonial, a procura de um espírito de lugar é um terceiro processo

fundamental para testar a hipótese de que o desaparecimento do mun-

do rural está associado a uma descoberta do património pelos meios

rurais que conduz a uma segunda vida desses meios e, no limite, ao

aparecimento de um outro mundo rural. Desde logo, há que notar que

a noção de “lugar” não remete exclusivamente para as coordenadas

do local. Ela veicula a ideia – e o ideal – de “raízes” e de um

“enraizamento” contido na noção de “génio”, que significa ao mesmo

tempo singularidade e continuidade (PEIXOTO; FRIAS, 2001). O patri-

mónio, independentemente dos artefactos que o constituem, é, acima

de tudo, uma representação desses ideais de singularidade e de conti-

nuidade. Enquanto construção, essa representação procura destacar

o carácter único de algo, que não só remete, frequentemente, para um

mito das origens de um dado grupo social, ou para um momento dra-

mático ou glorioso da sua existência colectiva, como se apresenta

enquanto instrumento incontornável do seu futuro.

O interesse em dissociar o processo de histeria patrimonial do

processo de procura de um espírito de lugar prende-se, devemos

salientá-lo, com o facto deste último nos permitir dar conta de

objectivos concretos ligados às três dimensões da patrimonialização

que traduzem a histeria patrimonial.13 A intensificação da patri-

monialização que essas três dimensões traduzem é, assim, uma respos-

ta a desafios urgentes que se colocam concretamente, embora não em

exclusivo, aos meios rurais. A dissociação destes dois processos per-

mite ainda reforçar o argumento que o património, na sua função de

simbolização e de estratégia representacional, adquire uma

centralidade inusitada nos processos de identificação e de promoção

locais, o que o liga pelo menos tanto ao futuro dos lugares quanto ao

seu passado.

As transformações recentes dos meios rurais, a crise que os atra-

vessa, a perda de centralidade das actividades agrícolas e os desafios

que enfrentam configuram um cenário de mudança identitária desses

lugares. Parece óbvio que a regeneração dos lugares em crise passa

pela captação de novos residentes, visitantes, actividades económicas

e mercados externos que absorvam os produtos da economia local.
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desses objectivos, pela transformação da identidade simbólica desses

lugares. É neste contexto que a instrumentalização e a criação de sím-

bolos, características dos processos de patrimonialização, põem em

marcha uma descoberta do património pelos meios rurais.

O processo de procura de um espírito de lugar revela que ne-

nhum espaço está protegido por qualquer valor simbólico permanente

que lhe confira um estatuto patrimonial perene. Qualquer artefacto

patrimonial necessita, para subsistir e perdurar, de ser alvo de uma

reinvenção ou de uma reactivação por indivíduos que o introduzem no

seu quotidiano. Por isso, numa época de grande transformação, a desco-

berta do património pelos meios rurais se   traduz na constatação de que

é necessário repensar certos espaços e objectos em função de novos

usos, atribuindo-lhes outras finalidades e integrá-los, mesmo que te-

nham sido marginalizados durante muito tempo, nas dinâmicas do novo

desenvolvimento local. A ânsia manifestada por inúmeros lugares em

promover símbolos de singularidade que “se perdem na bruma dos tem-

pos”, sejam atracções naturais, paisagísticas, arquitectónicas,

gastronómicas ou certas características dos seus residentes (como a

hospitalidade ou um carácter sui generis, por exemplo), mostra que,

nalguns casos, o património se tem vindo a afastar progressivamente de

uma dimensão retórica e folclórica, se elevando à posição de variável

estratégica do ordenamento e da promoção local.

Uma questão que o processo de procura de um espírito de lugar

pode levantar é a de saber em que situação fica uma dada identidade

local que é reinterpretada e posta em causa por meio da criação de no-

vos valores simbólicos e dos novos usos do património. Outra ques-

tão pertinente está em saber em que medida as singularidades garanti-

das por um património herdado e fabricado funcionam como símbo-

los de identificação para eventuais novos residentes.  Sem entrarmos

nas várias dimensões que estas questões suscitam, diríamos que, a um

nível geral, a situação se caracteriza por um paradoxo. O processo de

transformação recente do mundo rural, a histeria patrimonial e a procu-

ra de um espírito de lugar que o acompanham, tanto configuram situa-

ções em que a mobilidade socioespacial desemboca em formas de

territorialização diversas  e superficiais, como traduzem formas de liga-

ção ao lugar baseadas em territorializações sedentárias e implicadas.
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A criação de segundas habitações (de fim de semana) em meios rurais,

o desenvolvimento de novas formas de lazer e de turismo (como, por

exemplo, os chamados turismo verde e turismo em espaço rural), a

procura de zonas rurais e peri-urbanas como lugares de residência fixa

e o regresso dos emigrantes aos meios rurais que abandonaram há dé-

cadas, constituem factores que merecem uma atenção acrescida para

analisarmos uma eventual regeneração do mundo rural. O espírito de

lugar que pode potenciar esta regeneração é, no fun-do, um território

patrimonializado, simbolicamente reinventado e reactivado, que pode

funcionar como vector de novas identidades e de novas sociabilida-

des e, nesse sentido, ajudar à emergência de novas dinâmicas locais.

Conclusão

Os meios rurais vivem, presentemente, uma efervescência

patrimonial que não pode deixar de ser vista como uma reacção à

atomização social e ao desenraizamento causados pela aceleração da

vida moderna, pela desertificação dos campos e pelo ritmo de desapa-

recimento dos “modos de vida tradicionais”. O património funciona,

neste contexto, como uma invenção cultural, uma forma de reanimar

o presente por meio da atribuição de uma segunda vida a um passado

inerte e supostamente longínquo. A refuncionalização desse passado,

oscilando entre a reactivação, a reinvenção e a idealização, adquire

formas diversas de caso para caso. No limite, ela balança entre uma

dimensão retórico-folclórica e uma dimensão que remete para

projectos concretos de ordenamento e de promoção local.

Nesse sentido, a descoberta do património pelos meios rurais

tanto pode consistir em descobrir algo que já existia, mas que tendo

deixado de estar integrado nas práticas quotidianas é redescoberto

para novas funções (uma segunda vida), como se manifestar por inter-

médio de operações de invenção e de encenação de uma singularida-

de e de uma continuidade. Esta descoberta  se traduz, sobretudo, em

operações de valorização simbólica, cujo objectivo último é respon-

der a uma situação de crise acentuada. O que acaba por a distinguir

são as características dos processos de patrimonialização que a

efectivam: o alargamento infinitamente elástico da noção de patrimó-
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ês nio, a redução drástica do tempo necessário para fazer eclodir uma

consciência patrimonial e a emergência e consolidação de um nume-

roso e activo grupo de profissionais.

NOTAS

1 Núcleo de Estudos sobre Cidades e Culturas Urbanas do Centro de Estudos Soci-
ais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (pp@fe.uc.pt)

2 A distinção entre meios rurais e meios urbanos não é um dos objectivos deste
texto. Aliás, a transformação acelerada que uns e outros enfrentam se caracteriza
pela impossibilidade crescente em delimitá-los, distingui-los e, inclusivamente,
aceitá-los como categorias operativas. A delimitação dos dois conceitos, sendo
necessária para facilitar a análise, conduz a resultados que não podem nunca ser
desligados dos critérios que presidem a essa delimitação e que fazem com que
esta tenha de ser relativizada. A utilização do termo “meios rurais” neste texto é,
assim, um mero expediente operativo de construção de um discurso científico
que não nos afasta da consciência do carácter difuso das fronteiras desses espa-
ços.

3 Salientamos tão só que uma tipologia que consideramos operativa pode ser con-
sultada no relatório da Datar (2003).

4 Ver, entre outros, Monteiro (1985); Almeida (1986); Delfosse (1988); Barthelemy e
Weber (1989); Hespanha (1994); Pascual e Larrul (1998); Sanz (1998); Caleiras
(1999); Costa (1999); Bourgeois e Demotes-Mainard,(2000); Abdelmalek (2000);
Lockie e Lyons (2001); Datar (2003).

5 Acrescentaríamos a estes quatro factores um quinto que reputamos de importan-
te e que tem a ver especificamente com a terciarização da economia. Nos últimos
anos, a terciarização da economia rural tem vindo a se aprofundar e esta é uma
tendência que presumivelmente se acentuará nos próximos anos.

6 Lamy aborda concretamente os discursos jurídicos, económicos, ecológicos,
etnológicos, linguísticos e sociológicos.

7 Tradicionalmente, o património rural diz respeito, por um lado, às construções
que emergem da estética involuntária de uma arquitectura sem arquitectos e, por
outro lado, às técnicas e utensílios que materializam o saber-fazer do mundo rural.
Cf. DAVALLON et al.(1997); CHIVA(1997).

8 Como nota Gui Di Méo (1996), a imbricação entre os conceitos de património e de
território marca os processos de patrimonialização ao longo do século XX. Essa
imbricação começa a se revelar com as medidas e políticas de protecção dos
monumentos em que o próprio espaço que circunda os monumentos se torna um
objecto patrimonial, pondo em marcha um processo de territorialização do patri-
mónio. Mas essa imbricação se traduz também numa patrimonialização do territó-
rio, que, paradoxalmente, por intermédio do militantismo ecológico e neo-ruralista
de finais do século XX, leva a que o território se cristalize e se torne mais tangível
do que quando era ocupado e valorizado por sociedades mais fechadas sobre si
próprias e mais dependentes desse espaço.

9 Na sequência do lançamento do “Programa das Aldeias Históricas de Portugal”,
no âmbito do ProCentro (1994-1999), têm vindo a ser idealizados e executados,
sob a égide do Ministério do Planeamento e das Comissões de Coordenação Regi-
onais, vários programas de criação de “aldeias típicas” que se pretendem
temáticas. Se os objectivos iniciais destes programas visavam recuperar o patri-
mónio construído e salvaguardar os valores paisagísticos das aldeias
seleccionadas, com a consolidação e multiplicação dos programas, foram fixados
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novos objectivos voltados para a dinamização socioeconómica das aldeias, a
fixação e atracção de população e a criação de uma imagem e de um programa de
animação para cada uma delas. Os novos objectivos e as estratégias que visam
concretizá-los fomentam a elasticidade da noção de património. A tónica em pro-
gramas de animação específicos e na difusão de imagens positivas revela que o
património corresponde, de facto, a uma segunda vida das coisas num contexto
de promoção de novos usos e funcionalidades. As “Aldeias de Água”, no Alqueva,
são um exemplo paradigmático de uma tentativa de funcionalizar, com base num
elemento paisagístico recém criado (o maior lago artificial da Europa que a barra-
gem do Alqueva está a pôr em cena), conjuntos de construções e objectos que
tinham vindo a ser colocados, por via da desertificação, fora do seu campo utili-
tário inicial.

10 Para efeitos de análise são consideradas peri-urbanas as zonas próximas de cida-
des que, mantendo uma morfologia rural, estão sob influência urbana.

11 Daniel Fabre (2000) exclui deste padrão de emergência da consciência patrimonial
os monumentos históricos e o património monumental em geral. Frequentemente,
enquanto instrumentos de reprodução simbólica, muitos monumentos e variados
objectos que se tornam alvo de políticas de musealização revelam, no momento
da sua fundação, uma preocupação estetizante e de simbolização.

12 O termo profissionais, relativizado pelas aspas, é utilizado em sentido lato. Na
verdade, não se trata de profissionais com uma correspondência formal na classifi-
cação das profissões, mas de um conjunto diversificado de amadores, políticos e
técnicos que investem forte e voluntariosamente nas acções de patrimonialização.
Contudo, no sentido mais estrito do termo, o sector do património tem, na verdade,
vindo a revelar em anos recentes um grande dinamismo no domínio da
profissionalização. Em Portugal, tal como noutros aspectos da realidade nacional, o
processo de formatação e de definição das novas profissões ligadas ao património
se realizou em períodos de tempo muito curtos. O campo do património não apre-
senta, neste aspecto, muitas diferenças relativamente a outras áreas que se desen-
volveram no âmbito da aplicação dos princípios do Estado-providência. A
profissionalização rápida, como, por exemplo, a institucionalmente enquadrada
pela criação de Gabinetes Técnicos Locais, a partir de finais dos anos oitenta, se
concretizou, em boa medida, sem qualquer referência a um marco conceptual
prévio, sem que fosse definido o perfil profissional mais aconselhável e quase sem
quaisquer exigências de formação específicas.

13 Reconhecemos que, na prática, os dois processos se confundem, uma vez que
a busca de um espírito de lugar se caracteriza por uma histeria patrimonial (uma
busca minuciosa e activa do detalhe) e que esta é, por sua vez, geradora de
factores de diferenciação local e de fenómenos de “invenção” de particularismos
e de lugares.
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