




Nota do Editor

Há exatamente oitenta anos atrás, Karl Kautsky, teórico

marxista dos mais notáveis em sua época, e líder

incontestável da II internacional, escreveu sua grande

obra, A Questão Agrária.

Durante todos estes anos, A Questão Agrária não perdeu

sua atualidade e importância. Permanece ainda hoje como

o mais completo estudo sócio-econômico das leis que

regem o desenvolvimento do campo, sob o capitalismo.

Este grande teórico marxista - que segundo Lênin,

"conhecia de cor O Capital" - escreve seu livro a partir das

discussões e necessidades surgidas dentro do Partido

Social Democrata Alemão, em fins do século passado. Dois

anos depois, complementa-a, escrevendo um outro livro: O

Programa Agrário do Partido Socialista Alemão.

Porém, alguns anos depois, mais exatamente em 1914,

as divergências entre Karl Kautsky e a ala esquerda do

partido alemão aumentam, e se concretizam a partir do

momento em que ele elabora a sua teoria do super

imperialismo e concilia com os sociais patriotas, partidários

da guerra e da defesa nacional.

Nessa mesma época, os bolcheviques. também rompem

com Kautsky, e Lênin o chama de renegado. Este debate é

acirrado devido às posições de Kautsky sobre o processo

revolucionário russo. Ele acreditava que na Rússia, a

tomada do poder se efetuaria pacificamente, pela via

parlamentar, e achava que o país não estava ainda maduro

para o socialismo.

No entanto, sua autoridade teórica era tão grande, e tão

grande foram as suas contribuições em sua chamada

"primeira fase", que Lênin e Trotsky, em meio à guerra

civil, viram-se obrigados a escrever um livro para rebater



as suas críticas. Lênin escreve: "A revolução proletária e o

renegado Kautsky". Trotsky, em seu famoso trem blindado,

escreve "Terrorismo e Comunismo" (ou "O Anti-Kautsky").

Da chamada "primeira fase" de Karl Kautsky, sem

dúvidas A Questão Agrária é a que mereceu por parte do

público brasileiro e em todo o mundo, o maior destaque.

Ao lado dela, podemos enumerar ainda: O Programa

Agrário do Partido Socialista Alemão (a ser editado

brevemente), O Cristianismo, A Doutrina Econômica. Todas,

obras que o consagraram, naquela época, como um dos

mais fiéis intérpretes da doutrina marxista.

A presente edição de A Questão Agrária, é na verdade, a

terceira em língua portuguesa. Antes, a Editora Flama e a

Editora Laemmert tiveram o mérito de publicar esta obra,

que rapidamente se esgotou.

Temos a acrescentar, que esta edição foi possível devido

à camaradagem e gentileza de Hermínio Saccheta que nos

autorizou a utilização dos originais da Editora Flama,

cuidadosamente traduzidos por C. Iperoig, aliás Victor

Azevedo.

A tradução de Victor Azevedo, paulista de Bariri, merece

um destaque especial. Este incansável batalhador, que

participou da fundação do Partido Socialista Revolucionário,

foi um grande jornalista e ensaísta. Desde seu trabalho no

Correio Paulistano e depois no Diário da Noite, até obras

historiográficas sobre personagens brasileiros importantes

(Regente Feijó, Raposo Tavares e Manuel Preto), Victor de

Azevedo teve, como seu companheiro Hermínio Saccheta,

uma vida toda dedicada em prol do socialismo.

Em 1979, no més de junho, Vitor de Azevedo deixa de

viver aos 74 anos de idade. Dos seus trabalhos como

tradutor, mereceu um grande destaque além de A Questão

Agrária, o livro Stálin, de Leon Trotsky.



E finalmente, nossos agradecimentos a Moniz Bandeira,

que autorizou a publicação de seu texto Lênin, Kautsky e a

questão agrária, na apresentação deste livro.

São Paulo, outubro de 1980



Apresentação

Lênin, Kautsky e a Questão Agrária

Até hoje, nos meios socialistas, o epíteto de renegado

sempre esteve associado ao nome de Kautsky. Celebrizou-o

assim a famosa brochura - A revolução proletária e o

renegado, Kautsky - que Lênin escreveu para defender a

forma de governo implantada, na Rússia, pelos

bolcheviques, após a tomada do poder, em 7 de novembro

de 1917.

Renegado por que? "Kautsky conhece Marx quase de cor"

_ dizia Lênin, no ardor da polemica e, mais adiante,

acrescentava: "Por muitas de suas obras, reconhecemos

que Kautsky soube ser um historiador marxista e esses

trabalhos ficarão como herança inesquecível do

proletariado, apesar da apostasia do autor".

Nem mesmo a aspereza do combate levaria Lênin a

cometer uma injustiça.

Kautsky, na verdade, abandonara os princípios

revolucionários do marxismo, como a insurreição armada e

a ditadura do proletariado, imaginando que a vitória do

partido socialista, pela maioria esmagadora do voto

popular, forçaria as classes dominantes a capitular e

aceitar, pacificamente, a reforma das instituições.

Considerava, além do mais, que o socialismo só se tornaria

possível num país onde as forças de produção, sob as

relações do capitalismo, estivessem completamente

desenvolvidas. E a Rússia atrasada e semi-feudal não se

incluía, naturalmente, neste caso.

Um homem como Kautsky, legatário de Marx e discípulo

de Engels, não poderia adotar aquelas concepções que o

levaram a colocar-se contra a tomada do poder pelos



bolcheviques e a criticar acerbamente a República dos

Sovietes, sem abjurar a doutrina: A violência do ataque

desfechado por Lênin correspondia, portanto, à estatura

política e teórica daquele que conhecia Marx quase de cor

e escrevera obras que constituíam preciosa herança do

proletariado. Culminava uma luta iniciada em 1914,

quando Lênin, os bolcheviques russos e a ala esquerda da

social-democracia alemã, - Rosa Luxemburg e Karl

Liebknecht - divergiram, abertamente, de Kautsky, chefe

da II Internacional, a propósito da conceituação do

imperialismo e da posição diante da guerra mundial. Entre

a direita dos socialistas - que aderiu aos seus respectivos

governos, no conflito, apoiando a defesa da pátria - e a

esquerda internacionalista - que propugnava pela

transformação da guerra imperialista em guerra

revolucionária contra o regime burguês, nos países

envolvidos pela conflagração - Kautsky assumiu uma

atitude de centro, pacifista. Não apoiava a guerra, a defesa

nacional, mas conciliava com a ala direita - Scheidemann,

Guesde, Vandervelde, Plekanov, os social-patriotas.

Lançava o apelo à paz, quando, para Lênin e a esquerda

internacionalista, o apelo à paz "só adquiria sentido como

apelo à luta revolucionária".

Kart Kautsky (1854 - 1938) representou, até então, o

papel de eminente teórico marxista, "autoridade suprema

da II Internacional", para usar a expressão de Lenin. Filho

de Mina Kautsky, conhecida como atriz e escritora,

militante socialista, nasceu em Praga e estudou na

Universidade de Viena. Em 1883, fundou o Neue Zeit, que

se tornou o órgão oficial da Internacional Socialista,

constituindo, até 1917, um dos principais órgãos de

divulgação marxista, apesar dos seus desvios, a partir de

1914. Como todos os socialistas daquela época, Kautsky

teve uma carreira bastante movimentada, vivendo de

cidade em cidade da Europa: de 1880 a 1882, em Zurich;



em 1883, em Stuttgart; em 1884, novamente em Zurich;

de 1885 a 1889, em Londres; em 1890, em Stuttgart; em

1897, radicou-se em Berlim, transferindo-se, na década de

1920, para Viena, onde passava grande parte do ano.

A autoridade de Kautsky, como pensador e líder

socialista, cresceu, nos fins do século passado, desde a

publicação de várias obras, como A doutrina econômica de

Karl Marx, a Utopia, sobre Tomas Morus, O Cristianismo. o

Programa Socialista, A Questão Agrária, O programa

agrário do Partido Socialista e A doutrina socialista, livro

este em que defendeu os princípios revolucionários do

marxismo contra as tentativas de revisão realizada por

Eduard Bernstein (1850-1932), no seu livro Die

Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der

Sozialdemokratie (1899), traduzido para o inglês sob o

título de Evolutionary Socialism e, para o francês, como

Socialisme Théorique et Socialdemocratie Pratique.

A Questão Agrária, escrito em 1988, surgiu após violento

debate travado no seio da socialdemocracia alemã, a

respeito da posição que aquele partido deveria adotar

diante dos camponeses. Os bávaros, dirigidos por Georg

von Vollmar (1850-1922), entendiam que os socialistas

deveriam considerar os camponeses pobres como

proletários e que estes não tendiam a desaparecer,

esmagados pelo capitalismo. Kautsky, depois de investir

contra essa política, atacou, veementemente, o informe do

comitê agrário do partido, composto por Bebel, Liebknecht

(o pai) e Vollmar, mostrando que muitas das medidas

propostas fortaleceriam o Estado burguês, ao contrário de

debilitá-lo, que era a tarefa dos socialistas. Seu ponto de

vista prevaleceu.

Em A Questão Agrária, fruto daqueles debates, Kautsky

apresentou, pela primeira vez, uma análise profunda e

detalhada das leis do desenvolvimento da agricultura,

segundo a doutrina de Marx, exposta em O Capital e nas



Teorias sobre a mais-valia. O capitalismo, ao penetrar nos

campos, provoca o fenômeno da concentração da riqueza,

como ocorre na indústria. As grandes propriedades

absorvem as pequenas e verifica-se a proletarização das

camadas mais pobres do campesinato, que não aguentam

o peso dos impostos e das dívidas cobradas pelos

capitalistas e latifundiários.

Lênin em 1901 escreveu uma série de artigos, que reuniu

sob o título A questão agrária e os críticos de Marx, não só

defendendo a obra de Kautsky contra os seus adversários,

como aplicando as suas conclusões ao panorama da

Rússia. Ela constituía, por assim dizer, uma fonte

indispensável para a compreensão do problema agrário, do

ponto de vista de Marx, complementando e desenvolvendo

as teorias elaboradas no terceiro volume de O Capital.

A Questão Agrária, de Karl Kautsky, não perdeu a sua

atualidade. Quem quiser compreender o problema do

campo e a sua evolução sob o capitalismo, não poderá

deixar de conhece-la.

Moniz Bandeira



Prefácio à Tradução Francesa

A presente edição surge mais de um ano após o original

alemão. Pude, pois, beneficiá-la com as críticas que este

suscitou, e o fiz satisfeito, na medida em que elas me

chegaram ao conhecimento e em que lhes reconheci a

justeza. Mas só tive a corrigir pequenos enganos e algumas

passagens insuficientemente claras. Minhas opiniões

essenciais não mudaram, e foram mesmo confirmadas

pelas observações dos meus críticos, as quais provinham,

na sua maioria, de diferenças de método e de pontos de

vista, e um pouco da circunstância de se pretender

enxergar nas entrelinhas de meu trabalho coisas que aí

não se encontravam.

A razão para tanto vamos encontrá-la, em parte, na

complexidade do objeto de meu estudo; em parte, nos

mal-entendidos relativos ao método que segui, em virtude

dos quais houve quem esperasse descrições de estados

típicos onde eu desejei apresentar exemplos de tendências

típicas; em parte, enfim, na prevenção evidente de muitos,

que iniciaram a leitura de meu livro, com a convicção de

que continha certas opiniões.

A este respeito me acontece - si parva licet componere

magnis - o que aconteceu a Marx com a sua teoria do valor

A teoria do valor de Ricardo fora utilizada pelos socialistas

tanto para a demonstração da iniquidade expressa no

salariato quanta para o estabelecimento de um sistema

socialista de produção e de troca. Marx desenvolveu-a a

título de explicação do conjunto do processo da produção

capitalista. Mas no começo a maioria dos leitores, sabendo

que Marx era socialista, empreendeu o estudo de O Capital

com a convicção de que ele desenvolveria a teoria do valor

como os socialistas precedentes, no desígnio de moralizar



ou de construir utopias. Assim, o público alemão, antes da

leitura de meu livro, sabia que eu era marxista e que no

congresso de Breslau eu me pronunciara contra qualquer

defesa artificial dos camponeses. Puseram-se, pois, a

percorrer o meu livro com a certeza de que nele havia uma

tentativa para fundamentar e resguardar o dogma

marxista. Com efeito não encontraram outra coisa, e nas

suas críticas censuraram o meu facciosismo.

Peço, pois, aos meus leitores franceses que não tomem

conhecimento do meu trabalho com a mesma ideia

preconcebida.

Não posso e não quero, certamente, negar que me

situava num determinado ponto de vista, o ponto de vista

do marxismo, quando me dispus a compor esta obra.

Ninguém, penso eu, poderá reprochar-me por isto. Mas eu

não tinha em vista nenhum fim definido que desejasse

atingir, ao contrário do que afirmaram certos críticos

liberais ou mesmo socialistas.

Antes de empreender as pesquisas sobre a questão

agrária, cujos resultados constam deste volume, a minha

concepção da evolução social era que a exploração

camponesa se via ameaçada de um lado pela

fragmentação, de outro, pela grande empresa. Portanto, o

mesmo desenvolvimento, embora talvez sob forma

diversa, se ·produzia na agricultura e na indústria - a

proletarização num dos polos, no outro a marcha avante da

grande exploração capitalista.

Não se tratava de um dogma marxista; era igualmente a

concepção da economia burguesa, e esta opinião estava

em harmonia com os fatos observados na Inglaterra e na

Alemanha até uma época pouco distanciada de nós, e na

França e na Bélgica, como o demonstrou Vandervelde,

ainda recentemente.



As últimas estatísticas da Alemanha e da Inglaterra,

contudo, mostraram que esta evolução não era uma lei

geral. Elas conduziram certos teóricos à concepção de que

o futuro, na agricultura, já não pertencia à exploração

capitalista, mas à exploração camponesa.

Pesquisei qual das duas opiniões era a exata. Os meus

esforços me levaram, contra qualquer previsão, ao

resultado de que nenhuma delas se revestia de uma

verdade geral, de que não deveríamos esperar, na

agricultura, nem o fim da grande nem o da pequena

exploração. Tínhamos aqui, num dos polos, a tendência

universalmente justa para a proletarização. No outro polo

verificávamos uma oscilação constante entre os progressos

da pequena e os da grande exploração. Isto não é

seguramente o que se entende de ordinário por dogma

marxista. Cheguei também ao resultado de que a

agricultura não produz por si mesma os elementos de que

necessita para alcançar o socialismo. Ao contrário, a

agricultura independente da indústria, quer seja

camponesa, quer seja capitalista deixa cada vez mais de

ter o seu papel na sociedade. A indústria subjuga a

agricultura. Assim, a evolução industrial traça cada vez

mais a lei da evolução agrícola.

E nisto, ao se pôr em evidência a industrialização da

agricultura, que eu vejo a ideia central do meu livro. Seria

difícil desvendar-se nele um dogma particularmente

marxista.

Vandervelde chegou, em pontos essenciais,

independentemente de mim, aos mesmos resultados. E

ninguém lhe quererá atribuir o título de marxista

dogmático.

Não me foi infelizmente possível aproveitar, na edição

alemã de meu livro, os trabalhos preciosos de Vandervelde,

sobre a situação agrária na Bélgica, pois só tive

conhecimento dos mais importantes dentre eles depois de



ultimado o meu estudo. Quanto à tradução francesa,

estava sendo concluída no momento em que a polêmica

com Bernstein me absorvia inteiramente e me punha na

impossibilidade de refundir profundamente este livro.

Renunciei, pois, à utilização dos trabalhos de Vandervelde

e de outros autores, publicados depois de terminado o

original alemão. Mas aproveito a oportunidade para

chamar a atenção do leitor sobre os estudos do nosso

camarada belga, que se revestem de interesse tão grande.

Outro motivo me vedou o aproveitamento para a edição

francesa dos resultados a que chegara Vandervelde:

parece-me que seria presunção da minha parte, como

estrangeiro, dizer sobre a situação agrária da França e da

Bélgica, ao dirigir-me ao público belga e francês, mais do

que dissera ao público alemão.

Ao contrário devo pedir indulgência aos meus leitores

quando trato de coisas relativas à França. Sem a

Statistique Agricole de la France, tão minuciosa e

excelentemente redigida, eu não teria ousado falar nesta

edição de fatos mais próximos dos meus leitores do que de

mim. Em geral, só tratei de fatos pertinentes à França

quando confirmam ou ilustram os resultados que apurei

alhures.

Ao público francês é apresentada aqui apenas a primeira

parte de meu livro. Hesito em apresentar-lhe também a

segunda, embora seja o seu complemento necessário: ela

tira as consequências práticas das teorias desenvolvidas

naquela primeira parte, e tenta fixar a política agrária da

Social-Democracia alemã. Mas somente da Social-

Democracia alemã, não da Social-Democracia

internacional.

Aqui ainda encontramos a diferença mencionada acima

entre os estados e as tendências. O teórico deve pesquisar

as tendências gerais da evolução social; a política prática

deve partir dos estados particulares que vê diante de si. As



tendências da evolução social, assim como as da evolução

agrícola, são essencialmente as mesmas em todos os

recantos civilizados, mas os estados que criaram variam

extremamente nos diversos países, e mesmo nas diversas

partes de um mesmo país, em virtude das diferenças de

situação geográfica, de clima, de configuração de solo, de

passado histórico e, por conseguinte, de poderio das

classes sociais, etc.

Eis porque é possível a formulação de uma teoria

universalmente verdadeira da evolução agrária, mas não

um programa agrário internacional. E se fui obrigado, na

parte teórica, a estender as minhas investigações além das

fronteiras da Alemanha, eu me vi compelido, segundo o

objetivo mesmo da parte prática, a limitar-me a um país

particular, o que está mais perto de mim.

Esta parte prática pode ter interesse para um público não

alemão? No caso afirmativo, em que medida? Eis o que não

posso decidir.

Não posso igualmente decidir se os meus críticos têm

razão quando dizem que a segunda parte possui mais valor

do que a primeira. Sou de parecer oposto. Mas um autor

não mede as suas preferências quanto às suas diversas

obras segundo o mérito respectivo destas, mas segundo o

esforço que lhe exigiram, e a primeira parte me obrigou a

resolver problemas muito mais difíceis, muito mais

complicados que a segunda, na qual se examinam fatos

relativamente simples. Além disso, eu tive, na primeira, de

rasgar por conta própria o meu caminho, ao passo que na

segunda eu pude, o mais das vezes, seguir caminhos

frequentados.

A segunda parte é por esse motivo muito mais clara e de

mais fácil compreensão que a primeira; mas a preferência,

que um grande número dos meus críticos, e sobretudo dos

meus críticos socialistas por ela exibem, poderia bem

provir igualmente do fato de ser precisamente prática, e de



oferecer os meios de atividade prática, de propaganda

prática. De resto, são muito mais as necessidades práticas

do que as necessidades teóricas que fazem com que hoje

nos sintamos seduzidos pela questão agrária. Os críticos

que mais censuraram o meu facciocismo marxista são

justamente os que mais se impregnaram do desejo de

conquistar os camponeses para o seu partido. Procurei

libertar-me desse desejo antes de empreender as minhas

pesquisas. Realizei-as sem cogitar das consequências que

deveria tirar relativamente às relações de meu partido com

os camponeses, e vejo nisso uma condição a permitir-me,

na questão agrária, maior imparcialidade teórica do que a

dos críticos aludidos.

Quanto mais os leitores fizerem abstração, na leitura das

páginas que se seguem, da ação possível de algumas

proposições sobre as relações práticas entre o socialismo e

a classe camponesa, tanto melhor será para mim e para o

meu livro.

Esta não é a primeira obra com que me apresento ao

público francês. Há alguns meses apareceu nesse idioma

um escrito meu, bastante longo, de polêmica contra

Bernstein (O Marxismo e o seu crítico Bernstein). Teria

preferido dirigir-me antes ao público francês por intermédio

do presente volume. Possa ele ao menos provar que o

trabalho positivo me agrada mais do que a luta contra

camaradas cujas opiniões não são as minhas, lutas que só

aceito a contragosto, e quando a tanto sou provocado. No

presente escrito abstive-me de qualquer polêmica, embora

as ocasiões de debate não tenham faltado.

Um provérbio italiano diz traduttore traditore. Não posso

confirmar a verdade que enuncia. Devo, em particular,

grandes agradecimentos aos meus tradutores franceses.

Se meu livro alcançar algum êxito junto ao público francês,

em parte não pequena será pelo cuidado e pela



consciência com que os srs. Edgard Milhaud e Camillo

Polack realizaram esta versão.

Berlim, abril de 1900

K. Kautsky



Prefácio à Edição Alemã

A presente obra foi composta em seguida às discussões

que se travaram em torno do programa agrário elaborado

em virtude das deliberações da Social-Democracia alemã

no congresso de Franckfort, e condenado no congresso de

Breslau. Oque quer se pense a respeito dessas discussões,

elas evidenciaram que na Social-Democracia alemã, como

na Social-Democracia internacional existem opiniões muito

diferentes sobre as tendências de evolução da agricultura

moderna. Vê-se que até hoje ainda não se encontrou o

fundamento inatacável sobre o qual possa a Social-

Democracia erguer uma política agrária resoluta.

Foi também declarado em Breslau, por unanimidade, que

se tornava necessário um estudo teórico pormenorizado da

situação agrária, devendo ele ser feito o mais rapidamente

possível.

Certamente, não fora indispensável esta circunstância

para dar-me gosto pela questão agrária. Já no começo de

minha vida política eu me ocupara ativamente do assunto.

Em 1878, quando eu escrevia ainda sob o pseudônimo de

Symmachos, publiquei no Socialista de Viena uma série de

artigos sobre Os camponeses e o Socialismo (Die Bauern

und der Sozialismus), os quais deviam aparecer em

separata como folheto de propaganda, mas que de fato

não apareceram, visto ter sido confiscada toda a edição.

Em 1879, eu concluí o meu escrito sobre a Influência do

crescimento da população sobre o progresso da sociedade

(Einfluss der Volsvermehrung auf den Fortschrift, der

Gesellschaft), no qual a questão da produção dos gêneros

alimentícios tem um grande papel; em 1880, os Anais da

sociologia de Richter publicaram o meu artigo sobre a

propaganda entre os camponeses; em 1881 discuti nos



Estudos Econômicos (Staatswithschaftliche Abhandlungen)

o problema da concorrência dos cereais de além mar. Além

disso, redigi então uma série de volantes de propaganda

destinados aos camponeses, O Tio da América, e outros....

Logo que, há quatro ou cinco anos, a questão agrária

passou para o primeiro plano das discussões dos partidos

socialistas da Europa, só tive de reatar um antigo

conhecimento. Um conhecimento que jamais perdera de

vista. Com o tempo o problema apenas ganhara interesse,

tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista

teórico. O crescimento de nosso partido e a crise agrária o

tornaram um dos mais importantes entre os problemas

práticos de que a Social-Democracia deve cogitar. A esse

tempo, o marxismo se constituíra em todos os lugares à

base do movimento socialista. Aparecera o terceiro volume

de O Capital com as suas brilhantes pesquisas sobre a

renda territorial, mas precisamente a evolução da

agricultura produzira fenômenos que pareciam

inconciliáveis com as teorias marxistas. Assim, a questão

agrária passava também ao primeiro plano das

preocupações teóricas.

Nas minhas pesquisas sobre o problema, que conhecia

de longa data, eu não esperava esbarrar em embaraços

especiais. Eu desejava apresentar o mais rapidamente

possível o meu trabalho ao público, visto não tratar de

questões de interesse puramente teórico mas de questões

da maior atualidade. Contudo três anos se escoaram antes

que meu livro pudesse aparecer. Isto em parte devido às

numerosas interrupções determinadas pela minha

situação, pelo cuidado que devo dar aos problemas do dia,

pela tarefa que me coube em virtude da morte de Engels,

de publicar os escritos deixados por Marx, e em parte pelo

desejo de basear o meu estudo principalmente sobre os

resultados das estatísticas agrícolas mais recentes – do

inquérito da comissão parlamentar agrária da Inglaterra,



do terceiro volume do recenseamento americano de 1890

pertinente à agricultura, do inquérito agrário francês de

1892, e do tombamento das explorações e das profissões

agrícolas na Alemanha de 1895 – publicações que surgiram

apenas em 1897, ou mesmo em 1898.

Além disso, eu percebi, no decurso do meu trabalho, que

me era impossível limitar o que eu tinha a dizer ao quadro

de um folheto, segundo o que imaginara.

O de que temos necessidade mais premente não é, ao

que me parece, aumentar de mais uma unidade o número

das monografias e inquéritos agrícolas, já tão abundantes.

Por mais preciosos que sejam, não se pode dizer que

faltem dados sobre a questão agrária: os governos, a

ciência e a imprensa das classes burguesas os põem em

curso, do começo ao fim do ano em quantidade

absolutamente esmagadora. O que nos falta é o fio

condutor que nos permita um rumo nesse embaralhamento

de fatos tão diversos, é o conhecimento das tendências

fundamentais que atuam sob os fenômenos, e os

determinam. Trata-se de considerar como fenômenos

parciais de um processo de conjunto as diversas questões

particulares integrantes da questão agrária, a relação entre

as grandes e as pequenas explorações, o endividamento, o

direito de herança, a falta de braços, a concorrência de

além mar, etc., que são hoje estudadas à parte como

fenômenos especiais.

Trata-se de tarefa difícil, assunto de grande amplitude, e

eu não conhecia trabalhos anteriores importantes

elaborados do ponto de vista do socialismo moderno. Os

teóricos da Social-Democracia se consagraram

naturalmente de preferência ao estudo da evolução

industrial. Engels, e sobretudo Marx, disseram com efeito

coisas muito importantes sobre fatos de ordem agrária,

mas em regra geral só o fizeram em observações

acidentais. Ou em curtos artigos. Abrimos uma exceção



para a parte da Renda Territorial no terceiro volume de “O

Capital”, mas ela não foi inteiramente concluída. Marx

morreu sem ter terminado a sua obra fundamental. Mas

mesmo que a houvesse terminado, nela não

encontraríamos todos os esclarecimentos que buscamos

hoje em dia. Sim, de acordo com o seu plano de trabalho,

ele apenas trata da agricultura capitalista, Ora, o que mais

nos ocupa atualmente é o papel das formas pré-capitalistas

e não capitalistas da agricultura no interior da sociedade

capitalista.

Contudo, “O Capital” se reveste de interesse inapreciável

para o nosso conhecimento dos fatos de ordem agrária,

inapreciável não apenas pelos seus resultados, mas

sobretudo pelo seu método, que nos habilita a

prosseguirmos de maneira proveitosa além dos seus

domínios. Se consegui desenvolver na presente obra

alguns pensamentos novos, fecundos, eu o devo antes de

tudo aos meus dois grandes mestres, e insisto neste ponto

tanto mais deliberadamente quanto é certo que de algum

tempo a esta parte, mesmo nos meios socialistas, há vozes

que declaram ter envelhecido o ponto de vista de Marx e

Engels; que eles prestaram serviços relevantes na sua

época, e ainda hoje dariam estímulos preciosos; mas que,

sob pena de nos ossificarmos no dogmatismo, deveremos

ultrapassá-los para alcançarmos planos mais altos. Isto

seria exigido mesmo do ponto de vista da dialética

marxista, segundo a qual não há verdades eternas e toda

evolução nasce da negação do que existe.

Essa afirmativa tem uma aparência muito filosófica, mas

nos conduz à famosa conclusão de que Marx se enganara

por que tivera razão, que a dialética devera ser falsa pela

simples razão de ser verdadeira. Tal conclusão contém

seguramente uma coisa inegável: o erro da dialética - mas

não da dialética marxista.



Engels já mostrou no seu “Anti-Dühring” (2ª edição, pág.

133) a bobagem de considerar-se uma negação que se

anula como membro do processo dialético. O

desenvolvimento pela negação não implica absolutamente

a negação de tudo o que existe; ela pressupõe ao

contrário, a persistência daquilo que vai desenvolver-se. A

negação da sociedade capitalista pelo socialismo não

significa a supressão da sociedade humana, mas somente

a supressão de certos lados definidos de uma das fases de

sua evolução. E ela não significa, muito menos, a

supressão de todos os lados que distinguem a sociedade

capitalista da forma social que a precedeu. Se a

propriedade capitalista é a negação da propriedade

individual, o socialismo é a negação da negação. Esta

restabelecerá a propriedade individual, mas "na base das

conquistas da era capitalista" (MARX, Das Capital, 2ª Ed.,

pág. 793).

A evolução será um progresso quando não se limite a.

negar, a suprimir, mas quando conserve também qualquer

coisa; se ao lado da existência que mereça desaparecer ela

também encontre a existência que mereça ser conservada.

É nesta medida que o progresso consiste num

conglomerado de conquistas de fases anteriores da

evolução. A evolução dos organismos não é condicionada

apenas pela adaptação mas também pela hereditariedade.

As lutas de classes que determinam a evolução da

sociedade humana não são dirigidas unicamente para a

destruição e para a criação, mas também para a conquista,

isto é, para a manutenção de coisas que existem. O

progresso da ciência seria impossível sem a transmissão

de seus trabalhos anteriores, da mesma forma que sem a

crítica que deles se faça, e o progresso da arte não provém

apenas da originalidade do gênio a romper todos os

quadros da tradição, mas também .da compreensão das

obras-primas dos seus predecessores.



Só se pode adquirir o conhecimento do que caducou e do

que deve ser conservado em determinado momento, pelas

pesquisas com fundamento na realidade. A fórmula da

dialética, somente é absolutamente incapaz de fornecer

uma solução já pronta de modo a dispensar essas

pesquisas. Ela apenas nos proporciona o meio de as

realizarmos com método, dando acuidade ao olhar .do

pesquisador. Nisto, é que consiste o seu grande mérito.

Mas ela não nos coloca na mão, sem mais nada, resultados

finais...

A suposição de que da doutrina de Marx se deduz a priori

que ela deva ser ultrapassada repousa, pois, numa

concepção inteiramente falsa da sua dialética. É ela um

erro, e em que medida? Em que medida é ela um Κιημα εδ

αει, uma conquista definitiva da ciência? Eis o que não se

pode decidir por um apelo à própria dialética, mas

unicamente, pelo estudo dos fatos. Mas até aqui estes não

me parecem ter contribuição para a negação do marxismo.

Vejo bem o aparecimento de desconfianças e dúvidas, mas

em parte algumas verdades novas, suscetíveis de

ultrapassarem o marxismo. As simples desconfianças e

dúvidas não constituem uma negação no sentido da

dialética, não significam um desenvolvimento conduzindo

além da verdade conquistada, uma derrota desta.

A causa dessas dúvidas me parece ter origem antes na

pessoa dos que duvidam do que na doutrina criticada. Esta

conclusão decorre não somente dos resultados oferecidos

pelo exame de tais dúvidas, como também de minha

experiência própria.

As minhas simpatias, logo que comecei a interessar-me

pelo socialismo, não se orientavam de modo algum para o

marxismo. Eu dele me aproximei com espírito tão crítico e

cético quanto o dos que hoje deitam um olhar desdenhoso

sobre o meu fanatismo dogmático. Foi a contragosto que

me tornei marxista. Mas então, como mais tarde, todas as



vezes que numa questão fundamental as dúvidas me

assaltavam, eu sempre acabava por verificar que o erro era

meu, e não de meus mestres, pois um estudo aprofundado

da matéria me forçava a reconhecer a justeza do seu ponto

de vista. Eis como cada novo exame, cada tentativa de

revisão só me conduziam a uma confiança maior, a uma

adesão mais forte à doutrina cuja difusão e cuja aplicação

se tornaram a finalidade de minha vida.

Os fatos da evolução agrária têm suscitado as dúvidas

mais obstinadas contra o ponto de vista marxista. Até que

ponto se justificam? É o que o presente livro mostrará.

Berlim-Friedenau,

Dezembro de 1898

K. Kautsky



1. Introdução

É o modo de produção capitalista que domina na

sociedade atual. É o antagonismo da classe dos capitalistas

e do proletariado assalariado que move nosso século e lhe

dá a sua fisionomia. Mas o modo de produção capitalista

não constitui a única forma de produção existente na

sociedade de nossos dias. Ao lado dele se encontram ainda

restos de modos de produção pré-capitalistas que se

mantiveram até hoje. E já se pode igualmente descobrir

em muitas expressões da economia de Estado, da

economia comunal e da cooperação, os germes de um

novo modo de produção, mais elevado. Assim, pois, o

antagonismo de classe dos capitalistas e do proletariado

assalariado não é o único antagonismo social de nosso

tempo. Ao lado dessas duas classes, e através delas,

existem muitas outras – entre elas os cimos como os

porões da sociedade, aqui os monarcas e seus cortesões,

acolá as diferentes espécies do proletariado andrajoso

(Lumpenproletariat) – todas as camadas que são resíduos

de formas sociais pré-capitalistas e em parte produzidas,

ou ao menos favorecidas, no seu crescimento, pelas

necessidades do próprio capitalismo. Essas diversas

classes, umas ascendentes, outras decadentes, com os

seus interesses extremamente variados , perpetuamente

em mudança, cruzam-se e entrelaçam-se da maneira mais

complexa com os interesses dos capitalistas, de uma parte,

dos proletários, de outra, sem coincidir inteiramente com

os de uns e outros. E são elas que dão às lutas politicas de

nosso tempo o seu caráter de incerteza, que as enchem

das surpresas mais singulares.

O teórico desejoso de pesquisar as leis fundamentais que

governam a vida da sociedade atual não pode

desencaminhar-se por essa multidão de fenômenos. Ele



deve considerar o modo de produção capitalista na sua

essência, nas suas formas clássicas, separando-o de todos

os restos e germes ambientes de outras formas de

produção. Inversamente, o político prático cometeria uma

grave falta se considerasse os capitalistas e os proletários

como os únicos fatores da sociedade atual e desviasse os

olhos das outras classes.

O Capital de Marx trata apenas dos capitalistas e dos

proletários. Mas no 18 Brumário e na Revolução e Contra-

Revolução na Alemanha, do mesmo autor – ao lado dos

proletários e dos capitalistas – monarcas e proletários

andrajosos (Lumpenproletariat), camponeses e pequenos

burgueses, burocratas e soldados, professores e

estudantes têm também o seu papel.

Entre essas camadas sociais intermediárias, a classe dos

camponeses, que constituía, ainda há pouco tempo, a

parte mais considerável da população de nossos Estados,

sempre preocupou, ao mais alto ponto, os partidos

democráticos e revolucionários de nosso século. Para esses

partidos, originários das cidades, o camponês era um ser

misterioso, estranho, às vezes mesmo muito inquietante.

Tendo outrora combatido da maneira mais enérgica a Igreja

e os príncipes, a nobreza, ele se agarrava agora com a

maior obstinação a essas instituições. Viu-se mesmo que

punha tanto ardor em aderir ao partido dos exploradores

quanto as outras classes em lutar por sua emancipação.

Frequentemente voltou contra as democracia as armas que

esta lhe ofereceu.

A Social-Democracia, no começo, pouco se preocupou

com o camponês. Isto se explica por não ser ela um partido

democrático no sentido burguês da palavra, uma

benfeitora de todo o mundo, visando satisfazer os

interesses de todas as classes, por mais opostas que sejam

uma das outras. Ela é um partido de luta de classe. A

organização do proletariado urbano reclamou, nos



primeiros anos de sua existência, todos os cuidados. E ela

esperava que a evolução econômica lhe preparasse o

caminho no campo como na cidade, e que a luta entre a

pequena e grande exploração conduzisse à supressão da

primeira, de maneira que lhe fosse então fácil tarefa a

conquista, ainda como partido puramente proletário, da

massa da população agrícola.

Hoje, a Social-Democracia cresceu tão

consideravelmente que as cidades já não lhe apresentam

esferas de ação suficiente. Mas, assim que penetra no

meio rural, ela se choca com essa força misteriosa que já

reservou tantas surpresas a outros partidos democráticos

revolucionários. Ela vê que a pequena exploração na

agricultura não obedece de modo algum a um processo de

desaparecimento rápido, que as grandes explorações só

lentamente conquistam terreno, perdendo-o mesmo em

alguns lugares. Toda teoria econômica em que se apoia

parece falsa desde que tenta aplicá-la na agricultura. Mas

se esta teoria não se aplicasse realmente à agricultura,

urgiria transformar inteiramente não apenas a tática

seguida até hoje, mas também os próprios princípios da

Social-Democracia. W. Sombart no seu último livro, frisou

bastante as seguintes considerações: Se há na vida

econômica domínios que escapam ao processo da

socialização e lhe escapam porque a pequena exploração

tem às vezes neles uma importância maior, sendo mais

produtiva a grande, que fazer então? Cifra-se nisto o

problema que se apresenta hoje como questão agrária, á

Social-Democracia. Será que o ideal comunista, que tem

por fundamente a grande empresa, e ao mesmo tempo o

programa que dele resulta deverão experimentar uma

transformação de princípio em face dos camponeses; se se

chega a compreender, de fato, que na evolução agrária

não ocorre a tendência à grande exploração, e que esta

última, na esfera da produção rural não é absolutamente a



mais alta forma, teremos então a questão decisiva, e daí a

pergunta: deveremos ser democratas no sentido de

envolvermos em nosso movimento essas existências cuja

base reside na pequena exploração, modificando em

seguida o nosso programa e renunciando ao objetivo

comunista ou deveremos continuar proletários, olhos fixos

'nesse objetivo' e excluir assim os referidos elementos de

nossa cogitação?...

Devo falar aqui com as partículas 'se' e 'mas', porque até

agora, ao que eu saiba, não se pôde estabelecer com

segurança qual é a tendência evolutiva da agricultura, nem

qual a mais alta forma de exploração, ou mesmo se há

uma forma superior de exploração na produção rural. Mas

dentro do que posso julgar, aqui se encontram, de modo

geral, os limites do Sistema de Marx. Dentro do que posso

julgar, as deduções de Marx não podem ser transportadas,

tais quais são, para o domínio da agricultura. Mas a sua

teoria do desenvolvimento, que pressupõe o crescimento

da grande exploração, a proletarização das massas, e que

deduz dessa evolução, como consequência necessária o

socialismo – essa teoria só é clara para o domínio

industrial. Ela não o é para o domínio agrário. Parece-me

que apenas a pesquisa científica poderá preencher a

lacuna, que existe certamente (Sozialismus und soziale

Bewegung im 19 Jahrhundert, pag. 111).

Não tememos senão uma coisa: que tenhamos de

esperar muito tempo a esse respeito. A questão de se

saber se a grande ou a pequena propriedade territorial é a

mais vantajosa preocupa os economistas há mais de um

século, e ainda não se vislumbra o fim do debate. Isso não

tem impedido, contudo que, enquanto os teóricos discutem

o assunto, a agricultura realize uma poderosa evolução,

evolução que se pode acompanhar com olhar atento. Mas,

para enxergá-la não se deve fixar a retina exclusivamente

sobre a luta da grande e da pequena exploração, não se



deve considerar a agricultura em si mesma,

independentemente do mecanismo completo da produção

social.

Sem dúvida alguma – e o admitimos como provado – a

agricultura não se desenvolve segundo o mesmo processo

da indústria. Ela segue leis próprias. Mas isto

absolutamente não quer dizer que a evolução da

agricultura se coloque em oposição à industria e que

ambas sejam inconciliáveis. Ao contrário, julgamo-nos com

elementos para demonstrar que ambas tendem para o

mesmo fim, uma vez que não as isolemos uma da outra, e

as consideremos como partes de um mesmo processo

conjunto.

De resto, a teoria marxista do sistema de produção

capitalista não consiste simplesmente em reduzir a

evolução deste à formula – Desaparecimento da pequena

exploração diante da grande – que, uma vez decorada, não

pusesse por assim dizer no bolso a chave do edifício da

economia moderna.

Se se deseja estudar a questão agrária segundo o

método de Marx, não se deve equacionar apenas o

problema de saber se a pequena exploração tem ou não

futuro na agricultura. Deve-se, ao contrário, pesquisar

todas as transformações experimentadas por esta última

no decurso do regime de produção capitalista. Deve-se

pesquisar se e como o capital se apodera da

agricultura, revolucionando-a, subvertendo-a,

subvertendo as antigas formas de produção e de

propriedade, criando a necessidade de novas

formas.

Somente quando tivermos respondido a estas perguntas

é que poderemos ver se a teoria de Marx é ou não

aplicável à agricultura, e se a supressão da propriedade

privada dos meios de produção deve estar diante do mais

considerável de todos os meios de produção – a terra.



A nossa tarefa está assim claramente traçada.



2. O Camponês e a Indústria

O sistema de produção capitalista se desenvolve

geralmente (exceção de certas colônias) em primeiro lugar

nas cidades, em primeiro lugar na indústria. O mais comum

é que a agricultura lhe escape à influência durante muito

tempo. Mas a evolução da indústria já conseguiu modificar

o caráter da produção rural.

A família do camponês da Idade Média constituía uma

sociedade econômica bastando-se inteiramente, ou quase

inteiramente, a si mesma, uma sociedade que não apenas

produzia os seus gêneros alimentícios, mas também

construía a sua casa, os seus móveis e utensílios

domésticos; fabricava mesmo a maior parte das

ferramentas grosseiras com que curtia peles, preparava o

linho e a lã, confeccionava as suas roupas, etc. O

camponês ia certamente ao mercado, mas unicamente

para vender o sobejo do que produzia, e apenas comprava

o supérfluo, exceto o ferro que empregava, aliás na menor

quantidade possível. Do resultado do mercado poderiam

depender a sua abastança e o seu luxo, mas nunca a sua

existência.

Esta sociedade, que se bastava a si mesma, era

indestrutível.

O pior a lhe acontecer seria uma péssima colheita, um

incêndio, a invasão de um exército inimigo. Mas mesmo

esses golpes do acaso só constituíam um mal passageiro;

não secavam as fontes da vida. Contra as colheitas

infelizes o camponês se protegia as mais das vezes com as

grandes provisões armazenadas; o gado lhe dava o leite e

a carne; a floresta e o córrego pagavam, igualmente, seu

tributo à alimentação. Na mata colhia ainda a madeira de

que se utilizava para a construção de nova casa, depois de



um incêndio. À aproximação do inimigo, escondia-se na

floresta com o gado e os bens móveis, retornando quando

o invasor se afastava. O que este podia ter devastado, a

lavoura, a pastagem, os bosques, não pudera contudo

destruir. Se os braços necessários continuavam válidos, se

os homens e o gado nada haviam sofrido, o mal era de fácil

reparação.

Em nosso século, ainda, o economista conservador

Sismondi nos descreveu com agradável vivacidade a

situação desses camponeses independentes, cuja

existência constituía o seu ideal:

A felicidade rural, cujo quadro nos é oferecido pela

história, nos tempos gloriosos da Itália e da Grécia, não é

também desconhecida em nosso século. Onde quer que se

encontrem camponeses proprietários, encontra-se

igualmente a abastança, na tranquilidade, a confiança no

futuro, a independência que asseguram a felicidade e a

virtude. O camponês que faz, com os filhos, todo o trabalho

de sua pequena herdade, que não paga renda a nenhum

senhor nem salário a nenhum subalterno, que gradua a sua

produção pelo seu consumo, que come o seu próprio trigo,

bebe o seu próprio vinho, que se veste com o seu cânhamo

e a sua lã, pouco se preocupa com os preços do mercado;

porque ele pouco tem a vender e a comprar, e jamais é

arruinado pelas revoluções do comércio. Longe de temer o

futuro, ele o vê belo na sua esperança; porque aproveita

em favor dos filhos, para os séculos vindouros, cada

instante que o trabalho do ano não lhe requeira. Bastam-

lhe poucos momentos para lançar à terra a semente que

dentro de cem anos será uma grande árvore, para cavar o

aqueduto que drenará para sempre o seu campo, para

formar a bica que lhe dará uma corrente de água pura,

para melhorar, através de cuidados repetidos, mas

furtados a seus instantes perdidos, todas as espécies de

animais e de vegetais que o cercam. O seu pequeno



patrimônio é uma verdadeira caixa econômica sempre apta

a receber todos os seus pequenos lucros, a valorizar todos

os seus momentos de folga, A fôrça sempre ativa da

natureza fecunda-os e centuplica-os. O camponês

experimenta vivamente o sentimento dessa felicidade,

resultante da sua condição de proprietário (J. C. L.

SISMONDE DE SISMONDI, Études sur l'Economie politique,

I, págs. 170, 171).

Essa felicidade do pequeno camponês podia, há sessenta

anos, ainda ser descrita em cores tão vivas por um dos

economistas mais consideráveis do tempo. O retrato era

certamente um pouco lisonjeiro. De resto, não

representava o estado geral dos camponeses. Sismondi

tinha em vista, principalmente, a Suíça e algumas regiões

da Alta Itália. Mas em todo caso não se trata de um quadro

imaginário, mas pintado ao natural por um observador

penetrante.

Compare-se a situação com a dos camponeses atuais de

toda a Europa, sem excetuar-se a Suíça, e não se

dissimulará que uma profunda revolução econômica se

produziu a partir daquele tempo.

O ponto de partida dessa revolução foi a dissolução que

a indústria essencialmente urbana e o comércio

determinaram na pequena indústria dos camponeses.

No seio da família rural só era possível uma fraca divisão

de trabalho, que não ia além da divisão entre homens e

mulheres. Não admira, pois, que a indústria urbana tenha

ultrapassado a indústria doméstica dos camponeses e que

tenha criado para estes as ferramentas e os instrumentos

que a segunda estava longe de poder fornecer tão

perfeitos, que às vezes mesmo não podia fabricar. Mas o

desenvolvimento da indústria e do comércio produziu

também no meio urbano novas necessidades, as quais, da

mesma maneira que os instrumentos novos,

aperfeiçoados, penetravam no meio agrícola de maneira



tanto mais rápida e tanto mais irresistível quanto mais

ativas se tornavam as relações entre a cidade e o campo -

necessidades a que a indústria rural não podia satisfazer.

As blusas de tela e as peles de animais foram substituídas

pelas roupas de lã, os sapatos de cortiça desapareceram

diante dos calçados de couro, etc. O 'militarismo, que

arrasta os filhos dos camponeses à cidade e os familiariza

com as necessidades urbanas, facilitou prodigiosamente

essa evolução. A isso se deve atribuir principalmente a

difusão do uso do fumo e da aguardente. Por fim, a

superioridade da indústria urbana se tornou tão grande,

em muitos domínios, que deu aos produtos da indústria

camponesa o caráter de artigo de luxo, os quais o lavrador

parcimonioso não poderia dar-se ao requinte de usar e à

elaboração dos quais consequentemente renunciou. Assim

foi que o desenvolvimento da indústria do algodão, que

produziu tecidos a preços tão baixos, por toda parte

limitou, em proporções importantes, a cultura do linho para

o uso pessoal do camponês, suprimindo-a frequentemente

de todo.

A dissolução da indústria do camponês que produzia para

si mesmo já começara na Idade Média, quando apareceu a

pequena indústria urbana. Más esta produção apenas

lentamente penetrava no meio rural. Não saía dos

subúrbios das cidades e influenciava, de modo dificilmente

perceptível, as condições de vida dos camponeses. Na

época em que Sismondi celebrava a felicidade destes

últimos, Immermann ainda podia mostrar no seu a1caide

(no seu Münchhausen) um corpulento camponês

westfaliano, que dizia: um trouxa, quem dá ao ferreiro o

dinheiro que a gente mesma pode ganhar e do qual se

afirmava que consertava com as próprias mãos toda,s as

vigas, as portas e batentes, as arcas e baús de sua casa,

ou mesmo, se fosse o caso, os fazia novos. Penso –

acrescentava-se – que se ele o desejar poderá bancar o



marceneiro e fazer um verdadeiro armário. Na Islândia

ainda não há hoje ofício especial digno de ser citado. Lá o

camponês ainda é o seu próprio artesão.

Só a indústria capitalista se reveste de tão grande

superioridade, de molde a eliminar rapidamente a indústria

doméstica do camponês que produz para o seu próprio

uso. Unicamente o sistema de comunicações da sociedade

capitalista, com as suas estradas de ferro, os seus correios

e jornais, pode transportar as ideias e os produtos urbanos

até os cantos mais recuados do interior, submetendo assim

o conjunto da população agrícola, e não apenas os

subúrbios das cidades, a esse processo.

Quanto mais tal processo avança, e mais se desagrega a

indústria doméstica a que se dedicava primitivamente o

camponês, tanto mais aumenta a sua necessidade de

dinheiro, não apenas para a compra de coisas

dispensáveis, e mesmo supérfluas, mas também para a

compra de coisas necessárias. Ele não pode mais lavrar a

sua terra, não pode mais prover a sua manutenção sem

dinheiro.

Mas, juntamente com a sua necessidade de dinheiro,

desenvolvia-se e crescia igualmente a das forças que

exploravam o camponês, os senhores feudais, os príncipes

e outros detentores da autoridade pública. Isto conduzia,

como se sabe, à transformação das prestações em gêneros

do camponês em prestações monetárias, as quais

experimentavam também a tendência a se elevarem cada

vez mais. Em consequência, a necessidade de dinheiro por

parte do camponês aumentava naturalmente.

O único método mediante o qual ele podia conseguir

dinheiro consistia em transformar os seus produtos em

mercadorias, e levá-Ias ao mercado para a venda. Mas não

era certamente para os artigos de sua indústria atrasada

que ele mais depressa encontrava compradores, era para

os que a indústria urbana não produzia. Assim, o camponês



foi finalmente forçado a tornar-se o que se entende hoje

por camponês, coisa que absolutamente não foi no início:

um agricultor puro. Mas quanto mais se chegava a esta

situação, tanto mais a indústria e a agricultura se

separavam uma da outra, tanto mais se distanciava

daquela independência, daquela segurança, daquele

encanto de vida que Sismondi ainda descobria, aqui ou

acolá, junto ao camponês livre.

O camponês caíra agora sob a dependência do mercado,

que era para ele ainda mais caprichoso e mais incerto que

a temperatura. Contra as perfídias desta última podia ao

menos premunir-se até certo ponto. Por meio de fossos de

descarga podia atenuar as consequências de verões muito

úmidos; por meio de trabalhos de irrigação podia reagir

contra uma seca excessiva; por meio de fogueiras podia

provocar espessas fumaças, e assim preservar os seus

vinhedos das geadas da primavera, etc. Mas não tinha

recursos com que impedir a baixa dos preços e tornar

vendáveis os grãos invendáveis. E justamente o que lhe

fora antes uma benção, tornava-se um flagelo: uma boa

colheita. Isto se manifestou com relevo sobretudo no

começo de nosso século, quando a produção agrícola da

Europa Ocidental já recebera universalmente o caráter de

produção de mercadorias, mas quando ainda os meios de

comunicação eram imperfeitos e incapazes de estabelecer

equilíbrio entre a superabundância verificada aqui e a

escassez evidenciada acolá. Assim como as más colheitas

faziam com que subissem os preços, as boas os faziam

cair. Na França a colheita de trigo deu o rendimento

seguinte:



Os agricultores franceses só obtiveram em 1821-22, com

uma colheita aumentada de um terço, para o

rendimento de um hectare, apenas cerca de 200 francos,

um terço menos que em 1816-17. Não admira, por

conseguinte, que o rei da França exprimisse então à

Câmara o seu pesar pelo fato de nenhuma lei estar em

condições de remediar os inconvenientes resultantes da

superabundância das colheitas.

Quanto mais a produção agrícola se transformava em

produção de mercadorias, tanto menos lhe era possível

manter-se na fase primitiva da venda direta do produtor

aos consumidores. Quanto maiores eram a distância e a

duração dos mercados para os quais o camponês produzia,

e mais lhe era impossível vender diretamente aos

consumidores, tanto mais tinha necessidade de um

intermediário. O comerciante tomou então lugar entre os

consumidores de um lado e os produtores de outro. Era

esse mesmo comerciante que, com uma vista d'olhos,

abarca o mercado bem melhor que os demais, que o

domina numa certa medida e que dele se utiliza para

explorar o camponês.

Ao negociante de grãos e de gado se associa logo o

usurário, quando não se confunde com ele. Nos anos

infelizes, as receitas do camponês não lhe bastam para

cobrir as necessidades de dinheiro. Não lhe resta outro

recurso senão fazer uso do seu crédito, de dar a sua terra

em hipoteca. Uma nova dependência, uma nova

exploração, a pior de todas, começa para ele, a do capital

usurário, do qual se desembaraça com muito custo. E nem

sempre o consegue. Às vezes a nova carga resulta muito

pesada para ele, e o fim do negócio vem a ser a venda em

leilão do bem hereditário, para contentar, com o produto

da hasta pública, o usurário e também o agente do fisco. O

que antes não podiam as más colheitas, o fogo e a espada,

realizam-no as crises do mercado de cereais e de gado.



Elas não acarretam para o camponês apenas um mal

passageiro. Podem arrancar-lhe o ganha-pão – a sua terra –

e finalmente separá-lo inteiramente dela, para

transformá-lo num proletário. Eis o que resulta do bem-

estar, da independência, da segurança do camponês livre,

lá onde a sua indústria doméstica, destinada às suas

próprias necessidades, se desagrega e onde as prestações

em espécie pesam sobre ele.

O desenvolvimento da indústria urbana lança também o

germe de dissolução da família rural primitiva. Inicialmente

a propriedade do camponês continha a terra necessária à

alimentação da sua família e às vezes mesmo para o

pagamento do fôro aos senhores.

Mas quanto mais o lavrador caía sob a dependência do

mercado, quanto mais tinha necessidade de dinheiro,

quanto maior era por conseguinte o excesso de gêneros

que devia colher e vender, tanto mais tinha necessidade

de terra. proporcionalmente ao tamanho de sua família, e,

permanecendo idênticas as condições de produção, para

cobrir as suas despesas. Ele não podia modificar à sua

vontade o modo de produção já estabelecido, não podia

aumentar a extensão de sua terra. Mas possuía, no caso de

família muito numerosa, o recurso de diminuí-Ia, de afastar

do domínio paterno o excedente de trabalhadores de que

dispunha para pô-los ao serviço de estranhos, como

empregados de granja, soldados ou proletários urbanos, ou

de mandá-Ias para a América a fim de constituírem novo

lar. A família camponesa se reduziu, assim, o mais possível.

Outra razão agiu no mesmo sentido. A agricultura não é

forma de atividade que exija sempre do homem o mesmo

gasto de trabalho. Temporariamente durante o arroteio da

terra, mas principalmente durante as colheitas, ela reclama

muitos braços, que, em outras circunstâncias, pode

dispensar. No verão, a necessidade de braços na



agricultura é duas, três, às vezes mesmo quatro vezes

maior que no inverno.

Enquanto durou a indústria doméstica do camponês,

essas diferenças na procura de braços foram de poucas

consequências. Se nada ou pouco havia a fazer na lavoura,

a família rural passava a trabalhar com a mesma

intensidade em casa. Isto cessou quando a indústria

doméstica do camponês desapareceu. Eis o segundo

motivo que justificava a redução da família rural ao

mínimo, a fim de não se ter inativos a alimentar durante o

inverno.

Só falamos aqui dos efeitos do desaparecimento da

indústria doméstica do camponês. Mudanças na produção

agrícola – como por exemplo a passagem da exploração

das pastagens à pecuária intensiva, que exige mais

trabalho – podem paralisá-los. Mas outras mudanças, ao

contrário, são suscetíveis de estende-los ainda mais.

Assim, uma das mais importantes atividades agrícolas que

ocupam o inverno é a debulha do trigo. A introdução da

debulhadora pôs fim a esse serviço e, deu motivo ainda

mais forte para maior retraimento do círculo da família

rural.

Os que ficam devem naturalmente matar-se de cansaço

durante o verão. Mas os seus esforços não bastam para

suprir o trabalho dos que partiram. Urge, portanto, o

engajamento de braços auxiliares, de operários

assalariados, que só são ocupados durante o tempo do

serviço mais duro e que podem ser dispensados logo que

não se tenha mais necessidade deles. Por mais elevado

que seja o seu ganho, ainda assim sai mais barato do que

se fosse preciso dar-lhes comida, como membros da

família, durante o ano todo. Mas esses braços, que se

alugam por um salário, são de camponeses proletários, de

camponeses que buscam serviços acessórios, filhos e filhas

de camponeses que estão sobrando.



A mesma evolução que, de um lado, suscitou a procura

de operários assalariados, criou de outro esses operários.

Ela proletariza muitos camponeses, reduz a família de

outros como vimos, e atira ao mercado do trabalho o

excedente de seu; filhos e filhas. Enfim, cria entre os

pequenos lavradores a necessidade de ganhos acessórios,

obtidos fora de sua própria exploração. A terra deles é

muito limitada para fornecer o excedente sobre as

necessidades de sua própria casa. Eles não têm produtos

agrícolas que possam levar ao mercado. A única

mercadoria que podem vender é a sua força de trabalho

que só temporariamente é reclamada em globo pela sua

própria exploração. Um dos meios de aproveitá-la reside no

trabalho assalariado, efetuado nas empresas maiores.

Até o século XVII só raramente encontramos jornaleiros

criados e criadas de granja, ao serviço de camponeses,

unicamente a partir dessa época é que seu emprego se

torna mais geral. Mas a substituição de membros da família

por operários assalariados reagiu por sua vez sobre as

condições dos trabalhadores que permaneceram no, seio

daquela. Estes também gradativamente caem ao nível dos

operários assalariados pelo chefe da família, que ao

mesmo tempo se torna o dono exclusivo da propriedade

camponesa, da herança doméstica.

A antiga sociedade da família rural, explorando

exclusivamente por seu próprio esforço o próprio chão, é

substituída nas grandes empresas agrícolas por um grupo

de operários contratados, os quais, sob o comando do

proprietário, trabalham para ele na lavoura, guardam o seu

gado, enceleiram a sua colheita.

O antagonismo de classes existente entre o explorador e

o explorado, entre o possuidor e o proletário, penetra na

aldeia, no próprio lar do camponês, e destrói a antiga

harmonia e a antiga comunidade de interesses.



Todo esse processo começou, conforme já dissemos

durante a Idade Média, mas unicamente o modo de

produção capitalista o acelerou a ponto de subordinar-lhe

toda a população rural. Ele ainda não chegou ao fim, e

ainda hoje prossegue, abarcando novas regiões,

transformando novas esferas de produção camponesa para

o consumo pessoal em domínios de produção de

mercadorias, aumentando das mais diversas maneiras a

procura de dinheiro por parte do lavrador, substituindo o

trabalho de família pelo trabalho assalariado. E assim o

desenvolvimento do modo de produção capitalista na

cidade basta para transformar completamente a existência

do camponês, entendida à maneira antiga. Para tanto, nem

mesmo é indispensável que o capital penetre na produção

agrícola e se forme o antagonismo entre a grande e a

pequena exploração.

Mas o capital não restringe a sua ação à indústria. Assim

que adquire forças bastantes, apodera-se também da

agricultura.



3. A Agricultura sob o Feudalismo

a) A Cultura de Três Afolhamentos

Não é este o lugar indicado para pesquisas a respeito das

origens da propriedade camponesa. Para o nosso objetivo

basta determinarmos as formas de propriedade e de

exploração camponesas que se desenvolveram, após a

tormenta da migração dos povos, nos países ocupados

pelos germânicos, e aí se mantiveram com poucas

exceções - entre as quais a mais importante é

representada pela Inglaterra - até um período avançado do

século XVIII e em certas localidades até o nosso tempo.

Tratava-se de um compromisso entre a propriedade comum

do solo, tal como a exigia a exploração camponesa das

pastagens, e a propriedade privada da terra, que surgia

das necessidades de exploração camponesa das lavouras.

Assim como cada família de camponeses formava uma

sociedade doméstica bastando-se a si mesma, cada aldeia

formava, do ponto de vista econômico, uma sociedade

fechada, bastando-se a si mesma, a sociedade de

território (Markgenossenschaft).

Fazemos aqui abstração da forma de ocupação

constituída por posses particulares disseminadas, e não

por aldeias compactas, forma que durante muito tempo foi

considerada primitiva, mas que, como é hoje observável,

só se apresenta excepcionalmente, e em virtude de

particularidades da tradição histórica, assim como da

configuração do solo. O que é normal e típico é o sistema

de aldeia, e só dele trataremos a seguir.

O ponto de partida da exploração camponesa oi o quintal

com a casa (Haushofstiitte), que se tornaram

propriedade privada. Esta compreendia, além da casa e



dos edifícios de exploração necessários, uma faixa de terra

em torno do prédio, que era cercado. A cerca envolvia a

horta, onde se encontravam as plantas mais necessárias à

alimentação, legumes o linho, árvores frutíferas, etc. A

aldeia se compunha de um número mais ou menos extenso

de quintais semelhantes. Fora da aldeia se situava o

território partilhado, as terras lavradias. Estas eram

divididas onde reinasse a cultura de três afolhamentos. Isto

se verificava mais frequentemente em três folhas (Fluren)

ou sazões (Zelgen). Cada folha se dividia por sua vez em

diferentes cercados, isto é, em superfícies cultiváveis que

diferiam entre si pela situação e qualidade do solo. Em

cada cercado, cada casa possui a um lote de chão que lhe

pertencia privativamente. Fora do território partilhado

havia o território não partilhado (allmends, território

comum), isto é, o bosque e a pastagem.

A sociedade explorava em comum a zona não partilhada.

Na terra lavra dia, cada família cultivava por conta própria

os próprios lotes, mas não à sua vontade. Nas lavouras

plantavam-se os cereais para a alimentação dos homens.

Mas a criação, a exploração das pastagens dominavam

ainda toda a exploração agrícola. E se a cultura da terra se

tornara atividade privativa das diversas famílias, a

exploração das pastagens permaneceu como negócio

comum de toda a coletividade. Esta forma combinada

reagiu sobre as relações de propriedade. Como terra

lavradia, o solo cera propriedade privada; como terreno de

pastagem, propriedade comum. Isto quer dizer que cada

lavoura, logo depois de realizada a colheita, era

abandonada à pastagem submetida como tal ao direito de

disposição da coletividade, que explorava em comum

todos os campos. E como as demais, as terras sem cultura

eram utilizadas como pastagem comum pelo gado de toda

a aldeia. Mas isto teria sido impossível se cada

componente da aldeia houvesse cultivado os seus lotes à



vontade. Havia também uma obrigação de folha

(Flurzwang) no interior de cada folha ou sazão. Todos os

proprietários de lotes eram obrigados a cultivá-los de

maneira uniforme. Cada ano, uma das três folhas de terra

lavra dia ficava de pousio, ao passo que a segunda se

consagrava à cultura das sementeiras de outono e a

terceira à cultura dos trigos de março. Anualmente se

mudava a cultura da folha. Além das antigas pastagens e

das terras de pousio, os prados, as pastagens perpétuas e

as florestas forneciam a nutrição dos animais, cuja força de

trabalho, cujo estrume, cujo leite e carne eram igualmente

importantes para a exploração camponesa.

Esse sistema agrícola veio a predominar onde quer que

se estabelecessem os povos germânicos. A este respeito,

não fazia nenhuma diferença que os agricultores

estivessem em condições de resguardar a sua inteira

liberdade, que se empregassem como foreiros no domínio

de um senhor, que houvessem renunciado à independência

para se colocarem sob a proteção de um fidalgo poderoso,

ou que houvessem sido submetidos pela força.

Tratava-se de um sistema de exploração de energia e

resistência notáveis, verdadeiramente conservador, no

melhor sentido da palavra.

O bem-estar e a segurança da existência camponesa não

repousavam menos sobre a constituição da sociedade de

território (markgenossenwchaftlich) do que sobre a

pequena produção doméstica. O sistema de cultura de três

afolhamentos, com bosque e pastagem, não carecia de

abastecimento vindo de fora. Produzia os animais e os

estercos que lhe eram necessários para cultivar a terra e

prevenir o esgotamento do solo. Por outro lado, a

comunidade das pastagens e da folha lavradia criava entre

os companheiros da aldeia uma sólida coesão, a qual os

protegia eficazmente contra uma exploração excessiva por

parte dos elementos exteriores.



Mas, por sólida que fosse a estrutura desse sistema

agrícola, o desenvolvimento da indústria urbana, e

correlativamente do comércio, a feriu de morte, ferindo de

igual passo a indústria camponesa.

b) Diminuição da Cultura de Três

Afolhamentos pela Ação da Grande

Exploração dos Senhores Territoriais

Vimos como a indústria urbana aumentou a procura de

dinheiro por parte do camponês, e ao mesmo tempo dos

elementos que dele, inteira ou parcialmente, tiravam a sua

força vital – a nobreza feudal e o Estado moderno

nascente. Vimos também como tal situação forçou o

camponês a produzir para a venda os gêneros alimentícios

que encontravam o seu mercado nas cidades florescentes.

Mas apenas com isto já se rompia o equilíbrio do território

(Mark), cuja economia repousava no fato de ela bastar-se

inteiramente a si mesma, nada, ou quase nada, recebendo

de fora, mas também não entregando nada, ou ao menos

nada de importante para fora.

Primitivamente era proibido em quase todos os

territórios, da maneira mais severa, concorrer-se para que

deles saíssem, ou fossem vendidos fora, sem permissão

dos companheiros, os artigos de qualquer natureza - por

exemplo: madeira, feno, palha, esterco, etc. Mesmo os

produtos do solo colhidos no território deviam, na medida

do possível, ser beneficiados e consumidos dentro do

próprio território. O mesmo se devia seguir quanto aos

animais. Os porcos engordados no território da aldeia não

podiam ser vendidos fora. O mesmo acontecia com os

frutos da terra, e os vinhos. Deviam ser moídos, cozidos,

comidos, ou pisados e bebidos no próprio território.

Com o desenvolvimento desses usos, eles formaram, em

muitas aldeias, direitos consuetudinários. A



necessidade de nada exportar, de tudo consumir dentro da

própria aldeia, tomou, às vezes, como consequência da

exploração feudal, formas. curiosas.

G. L. Maurer alude, na sua Historia da Constituição da

Aldeia (Geschichte der Dorfverfassung, I pág. 316), a um

gentil-homem da Alsácia que, em 1540, obrigava os seus

camponeses, como corveia, a consumirem o resto dos seus

vinhos azedos, a fim de se esvaziarem os tonéis para o

vinho recente do ano. Eles deviam, como informa Maurer,

baseado numa crônica antiga, beber três vezes por

semana essa zurrapa, e não davam mais nada ao nobre,

em pagamento, a não ser pão e queijo. Mas quando os

camponeses se embriagavam, e se punham a brigar, o

fidalgo os multava por tal crime, recebendo assim mais

dinheiro pelo vinho do que se o houvesse vendido.

Nossos nobres produtores de álcool deveriam levantar um

monumento a esse herói germânico. Nesses tempos

longínquos ele já sabia impor-se tão energicamente por

intermédio do alcoolismo, do lucro e da educação cristã.

Os entraves representados pelos direitos

consuetudinários se tornaram insuportáveis, ou

provocaram chicanas inúteis, assim que a produção para o

mercado se impôs aos camponeses como uma

necessidade. Mas a remessa permanente à cidade - de

gêneros alimentícios, que não eram mais devolvidos ao

solo, devia empobrecê-lo e esgotá-Io pouco a pouco.

Entrementes, o equilíbrio econômico do território era

ainda perturbado de outra maneira. A medida que os

produtos do solo se tornavam mercadorias e recebiam um

valor comercial, a terra se tornava também mercadoria

possuidora de valor. Assim que a produção de mercadorias

agrícolas tomou maiores proporções, no início dos tempos

modernos, o solo deixou de existir com superabundância,

como na era em que os germânicos se haviam

estabelecido no país e substituído a exploração nômade



das pastagens, completada por urna caça extensa e por

uma lavoura medíocre, absolutamente primitiva, pelo

sistema de três afolhamentos, de que tratamos aqui.

A cada modo de produção corresponde um máximo de

população suscetível de tratar de certa porção de terras.

Esse máximo teria sido alcançado pelos germânicos, ao

tempo da migração dos povos? A superpopulação tê-los-ia

feito irromper no Império Romano corno fator mais sério do

que a impossibilidade de defesa em que este se achava?

Este ponto é discutível. O certo, contudo, é que a sua

passagem a um modo de exploração agrícola mais

elevado, que deviam a seu contato com a civilização

romana, aumentou consideravelmente os recursos de

alimentação dos germânicos na fase imediata à migração

dos povos. A população escassa mal supria as

necessidades do novo modo de produção. Este mesmo era

muito favorável ao apelo a urna descendência numerosa.

Assim, passada a tormenta migratória, quando a paz e a

segurança se instalaram mais ou menos na Europa, a

população começou a multiplicar-se rapidamente. O seu

aumento encontrou com facilidade, nas regiões incultas, o

solo de que carecia. Se os habitantes da aldeia se

multiplicavam, a sua folha lavradia era ampliada com

novas culturas, feitas no território não partilhado. Havia

casos em que urna fração deste último se separava,

formando-se com ela o território de urna nova sociedade,

de uma nova aldeia irmã, que se elevava à ilharga da

primitiva. Por outro lado, os príncipes doavam aos

conventos, ou a nobres personalidades de seu séquito,

grandes áreas do país, parcial ou totalmente inexploradas,

e nas quais os proprietários, mediante um foro módico,

permitiam o estabelecimento de sociedades de colonos

imigrantes. Os eslavos eram repelidos de maneira

sistemática, e domínios sempre novos se abriam à

colonização germânica.



No começo do século XV, a guerra dos hussitas na

Boêmia e a derrocada da ordem alemã na Polônia puseram

fim ao progresso da colonização alemã no sentido do leste.

Mas na mesma época a população da Europa Central

havia, senão alcançado o máximo que lhe facultava o

modo de produção do tempo, ao menos tomado uma

extensão satisfatória, de maneira que não mais se

verificava carência de homens, carência de braços. A terra

cessava de apresentar-se em superabundância tal que a

fizesse de somenos importância. Assim surgiu a

possibilidade tanto quanto o desejo de se monopolizar o

mais considerável de todos os meios de produção. Eis

porque as lutas mais encarniçadas e violentas se travaram

entre os camponeses, de um lado, e a nobreza feudal de

outro, lutas que duraram até o nosso tempo, que a rigor

jamais cessaram inteiramente, mas cujas batalhas

decisivas se verificaram na Alemanha desde o século XVI.

Os seus resultados foram quase que por toda parte

favoráveis à nobreza feudal, que se submetia ao prestígio

crescente do Estado e assim obtinha o auxílio deste contra

os camponeses.

A nobreza vitoriosa começou a produzir mercadorias de

uma maneira que representa um misto singular de

capitalismo e feudalismo. Começou a extorquir mais-valia

nas grandes explorações, mas empregando ordinariamente

não o trabalho assalariado, mas o trabalho forçado de

natureza feudal. Sua economia florestal, assim como a sua

exploração das pastagens e do solo, reduziam o território

dos camponeses e rompiam o equilíbrio do sistema de

cultura de três afolhamentos.

O que mais convinha à exploração feudal e capitalista, à

produção de mercadorias em grandes proporções, no

campo, era a silvicultura. Desde que o desenvolvimento

das cidades tornou a madeira uma mercadoria procurada -

ela não fora ainda substituída pela hulha e pelo ferro, e era



portanto, para o aquecimento como para a construção,

muito mais empregada do que hoje - os senhores

procuraram apropriar-se das florestas, seja tomando-as à

comunidade, quando esta as possuía seja, quando elas já

em seu poder, limitando o mais possível os direitos dos

companheiros de território relativamente ao

aprovisionamento de madeira e palha e à utilização das

pastagens.

Já entre os doze artigos dos camponeses revoltados em

1525 existia um (o quinto), que assim se enuncia: Em

quinto lugar, nós nos queixamos também quanto ao corte

de madeira, porque nossos senhores tomaram para si

exclusivamente todas as matas, e se o homem pobre tem

necessidade de alguma coisa, precisa comprá-la por um

preço duplo. Nossa opinião é que todas as matas que

religiosos ou leigos possuem sem tê-Ias comprado devem

reverter à propriedade da comuna inteira, e que qualquer

integrante da coletividade deve ter o direito de apanhar no

bosque o que lhe seja preciso em sua casa; mesmo para

construir, se tanto lhe for necessário, ele deve ter madeira

sem pagamento. Para a regulamentação correspondente

deve haver apenas uma comissão eleita para tal fim pela

comuna: com isto será evitada a exploração.

A exclusão dos camponeses da utilização da floresta foi

favorecida pelo desenvolvimento das caçadas.

As armas venatórias eram primitivamente também as

armas de guerra. A própria caçada era a escola

preparatória da guerra. Ambas andavam ligadas da

maneira mais estreita. Enquanto a primeira foi

indispensável para cobrir as necessidades do homem

comum, este também foi um guerreiro. Mas a substituição

da caçada, como meio de subsistência, pela agricultura,

favoreceu a divisão do trabalho entre uma classe

alimentadora e uma classe militar, divisão que teve

seguramente outras causas ainda. E inversamente, à



medida que a guerra tendia a tornar-se atributo exclusivo

da nobreza, a caçada tendia a tornar-se um esporte

exclusivamente fidalgo.

Assim que a nobreza se fez supérflua, assim que o

Estado moderno lhe arrancou as funções que exercera na

Idade Média - a guerra, a magistratura, a polícia - virou

nobreza de corte. Comprimia-se em torno do monarca para

divertir-se e para pilhar o Estado. Quando visitava as suas

terras era apenas para os prazeres venatórios.

A prosperidade da caçada e a da cultura do solo se

excluem, portanto, caça abundante só pode existir em

vastas florestas, e constitui uma fonte permanente de

perdas e danos para o camponês.

Quanto mais a nobreza se tornou supérflua e insolente

tanto mais, no conflito de interesses entre o cultivo do solo

e a caçada, esta triunfou. Triunfou em favor da nobreza.

Aos progressos da agricultura, que ameaçavam limitar a

abundância da caça, foi imposto um termo, o

desbravamento foi excluído dos bosques, a atividade

venatória por parte dos camponeses foi punida da maneira

mais severa. E mais: estes últimos foram proibidos de

matar os animais da floresta que devastavam os seus

campos.

Disto nos dão testemunho os doze artigos dos

camponeses de 1525. Nós lemos no quarto: Em quarto

lugar, até aqui foi defeso a todo homem pobre caçar ou

pescar na água corrente o que nos parece nada razoável e

nada fraternal, nem de acordo com a palavra de Deus. De

resto, em algumas localidades a autoridade pública

favorece a caça sem nenhuma consideração por nós e em

nosso detrimento, em virtude do que as colheitas

propiciadas por Deus para utilidade dos homens são

inutilmente consumidas pelas feras. E a tudo assistimos

em silêncio, o que afinal é contra Deus e contra o próximo.



Mas nos séculos seguintes a situação piorou ainda mais.

Somente a Revolução Francesa pôs fim a tal estado de

coisas. Mas na Alemanha, cem anos depois, os fidalgos

prussianos ainda tinham a ousadia de, no Reichstag,

reivindicar que o camponês era obrigado a engordar-lhes

as lebres com as suas couves sem que a pretensão

encontrasse qualquer resistência séria.

Se, na região em que se formara mercado para a

madeira, era fácil e simples a transformação da floresta

numa propriedade privada, administrada segundo os

princípios capitalistas – embora ainda sob formas feudais –

não era menos simples e fácil, onde se formara um grande

mercado para os produtos pastoris (a lã, particularmente) e

onde o solo e o clima permitiam essa atividade, a

passagem ao aproveitamento capitalista das pastagens. Tal

aproveitamento, assim como a silvicultura, não reclamam

nem um proletariado assalariado numeroso nem grandes

inversões de capitais. A sua economia é extremamente

elementar. Assim como a exploração capitalista das

florestas, a forma extensiva da exploração capitalista das

pastagens só reclama a propriedade privada de vastas

áreas. Os senhores territoriais tiveram muitas dificuldades

de as conseguir, quando as circunstâncias acima

mencionadas a tanto os compeliram, durante os séculos XV

e XVI, na Inglaterra e na Espanha, e mais tarde em muitas

zonas da Alemanha do Norte com condições favoráveis à

criação de ovinos. A forma mais suave do processo foi o

monopólio, por parte do senhor, do direito da criação de

animais, do direito de conduzir as ovelhas ao pasto

comum. As queixas a este respeito só começaram na

Alemanha depois da guerra dos camponeses. Mas

frequentemente o lucro resultante da criação de carneiros

levou os senhores a transformar o pasto comum em

propriedade privada. Às vezes chegavam até a suprimir a



parcela dos camponeses a fim de fazerem pastagens da

terra cultivável.

Na região em que se formara mercado para os produtos

agrícolas, os senhores feudais quiseram também colhê-los

nos seus próprios domínios. Isto era seguramente menos

simples que a exploração das matas e pastagens.

Precisariam menos de terras suplementares, mas

precisariam mais, ao contrário, de braços suplementares, e

de certos capitais.

Na Idade Média cada senhor só cultivava em regra, quer

diretamente, quer por intermédio de um administrador,

uma fração de suas terras. O resto de seu domínio ele o

entregava a foreiros que se comprometiam em parte a

pagar prestações "in natura", em parte a efetuar corveia

em sua própria exploração, no domínio senhorial. Vimos

que o aparecimento do mercado urbano para os gêneros

de primeira necessidade desenvolveu de um lado a

possibilidade, de outro o desejo de transformar tais

prestações em prestações em dinheiro. Mas essa

tendência, quando o domínio senhorial começa a produzir

também para a venda, é cruzada por outras. O trabalho

assalariado ainda se acha pouco desenvolvido, a

agricultura na propriedade senhorial é obrigada a recorrer

ao trabalho forçado dos foreiros. Quanto maior é o

excedente dos gêneros fornecidos pelo domínio senhorial,

tanto mais este tem necessidade de braços e de terra. Isto

produz, de um lado a tendência para a ampliação da

propriedade do nobre, à custa da propriedade camponesa,

seja pela diminuição do território não partilhado, em

particular das pastagens, seja diretamente pela expulsão

dos lavradores; de outro lado, suscita o esforço para um

aumento das corveias dos camponeses, esforço que

determinou certos limites à sua expulsão, pois quanto

menor for o seu número na aldeia tanto menor será o

número de braços na terra do senhor. Este movimento, por



sua vez, é estimulado no mais alto grau pela expulsão dos

camponeses, pois quanto menos operários houver na terra

do nobre tanto mais a carga do trabalho deve pesar sobre

cada indivíduo.

Vemos assim que o desenvolvimento da produção de

mercadorias determinou na agricultura as tendências mais

contraditórias. Todas, contudo, tiveram por efeito a

limitação, para o camponês, de modo sempre crescente,

da terra cultivável, em particular das pastagens e das

florestas, bem antes de verificar-se uma superpopulação

real, isto é, bem antes de alcançar-se o máximo de

habitantes em condições de ser alimentado pelo sistema

de exploração agrícola predominante. A existência

camponesa, com isto, foi subvertida nos seus alicerces.

A transformação profunda que se produzira no teor de

vida do camponês já se manifestava na sua alimentação.

c) O Camponês se Torna um Faminto

Que nos seja permitido fazer aqui uma pequena

digressão, para tratar de uma questão apenas

indiretamente relacionada com o nosso tema geral, mas

que nos parece suscetível de lançar sobre ele alguns

esclarecimentos.

Uma escola que tem hoje muitos adeptos, e de que são

chefes Comte e Spencer, gosta de transportar as leis da

natureza para o domínio da sociedade. O êxito dos estudos

da natureza, em nosso século, tem sido tão brilhante que

conduziu os cientistas, muito facilmente, a crença de que

tinham no bolso a chave de todos os enigmas, mesmo nas

esferas mais afastadas da sua. Por outro lado, para muitos

sociólogos era mais cômodo levar simplesmente para a sua

especialidade as leis naturais recentemente descobertas,

ao invés de pesquisar as leis particulares de seu domínio

por meio de estudos complicados.



No número dos axiomas dessa sociologia naturalista se

encontra a afirmação de uma estreita correspondência

entre o clima e a alimentação. Mesmo se consumirmos,

do ponto de vista do peso, a mesma quantidade de

alimento nas regiões frias e nas regiões quentes, diz Liebig,

uma sabedoria infinita faz com que essa nutrição contenha

porções muito desiguais de carbônio. Os frutos que o

habitante de um país meridional consome só encerram,

quando frescos, 12% de carbônio, ao passo que o toicinho

e o óleo de peixe consumidos pelo habitante da zona polar

contêm de 66 a 80 % de carbônio (Chemische Briefe, pág.

246).

Buckle tirou daí a conclusão de que a escravidão dos

hindus é o estado natural desse povo, o estado a que está

condenado pelas leis irresistíveis da natureza (Geschichte

der Zivilisation, - tradução alemã de Ruge, I, pág. 171).

Como o clima os faz vegetarianos, e as plantas crescem

em profusão sob os trópicos, o crescimento da população é

assim facilitado, com o atravancamento do mercado do

trabalho.

Não temos a intenção de negar a proposição fisiológica,

universalmente reconhecida, de que o homem de uma

região fria tem maior necessidade de carbônio, isto é, de

carne, do que o de uma região quente.

Mas esta diferença não é tão grande como

habitualmente se afirma. Mesmo na zona polar, o homem

procura alimentação vegetal. Além do peixe e da carne,

conta Nordenskjoeld os tchuktchis consomem quantidade

prodigiosa de legumes e outros alimentos de

natureza vegetal... Os autores que pintam os tchuktchis

como uma população que vive apenas de substancias

animais cometem, pois, um grave erro. Os tchuktchis me

parecem, ao contrário, em certas épocas do ano, mais

vegetarianos do que qualquer outro povo que eu conheça

(Die Umseglung, Asiens und Europas auf der Veja, II, 108,



599). De outro lado, não é também exato que sob os

trópicos a alimentação habitual seja feita quase que

unicamente de frutos de arroz e outras substancias

vegetais, como pensa Buckle (pg. 54), sendo excepcional,

nessas regiões, o vegetarianismo exclusivo. Não passa de

uma fábula que se tenha na África menos necessidade de

carne, diz Buchner (Kamerum, pág. 153, cf também, pág.

116). Os fatos confirmam a sua observação. Em toda a

África a alimentação animal é muito procurada.

Particularmente apetitosa deve ser a comida dos negros do

Congo, a respeito dos quais Schweinfurth conta que,

exceção feita do cão e do homem, eles não desprezam

nenhuma substancia, animal mesmo os ratos, as

serpentes, os perenópteros, as hienas, os escorpiões, as

formigas e as lagartas. E diz-se dos índios da Guiana

Inglesa, que vivem sob o equador, que a caça e a pesca

formam a sua alimentação principal, embora não

desprezem os ratos, os macacos, os caimãos, as rãs, os

vermes, as lagartas, as formigas, as larvas e os

escaravelhos (Appud em Peschel, Völkerkunde, pág. 163).

Bem longe de se nutrirem unicamente de frutas e

legumes, muitas das populações que vivem sob os trópicos

incluíram mesmo a carne humana na sua alimentação.

Sim, parece que o canibalismo pertence mais

particularmente aos trópicos.

É apenas a um grau mais alto da civilização que o

homem consegue subjugar natureza ao ponto de poder

escolher livremente a sua nutrição, na medida de suas

necessidades. Quanto mais baixo é o seu nível tanto mais

deve ele contentar-se com o que encontra, e tanto mais

deve, em lugar de adaptar a comida aos seus desejos,

adaptar-se à comida de que disponha. Se o esquimó vive

sobretudo de carne e de óleo de peixe, é menos porque o

clima lhe prescreva essa alimentação e mais por não

encontrar outra. Ele não poderia viver de frutos pela



simples razão de não os haver bastante na Groenlândia. O

preço que atribui aos poucos vegetais ao seu alcance

prova que a alimentação exclusivamente animal não foi

por ele escolhida por motivos fisiológicos. Os esquimós do

sul reúnem no verão algumas bagas: os que habitam o

norte não conhecem vegetais, por assim dizer, com

exceção dos que encontram semi-digeridos no estômago

das renas, e que consideram guloseima.

Isto representa seguramente um caso extremo. A parte

muito mais considerável do globo nos oferece em

abundância as substâncias animais e vegetais mais

diversas. O homem não é em todos os lugares tão limitado

na escolha de sua comida como na vizinhança do polo. Mas

em parte alguma ele tema liberdade de escolher à vontade

o alimento. O homem só encontra em quantidade restrita a

porção mais importante de sua comida, e não sem

dificuldade e não em qualquer tempo. Os gêneros

suscetíveis de lhe assegurarem, de modo suficiente e

regular, a sua subsistência não dependem de um certo

conteúdo de carbônio, nem da sua necessidade deste

elemento, mas antes de tudo da espécie e do grau de seu

saber técnico, da sua arte de dominar a natureza, numa

palavra - do seu modo de produção. É quase nula,

comparada com a deste último, a influência do clima, da

configuração do solo e de outras condições físicas. Que se

tomem as diferentes raças de índios selvagens da América

situadas a um mesmo nível de civilização e se verá que

nos pampas como nas Montanhas Rochosas, ao longo do

Amazonas como ao longo do Mississipi eles consomem o

peixe, a caça e os vegetais em proporções quase idênticas.

Essas proporções só experimentam mudanças notáveis em

virtude de condições locais - por exemplo, a riqueza maior

de peixe de tal ou tal rio e outras do mesmo gênero -- e

não em virtude de fatores climáticos.



Se o modo de produção de um povo muda, sua

alimentação também muda, sem que mude o clima. Se o

"lazzarone" napolitano de hoje se satisfaz com o macarrão,

sardinhas e alho, ele não o deve ao clima magnífico sob o

qual vive. Na mesma latitude os homens rios tempos

heroicos da Grécia, assim como nô-lo informam a Ilíada e a

Odisséia, gostavam não apenas de consumir grandes

quantidades de carne, mas também a gordura brilhante,

alimento que poderia satisfazer mesmo a um esquimó.

Os próprios hindus não foram sempre vegetarianos.

Antes de invadirem o vale do Ganges e de nele se

estabelecerem, eram pastores nômades cuja alimentação

se compunha principalmente do leite e da carne de seus

rebanhos. Foi unicamente depois que o seu modo de

produção mudou, quando a agricultura substituiu a criação,

em virtude de a região do Ganges oferecer condições

favoráveis à cultura do solo e não a uma exploração

extensa das pastagens, foi só então que a matança de um

boi e de uma vaca, do animal que lavra e do que dá o leite,

se tornou pouco a pouco um ato de prodigalidade

criminosa.

Revolução semelhante na alimentação do camponês. se

produziu nas nossas regiões a partir do século XV. Ainda no

século XVI a floresta, a pastagem a água e o galinheiro

forneciam um alimento animal abundante. A carne era

então comida cotidiana ordinária da gente humilde em

toda a Alemanha. Dois ou três pratos de carne ao dia não

eram para um jornaleiro nada de extraordinário.

Um cálculo de Kloeden nos mostra como era extenso em

tal época o consumo da carne. Segundo esse autor, em

Franckfort, sobre o Oder, em 1308, ela se elevava no

mínimo a 250 fibras por cabeça, ao passo que oscila hoje,

em Berlim, entre 130 e 150 libras. No período de

1880.1889 a carne só se elevou em Breslau a 86 libras.



No século XVI o desfecho da luta foi desfavorável aos

camponeses. A floresta e a água lhes foram arrebatadas; a

caça, em lugar de constituir um alimento para eles, lhes

tomou os alimentos. A pastagem foi limitada. Tiveram de

vender a cidade, a criação de pelo e de pena que ainda

possuíam, com exceção dos animais de tiro, a fim de com

ela apurarem o dinheiro de que precisavam. A mesa do

camponês alemão se empobreceu rapidamente. Ele, por

sua vez, virou vegetariano, tal como o hindu.

Já em 1550 o suavo Henrich Müller ,se lamentava nos

seguintes termos: "Ao tempo de meu pai, que era

camponês – dizia ele – comia-se entre os agricultores de

modo muito diverso ao de hoje. Diariamente havia então

carne e iguarias em quantidade, e durante as quermesses

e outras festas as mesas se cobriam de tudo o que

pudessem agüentar; bebia-se vinho, como se fosse água;

cada qual comia e carregava o que lhe aprouvesse, porque

tudo abundava e superabundava. Mas as coisas mudaram.

De há muito, os tempos se fizeram difíceis e maus, a

alimentação do camponês mais abastado não está longe

de ser pior que a dos jornaleiros e criados de granja de

outras eras".

Mas a regressão da pecuária devia ser logo

acompanhada de um movimento da regressão na produção

dos cereais. Porque quanto menor é o gado, tanto menor é

a quantidade de esterco. Mas, frequentemente, a cultura

da terra sofria também quando uma diminuição da criação

acarretava uma diminuição do número dos animais de tiro.

No mesmo sentido atuou o aumento das corveias e os seus

recursos de trabalho na hora em que deles mais

necessitava para a sua própria lavoura.

Precisamente quando foi maior a quantidade de produtos

que a agricultura tinha de entregar à cidade, quando se lhe

tornou imperioso cobrir o deficit daí decorrente com

maiores provisões de esterco e com um trabalho mais



intenso do solo, as provisões de esterco e o trabalho do

solo se foram reduzindo cada vez mais. Como

consequência verificaram-se o retrocesso da exploração

camponesa, o esgotamento, a esterilidade crescentes da

terra. Esta mal dava para sustentar o camponês nos anos

propícios. Um ano infeliz, ou a irrupção de um inimigo, que

eram outrora males passageiros, bastavam então para

arruiná-la inteiramente.

Vimos como o camponês, no século XVI, se tornou

vegetariano. No século XVII e XVIII ele deixou, em muitas

regiões, de alimentar-se suficientemente. É conhecida a

descrição que, cem anos antes da grande revolução, La

Bruyere fez do camponês da França: "Veem-se certos

animais selvagens, machos e fêmeas, disseminados pelo

campo, negros, lívidos e todos queimados do sol, presos à

terra que revolvem e esquadrinham com uma obstinação

invencível; têm como que uma voz articulada, e quando se

erguem, revelam uma face humana. À noite, recolhem-se a

covis em que vivem de pão negro, de água e de raízes

...."

Em multas aldeias, os camponeses apenas se

alimentavam de couve e outras ervas. Massilon, bispo de

Clermont-Ferrand, escrevia, em 1740, a Fleury: "A nossa

população agrícola vive numa terrível miséria ... a maior

parte dela não tem mesmo, durante 'metade do ano, senão

pão de cevada e de aveia, que forma a sua única

alimentação".

Durante os anos maus a;situação do camponês era

simplesmente espantosa. Em virtude da esterilidade

crescente do solo, tais épocas se tornavam sempre mais

frequentes. De 1698 a 1715, a população da França cai,

por "efeito de crises repetidas, de 19 a 16 milhões.

O governo de Luís XV foi mais pacífico que o de Luís XIV;

os encargos oriundos da guerra eram menores; mas a

pressão dos impostos feudais continuou. Estes se fizeram



insuportáveis. Muitos camponeses saíram voluntariamente

de sua propriedade, que os jungia à miséria, preferindo,

mesmo, o emprego como operários assalariados ou a vida

de mendigos e ladrões. Já em 1750 Quesnay declarava que

um quarto da terra lavrada se achava inculta.

Imediatamente antes da Revolução Francesa, Arthur Young

informava que um terço do solo aproveitável (mais de 9

milhões de hectares) jazia sem trato.

A situação não era por toda parte assim ruim como na

França, onde o poder governamental dominava o

camponês, de modo absoluto, e se concentrava, ao mesmo

tempo, nas mãos de uma nobreza cortesã tão insolente

como destituída de consciência, cupida e cega. Contudo,

na Alemanha. também, a condição dos lavradores era de

miséria, e o abandono das terras muito frequente.

d) O Sistema de Três Afolhamentos se torna

um Entrave Insuportável para a Agricultura

Mesmo nas regiões em que não havia uma nobreza

arrogante para diminuir, com a violência, os recursos

alimentares oferecidos pelo sistema de exploração agrícola

dominante, este se tornou, no decurso do século XVIII, um

entrave cada vez mais penoso. Em certos casos, a

população se conglomerava tanto que reclamava uma

ampliação dos recursos alimentares mediante a passagem

para um sistema de exploração mais elevado. Tal sistema

já se desenvolvera na Inglaterra, onde, em virtude de

condições especiais, os fundamentos da agricultura feudal

foram subvertidos por uma série de revoluções, a partir da

reforma de Henrique VIII até a “gloriosa revolução de

1688". Ali se abrira caminho ao desenvolvimento de uma

agricultura capitalista intensiva, que substituiu a

exploração das pastagens pela estabulação permanente e

a cultura das plantas forrageiras, agricultura que produzia



– ao lado dos cereais – batatas, rábanos e couves. Mas

verificava-se, de modo geral, a impraticabilidade de sua

transferência para o continente europeu sem a subversão

das condições de propriedade aqui existentes. O

emaranhamento das diversas frações de terra cultivável e

a coerção da folha impediam qualquer inovação no interior

do antigo sistema de cultura de três afolhamentos. Se

alguns lavradores se dedicaram ao plantio de espécies

recentemente introduzidas, de batatas, por exemplo, foi

apenas nas suas hortas para as quais a coerção da folha

não existia, ou nas áreas mais importantes que se haviam

separado da comunidade territorial.

Ao lado da necessidade de um aumento dos gêneros

alimentícios, a necessidade de adaptar a produção às

exigências do mercado condenou o modo de exploração

tradicional, ao menos para os agricultores abastados. Estes

colhiam para a venda um excedente considerável.

O modo de produção da Idade Média se conciliava

excelentemente com as condições de uma sociedade de

iguais, todos com o mesmo gênero de existência e

produzindo para o seu próprio consumo. Então, a

comunidade territorial convinha, com as suas alternativas

regulares de trigos de março e trigos de outono e de

pousio. Agora, surgia o mercado com as suas exigências

instáveis, desenvolvia-se a desigualdade entre os

companheiros da aldeia, entre os quais alguns produziam,

quando produziam em suas terras, apenas o indispensável

para si mesmos, ao passo que outros produziam um

excesso. Uns, os pequenos, continuavam a colher para o

seu consumo próprio, agarrando se com unhas e dentes à

comunidade territorial. Para outros, esta se transformava

num entrave. Qualquer que fosse a procura do mercado, só

podiam plantar nas suas lavouras o que a comunidade

territorial prescrevia.



Do mesmo modo, desenvolveu-se um antagonismo de

interesse em relação aos restos da pastagem comum. O

pequeno camponês dela dependia, pois não tinha meios

para passar a uma forma mais alta de exploração. A

subdivisão da pastagem comum lhe impedia quase a posse

de animais. O que procurava, principalmente, era uma

maior quantidade de esterco. A partilha lhe daria, talvez,

mais terra, mas diminuiria as suas provisões de adubo,

porque o obrigaria a reduzir o número de suas cabeças de

gado. Os camponeses abastados, ao contrário,

consideravam um desperdício criminoso o emprego, como

pastos, de glebas que poderiam, com os seus recursos,

explorar de maneira muito mais produtiva. E do seu lado se

achavam os teóricos, os representantes do modo de

exploração mais elevado que se desenvolvera na

Inglaterra.

Para a passagem a esse modo de exploração impunha-se

a ruptura do compromisso entre o comunismo fundiário e a

propriedade privada, representado pelo sistema de cultivo

da Idade Média. Impunha-se o estabelecimento da

propriedade privada completa, a partilha da pastagem

comum, a supressão da comunidade territorial e da

coerção da folha, a eliminação do emaranhamento dos

lotes disseminados, e a sua reunião numa unidade. O

proprietário fundiário se tornaria assim o proprietário

completo de suas terras dispostas numa superfície

contínua, superfície que poderia então explorar de modo

exclusivo, segundo as regras da concorrência e do

mercado.

Mas por mais urgente que fosse a subversão das

condições da propriedade rural, o desenvolvimento

econômico não criara na população agrícola uma classe

que desencadeasse a força indispensável para essa

revolução.



Contudo, a agricultura não tem, na sociedade atual, uma

existência independente. O seu desenvolvimento

subordina-se, da maneira mais estreita, ao

desenvolvimento social. Essa iniciativa e essa força

revolucionárias que a agricultura não suscitava por si

mesma lhe foram emprestadas pela cidade. O progresso

econômico da cidade transformara inteiramente a

situação econômica do campo e impusera uma

transformação das suas condições de propriedade. O

próprio desenvolvimento criara na cidade as classes

revolucionárias. Estas, insurgindo-se contra o domínio

feudal, levaram aos campos a revolução política e jurídica,

neles realizando, em meio a gritos de alegria da massa da

população rural, frequentemente, mas às vezes também

contra a sua resistência, as transformações necessárias.

Inicialmente, foi a burocracia urbana do absolutismo

esclarecido que tentou essas inovações, nem sempre de

maneira feliz, muitas vezes com uma uniformidade

mecânica, a mais das vezes - apesar de seu ar desdenhoso

- de modo irresoluto e mesquinho. unicamente em 1789,

quando as classes revolucionárias de Paris se levantaram

sob a direção política da burguesia. e quando a tomada da

Bastilha conclamou os camponeses oprimidos a sacudirem

os jugos feudais, foi que a transformação das condições da

propriedade rural começou, primeiramente na própria

França, e em seguida, sob a sua influência, nos países

vizinhos, a tomar uma marcha decidida e rápida.

Na França a transformação se produziu ilegal e

violentamente, isto é, de golpe e de maneira tal que os

camponeses não apenas se livraram de seus tributos, mas

ainda adquiriam terras pertencentes a domínios

confiscados ao clero e aos emigrados, na medida em que a

burguesia deles não se apoderou.

Na Prússia, a transformação foi a consequência

necessária da derrota de Iena. Ela se verificou como em



toda a Alemanha, de modo pacífico e legal, isto é, com

mudanças, já inevitáveis, realizadas pela burocracia com

demoras e hesitações, com o maior gasto possível de

trabalho e dinheiro. Essa burocracia procurava sempre,

ansiosamente, obter a aquiescência dos nobres, em

proveito dos quais redundou, afinal de contas, todo o

movimento, que ainda não estava concluído em 1848. Os

camponeses tiveram de pagar caro aos aristocratas esse

caminho pacifico e legal - e pagá-lo em dinheiro de

contado, com uma parte de suas terras e com novos

impostos.

"Podemos calcular a soma paga pelos camponeses à

nobreza e ao fisco, a fim de se libertarem dos encargos que

lhe haviam sido iniquamente atribuídos, num minimo de

300.000.000 de táleres, talvez ......1.000.000.000 de

marcos.

1.000.000.000 de marcos para recuperarem, isenta de

gravames, a parte mais insignificante do solo que lhes fora

roubado havia quatrocentos anos! A parte mais

insignificante, porque a nobreza e o fisco se reservaram

uma fração muito mais importante sob a forma de

morgadios, senhorios e domínios" (FR. ENGELS, na sua

introdução aos exercícios Schlesische Milliarde. de

WILHELM W0LFF, que apareceram primeiro na Neue

Rheinische Zeitung, em 1849, e em 1886 foram publicados

em Zurich.). Pesquisas mais recentes só têm confirmado

esta informação de Wolff.

Do mesmo modo, – a agricultura se modernizou na

Rússia após a guerra da Criméia. Os camponeses foram

aliviados não apenas da servidão, mas também da melhor

parte de suas terras.

Mas por mais mesquinha que haja sido a revolução onde

quer que ela se tenha verificado pelas vias pacificas e

legais, o seu resultado tem sido sempre o mesmo: a

supressão dos encargos feudais de um lado, dos restos do



comunismo primitivo do solo de outro, e o estabelecimento

completo da propriedade privada da terra. Abria-se

caminho para a agricultura capitalista.



4. A Agricultura Moderna

a) Consumo e Produção de Carne

Aumento das cotas de esterco, isto é, aumento do

número de cabeças de gado, apesar da limitação da

superfície do solo reservada à produção de forragem, de

um lado; aumento da capacidade de adaptação às

necessidades do mercado, do outro lado - tais eram as

duas condições principais reclamadas da nova agricultura,

para o desenvolvimento da qual a revolução burguesa

preparara o terreno jurídico, depois de proporcionados os

elementos prévios de ordem técnica.

Mas o aumento das cabeças de gado não respondia a

uma necessidade da agricultura. Respondia também a uma

necessidade do mercado. A partir do século XVI o consumo

de carne diminuíra igualmente nas cidades, mas de modo

relativo, em proporção ao número da população urbana,

raramente de modo absoluto. Ao contrário, o

expansionismo dessa população seguia muitas vezes uma

marcha veloz. Em parte alguma a diminuição relativa do

consumo de carne foi tão considerável nas cidades quanto

no campo. Apesar de toda a miséria, nas cidades o nível de

vida é mais elevado, em parte devido à existência dos

capitalistas e aristocratas, que nelas consomem os frutos

da exploração que praticam no pais todo; em parte porque

a concentração de operários facilita a sua luta pelo salário;

enfim porque nelas o ambiente e o emprego habitual

provocam tais danos à saúde que a reprodução da força de

trabalho exige condições de subsistência superiores às da

agricultura. O citadino, que produz em espaços fechados,

que fatiga frequentemente apenas os nervos, não os

músculos, precisa, Se não quiser incapacitar-se para a



ação, de quantidade maior de alimento animal do que o

lavrador. Mas o aumento do consumo de carne,

relativamente mais amplo na cidade do que nos campos,

poderia também ter-se facilitado pelo fato do gado, antes

da construção das estradas de ferro, ter sido um dos

produtos agrícolas transportáveis, em vida, de modo mais

cômodo e a maiores distâncias, produto que o camponês,

morando longe do mercado, conduziria mais folgadamente.

Segundo Sttegast, as despesas de transporte pelas

estradas reais se elevam, relativamente ao valor da

mercadoria, por quintal e por milha, às somas seguintes:

palha 15%, batatas 10%, feno 7,50%, leite, frutos frescos

3,75%, centeio, cevada, aveia 2%, trigo, legumes secos

1,50%, animais vivos 0,25%. A diferença entre as despesas

de transporte dos outros produtos, mesmo do trigo, e a dos

animais vivos, é enorme.

A diferença entre o consumo de carne nas cidades e nos

campos foi, para a França, expresso em números.

O consumo de carne se elevava nesse país, por cabeça,

segundo inquérito de 1882, nesse ano:

Depois de 1882 se manifesta, de resto, na França uma

tendência à eliminação da diferença existente no consumo

de carne entre a cidade e o campo. Ele diminui na primeira

e aumenta no segundo. Segundo inquérito de 1892, o

consumo de carne, por cabeça, na população urbana, caíra

de 64 quilos a 60 em 1882 para 58 quilos e 10, diminuindo

portanto de 6 quilos e 50; e durante esse tempo elevara-se

na população rural de 21 quilos e 89 a 26 quilos e 25,

aumentando portanto de 4 quilos e 36.

Quanto mais rápido o desenvolvimento da grande

indústria capitalista e dos meios de comunicação, quanto

mais depressa crescem as cidades, tanto mais velozmente



devem aumentar as necessidades de carne. Isto sem que,

tanto na cidade quanto no campo, haja aumentado o bem-

estar da população. Poder-se-ia dar até o caso de o

consumo de carne crescer, e o bem-estar do interior da

cidade ou do campo, ou em ambos ao mesmo tempo,

simultaneamente, decrescer. Bastava para tanto que as

cidades progredissem muito rapidamente. O aumento do

consumo de carne a respeito do qual os economistas

apologéticos discursam com tanto gosto, não seria mais do

que um sinal infalível do aumento do bem-estar nacional.

Mas a diminuição relativa, às vezes mesmo absoluta, da

população rural, em cotejo com a população urbana em

crescimento rápido, absoluto e relativo, esta diminuição

bem menos contestável, bem mais eloquente, basta para

explicar o aumento do consumo de carne, na medida em

que realmente se verifica. O fenômeno pode também ter

sido facilitado pela diminuição da frequência dos

nascimentos, isto é. pelo aumento da percentagem de

categorias de idades consumidoras de carne, e a

diminuição dos elementos da população que não a comem,

ou a comem em pequena quantidade - as crianças.

Num artigo de O. Gerlach, sobre O consumo e o preço

da carne (Fleischkonsum und Fleischpreise, ln

Handwörterbuch der Staatswissenschaften), no

Dictionnaire des Sciences de l'Etat, encontram-se

muitos exemplos de cidades que, na primeira metade do

nosso século, evidenciam não crescimento, mas diminuição

do consumo de carne. Em Munich o consumo anual da

carne de vaca, de vitela, de carneiro e de porco, por

cabeça, se elevava:



A partir dessa época o consumo se elevou um pouco.

Em Hamburgo o consumo anual de uma família se

calculava em média:

Entre os exemplos recentes de diminuição do consumo

de carne, o mais impressionante é certamente oferecido

por Paris, (cuja população, de 1887 a 1896, aumentou de

300 mil almas. O seu consumo anual de carne durante o

mesmo período caiu de 185 milhões a 173 milhões. Aqui

verificamos, pois, não apenas uma diminuição relativa,

mas mesmo uma diminuição absoluta. Contudo, o

fenômeno é excepcional. Em regra, o desenvolvimento das

grandes cidades se processa tão rapidamente que nelas o

consumo de carne aumenta de maneira absoluta, mesmo

quando baixa relativamente.

O aumento absoluto do consumo de carne se possibilitou

pelo aumento do número de cabeças de gado,

característico da primeira metade de nosso século. Nas

oito antigas províncias prussianas, por exemplo, o número

de carneiros se elevou:

O número de cabeças de carneiros atingiu o seu máximo

entre 1860 e 1865. Em 1864 contavam-se no território

mencionado 19.314.667 desses animais; em 1883 não se

contavam mais do que 12.362.936. Esta diminuição deve

ser principalmente atribuída à concorrência de além-mar,

fato sobre o qual voltaremos a tratar. Com ela começa uma



nova época para a agricultura. Por enquanto apenas

falamos, em geral do que existia até às alturas de 1870-75,

se bem que às vezes, quando a tendência não se haja

modificado, ou quando não possuamos dados suficientes

dos tempos anteriores empreguemos materiais mais

recentes para ilustração do que dizemos. Façamos desde já

esta declaração para evitar mal-entendidos. Ao lado do

número de cabeças de carneiros, elevou-se também o

número de outros animais. Contavam-se nas oito antigas

províncias da Prússia:

O aumento da produção de carne era, contudo, maior

ainda do que dizem os números, visto que ao mesmo

tempo, no decurso deste século, se produziu um aumento

considerável do peso médio de cada cabeça de gado.

Thaer considera 450 libras o peso médio de uma vaca.

Cerca de 25 anos mais tarde (em 1834) Schweitzer calcula

o peso médio de uma vaca em 500-600 libras. Hoje há

numerosas explorações nas quais as vacas pesam em

média 1.000, às vezes mesmo 1.200 libras.

Segundo o censo agrário feito na França, em 1892, o

peso médio da carne se calculava nesse país:

Simultaneamente com o aumento da produção de carne,

verificava-se um aumento da produção de cereais. Esse

fenômeno aparece com maior nitidez, na França, depois da

Revolução de 1789. Calcula-se a sua produção, em milhões

de hectolitros:



b) Método de Cultura Alternada: Divisão

do Trabalho

Depois que adquiriu a posse completa de sua terra, que

a formação profunda operada no conjunto da exploração

agrícola, que sucedeu, na Inglaterra, às revoluções do

século XVII, e no continente europeu à revolução de 1789 e

suas repercussões.

Depois que adquiriu a posse completa de sua terra, que

a coerção da folha, os antigos pastos e os pastos comuns

deixaram de existir, e que o allmend foi dividido, o

proprietário fundiário já não teve dificuldades para soltar o

seu gado. As condições técnicas de um método superior de

criação já se haviam estabelecido com a introdução de um

certo número de gramíneas, que, numa mesma superfície,

forneciam maiores quantidades de forragens do que os

pastos. Se estes se transformassem em terras cultiváveis,

se fossem plantados de ervas forrageiras, e se, em lugar

de solto, o gado fosse estabulado, mesmo no verão, poder-

se-iam, no mesmo domínio, criar animais muito mais

numerosos, sem prejuízo para as lavouras de cereais. As

vantagens da cultura de ervas forrageiras e da estabulação

permanente eram mesmo muito grandes. Não se precisava

consagrar ao plantio daquelas o conjunto das pastagens

transformadas em terras lavradias. Só se carecia de uma

parte do chão para esta cultura, com aumento possível,

ainda, do número de cabeças de gado. A outra porção de

solo assim conquistada podia ser consagrada à lavoura de

cereais.

Esta última, assim, ganhava superfícies enormes.

Segundo Roscher, não se podia, com a cultura de três



afolhamentos num solo médio, reservar-se ao plantio de

cereais mais do que 20% do território. Ao contrário, Thunen

admitia que com o método de cultura alternada,

juntamente com a estabulação permanente, 55 e mesmo

60% do território· podiam ser empregados na lavoura de

cereais.

Ao mesmo tempo, a soma mais alta de cabeças de gado

fornecia ao campo mais esterco e forças de trabalho

animais mais numerosas. A cultura dó solo, com isto

apenas, melhorou. Não apenas aumentou a área dedicada

aos cereais. A colheita de determinada superfície, a eles

reservada, foi mais abundante, graças a essa revolução

agrícola. O produto médio de trigo, por hectare, é avaliado,

no inquérito já referido, relativo à França:

Mas os efeitos dessa revolução nas. condições de

produção não pararam aí.

Depois que o proprietário adquiriu a posse completa da

terra desapareceu também a obrigação de só semearem

cereais na superfície que não servisse ao alimento do

gado. Eram cultivadas outras plantas pedidas pelo

mercado – às exigências do qual a lavoura teve de adaptar-

se cada vez mais – plantas que, no antigo sistema de três

afolhamentos, em geral não figuravam, ou só figuravam

nas hortas quando destinadas à alimentação. Nesse

número, se achavam, por exemplo, as leguminosas, ou as



plantas industriais (oleaginosas, como a colza, a

dormideira, etc., as plantas têxteis, como o linho ou o

cânhamo, as plantas corantes, como a garança, o pastel,

etc., as plantas aro. máticas, como o lúpulo, o cuminho, ou

outras, como o fumo).

Com a cultura rotativa dessas diferentes espécies

alternada com a de cereais e de plantas forrageiras,

verifica se que não esgotam o solo da mesma maneira.

Assim, por uma sucessão racional dos diferentes cultivos,

poder-se-á elevar muito o respectivo rendimento. Os

cereais, as oleaginosas, as plantas têxteis colhem a sua

nutrição principalmente à superfície do solo. São as que o

esgotam. As outras poupam-no, melhoram-no mesmo sob

certos aspectos, eliminando a erva má com a sua sombra

espessa, utilizando, graças a suas raízes profundas, o

subsolo, fertilizando ainda mais a terra. Um certo numero

de outras plantas, enfim, (a luzerna, as leguminosas) agem

no mesmo sentido, captando o azoto do ar e acumulando-

o.

Os resultados vantajosos da sucessão de culturas já

eram conhecidos dos antigos romanos. Mas ela só recebeu

uma aplicação sistemática, em grandes proporções, em,

meados do ultimo século, na Inglaterra, de onde chegou a

Alemanha e a França. Só se generalizou no nosso século.

A cultura alternada permitia um número infinito de

combinações, se se levassem em consideração as

condições variáveis do plantio e do mercado, combinações

que aumentavam na medida em que o desenvolvimento

das comunicações, e das pesquisas científicas divulgavam

as experiências europeias com novas espécies exploráveis.

Segundo W. Hecke, a agricultura da Europa Central adotou,

no decurso dos anos, uma centena de plantas cultivadas.

Mas paralelamente ao desenvolvimento da cultura

alternada se verificou o desenvolvimento da divisão do

trabalho entre as explorações agrícolas. A cultura de três



afolhamentos tivera por objetivo a satisfação das

necessidades pessoais do camponês e do senhor; também

tinha ela, em toda a Europa Central, os mesmos

característicos. Cada aldeia, cada camponês produzia em

regra as mesmas coisas, quaisquer que fossem as

condições do solo. Agora aparecia a produção para o

mercado, e ao mesmo tempo a concorrência. O problema,

para cada agricultor, se torna então, entre os produtos

procurados, a escolha daquele que segundo a natureza do

solo e a localização das suas terras, segundo as condições

das comunicações, segundo a importância de seu capital e

a área de sua propriedade, etc., pudesse plantar com mais

proveito. As diversas explorações se especializam. Umas

dão preferência à cultura de cereais, outras à criação,

outras ainda à fruticultura ou a viticultura. Os agricultores

e os criadores, por sua vez, se dividem em numerosas

subcategorias. Alguns entre os últimos se dedicam à

produção de leite, outros à engorda, outros à criação de

animais novos, etc., etc.

A divisão do trabalho é levada particularmente longe na

Inglaterra e nos Estados Unidos. "Fazem-se na Inglaterra,

em relação a uma mesma espécie animal, outras

subdivisões ainda, como, por exemplo, na produção de

leite. Nela se distinguem a produção de leite fresco para a

venda, a produção de leite para o preparo de manteiga e a

produção de leite para o preparo do queijo. Para cada fim

especial se empregam raças de animais e métodos

especiais de criação. A Inglaterra do Norte deve ser

considerada como o pais clássico da mais extensa divisão

do trabalho na agricultura" (BACKHAUS, Die

Arbeitstheillung in der Landwirthschaft - Conradsche

Jahrbücher, 1894, pág. 341).

Esta divisão do trabalho pode, em condições favoráveis

(clima e solo apropriados, altos salários, mercado

vantajoso) conduzir a um renascimento da exploração das



pastagens, mas sob uma forma mais alta, mais intensiva,

sob uma forma capitalista, ligada a grandes despesas para

colocações de longo prazo, para estercos suplementares,

para trabalhos de cultura e para a aquisição de animais

perfeitos. Encontramos uma exploração de pastagens

desse gênero, exploração moderna, capitalista, na

Inglaterra do Sul, por exemplo. Ela nada tem de comum

com a do sistema de três afolhamentos.

Ao lado da divisão de trabalho entre as diversas

empresas pertencentes a vários donos se desenvolve a

divisão do trabalho no interior de uma mesma exploração,

ao menos no interior das grandes explorações.

Na agricultura feudal, as empresas maiores não eram,

desse ponto de vista, essencialmente superiores às

pequenas. A maior parte de suas forças de trabalho, tanto

humanas como animais, era fornecida a cada senhor pelos

súditos, os camponeses. Estes deviam efetuar as suas

corveias pessoais e as suas corveias de tração animal com

seus próprios instrumentos e ferramentas, carros, arados,

etc. A diferença entre a grande e a pequena exploração

não consistia na superioridade da aparelhagem e num alto

grau de divisão do trabalho da primeira, mas somente no

fato de o camponês, coagido à corveia, efetuar nela, de

modo displicente e da pior maneira possível, o serviço

obrigatório que prestava para um estranho com os

mesmos meios empregados para si, mas neste caso com o

zelo e o cuidado implícitos num trabalho de interesse

próprio e de proveito para os seus.

Unicamente a agricultura moderna na qual o dono da

terra, na grande como na pequena exploração, atua com

os seus próprios instrumentos, com os seus próprios

animais, com os seus próprios operários, pôde

desenvolver, nas empresas importantes, numa divisão do

trabalho em essência superior à lavoura camponesa.



A divisão do trabalho no interior de uma única, ou entre

as diversas explorações, a variedade das culturas e dos

seus métodos, deviam conduzir, como realmente

conduziram a um aperfeiçoamento dos operários, dos

instrumentos e ferramentas, das sementes e das raças

animais. Mas aumentou, também de modo considerável, a

dependência da agricultura para com o comércio.

Atualmente o camponês não produz mais para si mesmo,

não apenas como industrial, mas mesmo como agricultor,

tudo de que tem necessidade. Ele é obrigado a comprar

não apenas os instrumentos e instrumentos mais caros que

os de outrora, mas ainda uma 'parte dos seus gêneros

alimentícios, que a sua exploração especializada não

proporciona, ou não proporciona em quantidade suficiente.

Em particular, simultaneamente com a divisão do trabalho

aumenta o número dos agricultores, principalmente dos

pequenos, que relegam a segundo plano a cultura de

cereais, e são por conseguinte obrigados a comprá-las, ou

a comprar farinha. As vezes não mais colhem a semente

na sua própria exploração, na qual em regra não mais

criam os animais destinados à reprodução, ao menos no

que concerne ao gado grosso. Empresas especiais se

consagram à reprodução e à melhora das sementes e das

diversas raças animais. É a elas que o agricultor compra

tudo o que melhor atenda às necessidades imediatas de

sua lavoura. De outro lado, vende parte do gado que não

tenha mais utilidade para si - como, por exemplo, numa

exploração de leite, uma vaca de pequeno rendimento – os

animais que já tenham ultrapassado a fase correspondente

ao fim especial da empresa, como numa criação de

bezerros e bezerras, os que se tornaram muito velhos para

o trabalho ou para a produção. Quanto mais a exploração

se especializa. quanto mais o gado se torna utilizável para

ela apenas sob tais e tais formas, tanto mais rápido é o seu

movimento de transações. Mas quanto mais se desenvolve



o comércio, tanto mais ele subordina o pequeno camponês.

Este não tem elementos para abarcar num lance de olhos o

mercado e se enreda mais facilmente em dificuldades. O

comércio se transforma numa fonte abundante de

opressões para a lavrador.

Na medida em que se desenvolve a circulação em geral

e o comércio, na medida em que a acumulação do capital

revoluciona as vias de comunicações, aumenta também a

dependência da agricultura.

Esta subversão, que tem por ponto de partida o capital

urbano, agrava a subordinação do agricultor ao local do

mercado, cujas condições também mudam, sem cessar,

para ele. Um ramo de produção outrora lucrativo, quando

um grande caminho era o único a ligar o mercado vizinho

ao mercado mundial, torna-se desvantajoso, e é

substituído por outro desde que se constrói uma estrada de

ferro através da região, para o transporte, por exemplo, de

cereais a baixo preço. Assim, a cultura de cereais deixa de

ser remuneradora, mas ao mesmo tempo se visa à

possibilidade de um mercado para o leite. O

desenvolvimento das vias de comunicações introduz

também no país novas plantas cultivadas, ou plantas de

cultivo selecionado, e permite a condução, a distâncias

cada vez maiores, de animais' de raça e de corte. O

exemplo inglês divulga-se hoje no mundo inteiro. A

importância da remessa de animais de corte para regiões

longínquas se manifesta da maneira mais notável nos

direitos aduaneiros e na grita dos agrários, que reivindicam

impostos mais elevados embora o gado não seja recebido

unicamente para o abate imediato, mas também para fins

agrícolas, como ocorre com os bois magros destinados à

engorda, as vacas, os cavalos.

Mas o processo da transformação moderna da agricultura

atinge uma altura particular quando as conquistas da

ciência moderna, a mecânica, a química, a fisiologia



vegetal e animal, se transferem das cidades, onde foram

elaboradas, para os campos.

c) A Máquina na Agricultura

Em tal sentido, devemos incluir as máquinas entre os

fatores principais de transformação. Os brilhantes

resultados obtidos pelo maquinismo na indústria

suscitaram naturalmente a ideia de sua introdução na

agricultura. A grande empresa moderna tornava a coisa

possível em virtude da divisão do trabalho - 'de um lado a

divisão dos trabalhadores em trabalhadores manuais e

trabalhadores servidos de cultura científica, de outro lado a

especialização dos instrumentos e ferramentas e sua

adaptação a atividade especiais - e como consequência, a

produção em massa para o mercado.

A exploração por meio de máquinas tem, contudo, de

vencer maiores obstáculos na agricultura do que na

indústria. Em primeiro lugar, obstáculos de ordem técnica.

Na indústria, o lugar em que se realiza o trabalho, a

fábrica, é criação artificial, e portanto adaptada às

exigências da máquina. Na agricultura, o lugar em que

funciona a maioria dos aparelhos mecânicos é

proporcionado pela natureza à qual devem adaptar-se. Isto

não é sempre fácil, e às vezes inteiramente impossível. Em

regra, o emprego da máquina na agricultura já pressupõe

um alto grau de cultura do solo.

Mas não são apenas dificuldades técnicas, são também

dificuldades econômicas que se opõem a esses objetivos.

Na agricultura, a maioria dos aparelhos mecânicos só é

utilizada durante certos meses. Na indústria, funcionam

eles do começo ao fim do ano. Em igualdade de condições,

a economia da força de trabalho facultada pela máquina é

muito mais considerável na indústria. Se tomarmos as

máquinas com 10 forças de trabalho por dia, uma acionada



somente 10 dias por ano e a outra 300 dias, a economia

anual de serviço se elevará com uma a 100 jornadas e com

a outra a 3. 000 jornadas de trabalho. Se uma e outra se

desgastam em 5 anos, a economia total de trabalho

realizada pela máquina agrícola se elevará a 500 jornadas

de trabalho e a realizada pela máquina industrial a 15.000.

Isto quer dizer que, dado que o valor de cada uma seja, por

exemplo, de 1.000 jornadas de trabalho, a introdução da

máquina industrial implica numa economia de 14.000

jornadas de trabalho, ao passo que a máquina agrícola

implica num desperdício de 500 jornadas de trabalho.

Esta relação ainda se agrava, no caso da agricultura. Isto

porque, sob o regime da produção capitalista, a máquina

não tem por função realizar economia de força de trabalho,

mas de salário. Quanto mais baixos os salários, tanto mais

difícil a introdução de máquinas. Ora, no campo os salários

são, em regra, por uma série de motivos, muito inferiores

aos da cidade. Por conseguinte, é aí menor a tendência a

substituir-se a força de trabalho humano pela máquina.

A isto se acrescenta ainda uma outra diferença. A

máquina industrial não exige, ordinariamente, operários

mais inteligentes e hábeis do que os do ofício ou da

manufatura. Bastam-lhe os trabalhadores oriundos dos

modos de produção anteriores à grande indústria. E todo

operário que trabalhe o ano inteiro na mesma máquina se

torna logo extraordinariamente hábil no seu manejo.

"É diferente o que ocorre com as máquinas agrícolas. Em

geral são muito complicados e já reclamam para o serviço

uma inteligência considerável. Mas precisamente no

campo, nos últimos séculos, as condições de educação

popular e do desenvolvimento intelectual têm sido muito

desfavoráveis. Muito frequentemente, procuram-se

debalde, no meio rural, as forças de trabalho de que a

máquina precisa.



O operário agrícola não trabalha o ano inteiro, na mesma

máquina. Por conseguinte, não pode habituar-se ao seu

manejo como o operário industrial.

Enfim, ao inverso da grande indústria, a agricultura é

muitas vezes praticada longe das estradas de ferro e das

fábricas de maquinaria. Com isto o transporte de máquinas

pesadas e os reparos nas máquinas particularmente

complicadas se fazem difíceis e onerosos.

Apesar de todos esses embaraços, o emprego de

máquinas na agricultura desenvolve-se rapidamente, prova

da perfeição que atingiram.

Para a França, temos números que nos permitem seguir o

processo verificado, no decurso de trinta anos. Nesse país

tinha-se na agricultura:

No império alemão, contavam-se explorações agrícolas.

com aplicação de:

Assim, por toda parte, em particular quanto aos

debulhadores, verificou-se um forte aumento. Quanto às

semeadeiras, houve exceção, pois foram suplantadas pelos

drils, de que em 1882 absolutamente não se falava. Em

1895 eles já estavam em uso em 140.792 empresas.

O país de origem das máquinas, para fins agrícolas, é a

Inglaterra, que as aplicara na indústria mais cedo do que

em qualquer outra região do mundo. A Inglaterra oferecia

também as condições mais favoráveis para o trabalho



mecânico na agricultura. Perels vê uma dessas condições

no fato daquele país encontrar-se em geral num estado de

civilização avançada. Os seus agricultores são em regra

capitalistas, e as fábricas de máquinas existem em grande

número; quase que cada pequena cidade possui uma

delas, de maneira que os reparos não apresentam

dificuldades muito grandes.

Ao lado da Inglaterra foram os Estados Unidos que

melhor desenvolveram o maquinismo agrícola, levados

pela carência de trabalhadores rurais e pelas suas

exigências relativamente a salários. Esse progresso era

facilitado pela alta inteligência do operário americano.

Dificultavam-no, contudo, o escasso cultivo do solo e a

distância interposta entre a maioria das explorações e as

fábricas de máquinas. Assim, as máquinas agrícolas da

América diferem das britânicas. Construídas de modo

muito mais simples e sólido, o seu trabalho não é sempre

tão perfeito como o das máquinas inglesas.

Na Alemanha, a situação é menos propícia ao progresso

do maquinismo agrícola. No Oeste e no Sul o solo é muito

retalhado. No Leste predomina a grande exploração, mas o

nível de vida e o grau de cultura dos trabalhadores do

campo são aí muito baixos, encontrando-se as fábricas de

máquinas a grandes distâncias. Em situação mais

vantajosa se encontra a província de Saxe. Aí se conjugam

à grande exploração, uma população operária inteligente e

numerosas fábricas de máquinas. Em todo o país de Bade

registra-se apenas um arado a vapor; no Wurtermberg,

nenhum. Ao contrário, na província de Saxe os arados a

vapor são empregados em 428 explorações. Mas também

no resto da Alemanha a máquina sabe vencer os

obstáculos que a ela se opõem. Prova-o,

independentemente da estatística citada mais acima. o

surto rápido das fábricas de máquinas agrícolas. Com

exceção dos arados a vapor, que são sempre melhor



confeccionados na Inglaterra, e das semeadeiras, que vêm,

na maioria, dos Estados Unidos, a Alemanha produz todos

os vários maquinismos de que a agricultura, hoje em dia,

tem necessidade.

A economia de força de trabalho não e o único objetivo

das máquinas. Na Inglaterra esse fim se obscurece,

mesmo, diante de outros. E sobretudo com o debulhador

que ele parece colocar-se em primeira plana. Há muitos

agrônomos, como, por exemplo Th. v. d. Goltz, que lhe

atribuem uma influência decisiva sobre o despovoamento

dos campos. Por mais útil e indispensável que seja o

debulhador na lavoura, o seu largo emprego tem exercido

influência funesta na condição dos trabalhadores agrícolas.

A debulha com o mangual era, outrora, a ocupação

principal desses operários durante o inverno. A debulha

com a máquina reclama pessoal muito menor. Às vezes,

para obter-se o mais depressa possível a maior quantidade

possível de cereais vendáveis, o serviço é iniciado em

grande parte já no outono, particularmente onde se

emprega o debulhador a vapor".

Para remediar o mal, v. d. Goltz propõe "a limitação do

emprego do debulhador, e particularmente do debulhador

a vapor" no interesse aparente dos operários agrícolas,

mas na realidade no interesse dos proprietários fundiários.

Para estes, como ele mesmo declara "a desvantagem

ocasionada por essa limitação seria largamente

compensada, se não imediatamente, ao menos no futuro,

pelo aumento do número dos trabalhadores disponíveis no

verão" (Die ländliche Arbeiterklasse und der preussische

Staat, págs. 144, 145).

Por felicidade, esta simpatia conservadora pelos

operários não passa de uma utopia reacionária. O

debulhador é de muita vantagem imediata para que os

proprietários fundiários queiram, tendo em vista um lucro

futuro, renunciar ao seu emprego. E assim ele continuará a



exercer a sua atividade revolucionária; expulsará os

operários agrícolas para as cidades e se tornará um meio

poderoso, de um lado, para elevação dos salários, de outro

para incentivo crescente do progresso mecânico no campo.

Como a citação precedente já o mostrou, o debulhador

não é apenas aconselhável por economizar, mas também

por superar em rapidez as forças de trabalho humanas.

Esta rapidez não é de somenos importância depois que a

produção para a venda substituiu a produção para o

consumo pessoal. Trata-se agora de tirar partido das

conjunturas do mercado .. É o que pode fazer tanto mais

depressa o produtor de cereais quanto mais depressa a sua

colheita é preparada para a venda, isto é, debulhada. A

debulha era outrora um dos trabalhos de inverno, que ao

lado da indústria doméstica, ocupava o camponês.

Atualmente se efetua cada vez mais pelo uso do

debulhador, imediatamente depois da colheita, em plena

lavoura. Isto poupa o tempo gasto no transporte e evita as

perdas de grãos, que, para algumas espécies como por

exemplo a colza, se verifica sempre durante a carga e a

descarga.. Perels, no seu livro sobre a Importância das

máquinas para a agricultura (Die Bedeutung des

Maschinenwesens für die Landwirtschaft.), alude a casos

em que os gastos consideráveis do debulhador foram

compensados com uma única venda favorável do produto

mais rapidamente beneficiado, tal como o mercado o

exige.

Mais ainda que o debulhador, a ceifeira é importante não

apenas pela economia de trabalho, como também pela

maior rapidez dos serviços que efetua. O êxito da

exploração durante o ano inteiro depende do resultado da

colheita. Esta é concluída em poucos dias. Toda a perda de

tempo pode acarretar grandes danos. Uma máquina que

reduza o mais possível o gasto de tempo tem aqui o mais

alto valor. Mas a economia de trabalho e de tempo torna o



agricultor mais independente dos seus operários, que já

não são indispensáveis como na fase da colheita, quando,

por conseguinte, apresentam as suas mais altas

reivindicações de salários, dispondo-se à greve muito

frequentemente. É significativo que mesmo explorações

ainda no regime da ceifa manual se munam, às vezes, de

ceifeiras, sem empregá-las, unicamente como proteção

contra as greves. É o que conta Kaerger no seu livro sobre

os operários da Silésia e da Polônia, que vão procurar

trabalho em Saxe. Na província de Saxe - observa - há

ceifeiras em todas as grandes explorações de beterraba,

mas principalmente como meio de impedir as greves de

operários. A ceifa é aí praticada de preferência quando os

trabalhadores são numerosos e dóceis, pois o produto, por

efeito de adubagem enérgica, tende a inclinar-se rente ao

chão, o que torna a máquina ineficaz. Depois que Kaerger

fez esta comunicação (1890), foram inventadas ceifeiras

capazes de atividades mesmo em relação às plantas

deitadas.

Mas a máquina não substitui apenas o homem. Ela

efetua ainda trabalhos que este não pode ou nunca

conseguiu fazer perfeitamente. Chega a tal resultado pela

sua maior precisão ou pela sua força mais considerável.

Entre as máquinas da primeira espécie se incluem as

sem cadeiras, os distribuidores de esterco ou os depura

dores de cereais.

A semeadura se faz muito melhor a máquina do que a

mão. Por conseguinte, a semeadura mecânica substitui a

semeadura manual mesmo onde esta é mais barata.

Somente as semeadeiras em linha e as semeadeiras em

série tornaram possíveis a cultura em linha e a cultura em

série, nas grandes superfícies. Com isto se obtiveram

resultados impossíveis com a semeadura a largos jactos.

"Os mais altos rendimentos só podem ser alcançados com



uma semeadura em linha executada cuidadosamente"

(Settegast).

O peneiramento a pá cheia, "ao qual se conservam fiéis

ainda hoje muitos camponeses de convicções rígidas,

afirmando que ele fornece as melhores sementeiras", foi

substituído por máquinas depuradoras e por máquinas de

separação, os ventiladores, que afastam todas as ervas

más e outras impurezas, assim como os cereais de

sementes estragadas, distribuindo os bons segundo o

tamanho, o peso e a forma. Assim, possibilitam as boas

sementeiras e preparam uma mercadoria uniforme e pura.

Entre essas máquinas, cuja notável utilidade consiste na

sua grande capacidade de força, é preciso citar, em

primeiro lugar, o arado a vapor.

Os cereais não carecem absolutamente, para vingarem

bem, de um arroteamento fundo. Aliás, ao tempo da

cultura de três afolhamentos. isso não se verificava.

"Eckhard indica ainda (em 1854) na sua Economia

Experimental, como sendo a melhor profundidade do sulco

do arado, segundo a natureza do solo, 2 ½ , 3, e quando

muito, 4 polegadas, e apenas a título de exceção, para

certas porções de terrenos, 5 a 6 polegadas. O mesmo

autor adverte expressamente contra um arroteamento

mais profundo da terra. Indicações semelhantes se

encontram ainda no Dicionário Econômico Geral de H. H.

Zickens (5ª edição, 1780)" (TH. v. d. GOLTZ, artigo

Ackerbau (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, I,

pág. 28). Mas quando a lavoura alternada surgiu, não se

demorou a descobrir que algumas das plantas de

introdução recente, a luzerna, a batata, a beterraba,

cresciam melhor quando o sulco era mais cavado.

Inventaram-se novos arados, reforçaram-se as juntas de

tiro, para lavrar-se mais profundamente, e se verificou que

isto exercia também uma influência favorável sobre a

cultura dos cereais. Com o arroteamento profundo,



diminuía o efeito de uma grande unidade, assim como de

uma sequidão persistente. Além disso, o solo assim lavrado

se aquecia mais facilmente que o solo apenas trabalhado à

superfície, sendo menos favorável à erva má.

Mas antes de tudo, o arroteamento profundo tem por

objetivo colocar à disposição da planta, para a deslocação

das suas raízes, maior quantidade de húmus, de maneira

que ela aí encontre as condições para seu

desenvolvimento.

Em toda exploração racional lavra-se hoje muito mais

sulcadamente do que no início do nosso século. Se 4

polegadas eram então a regra, a regra é hoje o dobro. Na

cultura profunda vai-se até 12, 15 e mais polegadas.

É no arroteamento profundo que se acha o futuro de

nossa agricultura. " Mas para praticá-lo de modo enérgico,

precisamos de uma força de trabalho mais regular e mais

poderosa que a força animal" (Perels). A máquina a vapor

forneceu essa força de trabalho.

O mesmo Perels, que já citamos várias vezes, e que é

talvez () homem que mais contribuiu para difusão do arado

a vapor na Alemanha, escreveu a respeito:

"As vantagens que a cultura a vapor oferece em relação

à cultura por meio da tração animal resultam das

considerações seguintes:

1. Não há dúvida e não é contestado por ninguém que o

trabalho do arado a vapor é infinitamente melhor que o do

arado movido por uma junta de tiro...

A superioridade do trabalho do arado a vapor se

manifesta por maior segurança de colheita e por um

rendimento mais alto. Isto será provado por toda parte

onde ele foi empregado durante muitos anos.

Outra vantagem do arado a vapor consiste em que

podemos começar a trabalhar a terra no bom momento e

terminar antes da chegada do fim do outono.



Imediatamente depois da colheita, isto é, quando na maior

parte das explorações não há para o serviço nem

trabalhadores, nem animais de tiro, sempre se pode iniciar

assim o revolvimento da terra... Ao fim do outono, época

em que o trabalho deveria ser suspenso, o arado a vapor

funciona ainda sem muitas dificuldades. Desse modo,

antes do começo do inverno o arroteamento do solo pode

ser concluído. Esta vantagem do arado a vapor deve ser

apreciada como convêm, em particular nas regiões em que

o inverno se inicia muito cedo" (Die Anwendung der

Dampfkraft in der Landwirtschaft, págs. 307, 309).

Se, apesar dessas vantagens, o arado a vapor, em

muitas regiões, não se aclimou, foi em virtude dos

obstáculos mencionados mais acima, quanto à aplicação

da máquina na agricultura, os quais agem contra ele mais

ainda que contra qualquer outra modalidade de trabalho.

Ele não pode ser empregado onde existam dificuldades

consideráveis, onde o terreno tenha pedras numerosas e

duras; não pode ser empregado muito menos nos

alagadiços e nas pequenas áreas. O aprendizado dos

operários não é fácil, os reparos são frequentemente

necessários. Mas, sobretudo, as despesas importantes que

o arado a vapor reclama, eis o que impede o seu uso. As

charruas mecânicas de dois motores custam 40.000

marcos, e mais; as de um motor, que são mais racionais,

mais de 30.000 marcos. Seu emprego – assim como o dos

debulhadores a vapor – é facilitado por um sistema de

locação.

A Inglaterra, pátria do arado a vapor, é o país que o

utiliza mais extensamente. Foi apenas pelas alturas de

1850-1855 que se conseguiu um tipo dessa máquina de

emprego prático. Em 1867, segundo os relatórios da Royal

Agricultural Society, a cultura mecânica do solo só era

conhecida em 135 domínios. Ao contrário, as estatísticas

oficiais feitas para a exposição de Wolverhampton, em



1871, divulgaram que nessa época mais de 2.000 arados a

vapor funcionavam na Inglaterra. Na Alemanha, só havia,

então, 24. Contudo, desde 1882 já se contavam 836

explorações que o empregavam. Em 1895 arrolavam-se

1.696. Nas grandes explorações da província de Saxe os

arados a vapor são de uso generalizado.

Nos grandes domínios da Áustria e da Hungria,

igualmente, o seu uso é cada vez maior. Mas não é apenas

para o arroteamento, como para ,o aplanamento e para o

estorroamento que' a agricultura tem necessidade dos

processos mecânicos. Na debulha, a máquina a vapor

supera a máquina de roldana, acionada por um cavalo,

para não falar-se da máquina de roldana acionada a mão.

Nas plantações de rábano de Saxe – verdadeiras

explorações-modelo de cultura intensiva – os cereais,. com

exceção do centeio, cuja palha deve servir como palha

para medas, são regularmente batidos por máquina a

vapor. Mesmo entre os camponeses, a roldana do

debulhador já foi quase inteiramente substituída pelo

debulhador mecânico (KAERGER, Die Sachsengängerei,

pág. 13).

Num sistema de bombas, para trabalhos de irrigação e

de drenagem. a máquina a vapor presta, também serviços

excelentes, assim como no preparo da forragem, na sua

secagem, nos. moinhos, no corte. de capim, nas serrarias,

etc.

Wüst declara no Manual de Agricultura de Goltz

(Handbuch der Landwirtschaft, lI, pág. 721.): "Apesar de

má utilização do calor, a força do vapor é para a

agricultura a força mais barata, podendo ser empregada

em quase todos os lugares".

Eis porque o número de máquinas a vapor em uso na

agricultura está também em vias de progredir com rapidez.

Contavam-se na Prússia, classificadas como máquinas a

vapor imóveis e móveis:



Como se vê o aumento do número de máquinas a vapor

agrícolas não foi somente prodigioso de modo absoluto. Foi

também mais rápido do que nos outros ramos do trabalho.

Mas talvez a eletricidade seja chamada a celebrar nesta

esfera triunfos ainda maiores – chamada, de um lado, a

expulsar o vapor das atividades em que penetrou, de outro

a substituir, em setores em que este ainda não chegou, a

força de trabalho humana e animal. Aos lugares em que o

locomóvel e a transmissão por cabos se mostram

impróprios, a força elétrica pode ser facilmente

transportada. Ela é distribuída sem dificuldades. A sua

produção não pressupõe, absolutamente, o emprego do

carvão. Nas regiões afastadas dos centros mineiros, onde o

trabalho a vapor não é produtivo, mas que dispõem de

força hidráulica barata, a eletricidade pode tornar

vantajoso o cultivo mecânico. O arado elétrico é também,

além disso, consideravelmente mais leve que o arado a

vapor. "Os grandes arados a vapor, cujas máquinas

fornecem até 50 cavalos de força, pesam, quando

abastecidos, isto é, com água e carvão, até 22 toneladas,

ao passo que os pequenos chegam raramente a pesar

menos de 14 a 16 toneladas". O arado elétrico de 20

cavalos-vapor pesa 8 toneladas, os de 50 cavalos-vapor 12

toneladas. "A vantagem principal que o arado elétrico

oferece sobre o arado a vapor reside no peso menor do

primeiro, o que basta para tornar possível a mecanização

da lavoura nos casos de um terreno acidentado e mole.

Permite, além disso, por motivo idêntico, a obtenção de

resultados muito superiores aos da máquina a vapor". (C.



Kottgen. A eletrotécnica no estado atual de Reli

desenvolvimento já é suscetível de passar, com

possibilidades de êxito, ao serviço da agricultura, tendo-se

em vista o aumento do produto econômico líquido? - Anais

agrícolas de Thiel, XXVI, fascículos 4 e 5) (THIELS.

Landwirtschaftliche Jahrbücher, XXVI, Heft 4 bis 5.).

A eletricidade já é frequentemente empregada na

atividade prática do meio rural. Um especialista nosso

amigo nos comunica a existência de um sistema de

eletricidade na propriedade de um senhor. F. Prat, no

departamento de Tarn (França).

Uma queda d'água capaz de fornecer 30 cavalos-vapor

aciona uma turbina, que por sua vez é ligada a uma

máquina dínamo-elétrica. Esta fornece uma corrente de

375 volts. Sobre toda a extensão da propriedade se

estendem fios de ferro fixados em postes, como é comum,

E a corrente é conduzi da por esses fios de ferro ao local

em que é utilizada.

Até hoje, tal força tem sido utilizada quase que

exclusivamente para o arroteamento por intermédio de um

motor de molinete de 18 cavalos-vapor.

Ao lado de outras vantagens, a força elétrica proporciona

a iluminação de toda a superfície do domínio. Isto

possibilita nos casos de urgência, por exemplo durante a

colheita o trabalho agrícola noturno - o que a rigor constitui

uma vantagem não tanto para os assalariados como para o

proprietário.

Na Alemanha também já existem explorações rurais em

que a eletricidade está sendo utilizada. Em setembro

último (1897). mencionaram. se as tentativas feitas, nos

arredores de Kolberg, para abastecimento de força elétrica

a sessenta domínios com irradiação de um ponto central.

Tinha-se em vista o melhoramento e barateamento da



atividade agrícola. Não ouvimos, contudo, referências ao

resultado dessas tentativas.

Entre as organizações mecânicas que facultam economia

de forças contam-se, ao lado das máquinas, as estradas de

ferro agrícolas. As despesas de transporte exercem na

lavoura um grande papel. A agricultura deve deslocar a

grandes distâncias massas de produtos de valor

relativamente exíguo, esterco, palha, feno, rábanos,

batatas etc. A construção de boas estradas custa muito

dinheiro e toma muito espaço, E nos melhores caminhos

rurais as resistências devidas ao atrito são ainda muito

grandes. Quanto às estradas de ferro agrícolas são

bastante vantajosas. Uma junta de animais pode, numa

estrada de ferro agrícola, dar facilmente conta do

quádruplo da carga que poderia transportar numa estrada

de rodagem. E uma estrada de ferro agrícola pode, sem

trabalhos preparatórios e dificuldades, ser construída

mesmo onde um caminho comum é impraticável, nos

alagadiços, nos campos cultivados, nas campinas

pantanosas etc. A estrada de ferro agrícola não se limita a

economizar trabalho dos animais de tiro. Frequentemente

possibilita o transporte de materiais imensos, sem os quais

muitos melhoramentos seriam irrealizáveis.

Os melhoramentos se incluem igualmente, na sua parte

essencial - trabalhos de irrigação e de drenagem - entre os

recursos mecânicos da agricultura. Por oposição aos

postulados até aqui, são de época mais antiga. No Oriente

encontramos trabalhos desse gênero datando dos tempos

pré-históricos. Na parte da Europa situada ao norte dos

Alpes, na era da cultura de três afolhamentos, contudo, o

seu desenvolvimento era pequeno. O clima não exigia

obras de irrigação e faziam-se prados fins terras úmidas.

Enquanto houve novas zonas, florestas e pastagens a

utilizar, não se experimentou a necessidade de

melhoramentos no sentido estrito da palavra. De resto,



havia falta do mão-de obra. E quando a população se

adensou, os impostos feudais começaram a esmagar o

camponês, a absorver-lhe a (orça e os recursos de que

poderia dispor para os melhoramentos: Unicamente a

Revolução criou as condições para tanto necessárias.

Entre as benfeitorias modernas, uma das mais

importantes é a drenagem, o esgotamento do solo por

meio de uma. rede subterrânea de tubos de terra cozida, o

que se tornou praticável apenas com os progressos da

fabricação de tijolos. A drenagem torna o solo mais seco,

mais suave, mais solto e trabalhável com mais facilidade. A

terra, por esse meio, Se aquece melhor e de maneira mais

durável. "Assim, as consequências da drenagem equivalem

a uma mudança de clima" (Hamm). Na Escócia observa-se

que as colheitas de solo drenado habitualmente se

antecipam de 10 a 14 dias às do solo não drenado.

Na Inglaterra, a drenagem elevou o produto bruto de

zonas já cultivadas numa média de 20 a 30%. Foi por tal

processo que muitos campos se tornaram próprios para a

plantio de cereais e de ervas forrageiras.

d) Estercos, Bactérias

Não menos que o engenheiro, o químico e o fisiologista,

este particularmente com o auxílio do microscópio,

revolucionaram a agricultura.

Ao tempo da cultura de três afolhamentos, todos os

animais sem exceção, deviam contentar-se com o capim

que os pastos lhe ofereciam. Hoje o progresso das

comunicações pôs inúmeras forragens à disposição da

agricultura. Ao lado das que o lavrador planta as que ele

compra, em particular as que consegue baratas como

subprodutos ou resíduos da indústria. Assim é possível o

emprego das terras em outras culturas que não as das

plantas forrageiras. A fisiologia animal mostra ao agricultor



o valor das diferentes forragens. Ensina-lhe a usá-Ias e

prepará-Ias de acordo com a idade, o sexo, a raça e o

serviço dos animais - no que, como já vimos, a máquina

exerce um relevante papel - de maneira a conservar tanto

quanto possível as forças e as qualidades do gado e

conseguir a parcela maior de efeito útil.

A fisiologia vegetal lhe ensina as condições em que deve

oferecer à planta para que obtenha, sem desperdício de

materiais, de tempo e de energia, o rendimento mais

considerável e duradouro. Além do trabalho do solo, no

qual, como vimos, a máquina exerce um relevante papel,

temos de considerar principalmente a adubagem, os

cuidados indispensáveis para que a terra contenha em boa

proporção as substâncias solúveis de que a planta carece

para crescer. A química não apenas lhe deu a conhecer.

essas substâncias, mas preparou artificialmente as que

faltavam ao solo, que o agricultor não poderia criar em

quantidade suficiente, ou sem despesas excessivas, na.

sua própria exploração.

O estrume dos estábulos não basta, por si só, a manter o

equilíbrio da agricultura moderna, que produz para o

mercado, e para um mercado que, na parte mais

considerável, não devolve as substâncias alimentares que

recebe.

Com isto o solo diariamente se desfalca desses

elementos minerais necessários à constituição das plantas

cultivadas. Os métodos aperfeiçoados de lavoura, a cultura

de forragens de raízes penetrantes, o arroteamento

profundo, etc., aumentaram de certo o rendimento dos

campos, mas despojando-os e empobrecendo-os de modo

mais intenso e rápido. "A fertilidade do solo pode

certamente ser consideravelmente elevada à custa de sua

riqueza em substâncias nutritivas e isto com o

aperfeiçoamento progressivo da terra mediante forte

aplicação de estrume dos estábulos, por processos de



revolvimento mecânico, pelo emprego do cal, etc. Contudo,

com o tempo, este método não diminui apenas a riqueza

do solo, mas também a sua fecundidade" (Werner).

Um dos inolvidáveis méritos de Liebig foi ter descoberto

tal fato e ter energicamente combatido a exploração

intensiva e implacável, o espetáculo oferecido pela

agricultura aperfeiçoada na primeira metade de nosso

século. Liebig formulou o princípio de que a fertilidade dos

campos só pode durar, só pode aumentar de maneira

contínua com a restituição dos elementos constitutivos que

lhe foram arrancados sob a forma de produtos agrícolas

remetidos ao mercado. Os dejetos das cidades devem ser

remetidos para a lavoura. Na sua obra sobre A química

aplicada à agricultura e à fisiologia (Die Chemie inihrer

Anwendung auf Agricultur und Physiologie) (1ª parte "O

processo químico da nutrição dos vegetais"), esse autor

escreveu, entre outras coisas: "Um conjunto de

circunstâncias fortuitas (introdução da cultura da luzerna,

descoberta do guano, introdução da cultura da batata, de

obras de gesso) fez aumentar a população de todos os

Estados europeus de maneira anormal, em desproporção

com a riqueza produtiva dos vários países. A população só

poderia manter-se nesse nível, inalterável o modo atual de

exploração, sob as duas condições seguintes:

1.° - Se por um milagre divino os campos

recuperassem a fertilidade que a burrice e a ignorância

lhes roubaram;

2.° - Se se descobrissem dep6sitos de esterco ou de

guano de extensão comparável às das minas de hulha

da Inglaterra.

Ora, nenhum ser raciocinante considera provável ou

possível a realização dessas condições...

A introdução das "water-closets" na maioria das cidades

inglesas resultou no seguinte: os elementos de reprodução



de substâncias necessárias à nutrição de três milhões e

meio 'de homens iam sendo irreparavelmente perdidos,

todos os anos.

Parte extremamente considerável de enorme massa de

adubo que a Inglaterra importa anualmente retorna, pelos

rios, até o mar. Os produtos assim elaborados não bastam

a alimentar o aumento da população.

O pior é que esta destruição deliberada se verifica em

todos os países europeus, embora em proporções menores

do que na Inglaterra. Nas grandes cidades do Continente,

as autoridades despendem todos os anos fortes somas

para afastar dos camponeses as condições de

restabelecimento e a manutenção da fertilidade das terras.

Da solução do problema dos esgotos urbanos dependem

a permanência da riqueza e do bem-estar dos Estados e o

progresso da cultura e da civilização" (op. cit. págs. 125,

128, 129, 158).

Liebig enunciava essas proposições, pela primeira vez,

há meio século. A partir dessa época foram reconhecidos o

alto valor dos excrementos humanos como esterco e a

necessidade de sua entrega à agricultura. Mas a solução

do problema dos esgotos, que Liebig preconizava, está

hoje protelada mais do que nunca. Não se conseguiu até

agora, para a eliminação dos excrementos humanos das

grandes cidades, um sistema que, sem despesas

exageradas, satisfaça ao mesmo tempo às exigências da

higiene e às da agricultura. O método de parques de

irrigação, tal como existe em Berlim, parece-nos, entre os

adotados até hoje, o mais conveniente do ponto de vista

da saúde pública, porque evita a infecção dos rios com as

imundícies despejadas nos canais. A rigor, não podem ser

considerados como meio de restituir à agricultura as

substâncias que lhes são arrebatadas os poucos parques

de irrigação localizáveis nos arredores de cada cidade. A

questão poderia ser resolvida muito simplesmente, no



estado atual da técnica, sem grandes despesas, e mesmo

com lucros, pelo sistema de irrigação, por exemplo, se se

suprimisse o antagonismo entre a cidade e o campo, se a

população fosse distribuída de maneira mais ou menos

uniforme por todo o país. Mas, com o atual modo de

produção, não se pode pensar em tal coisa.

Quanto menos se aproveitam, na agricultura,os

excrementos humanos das cidades e quanto mais

aumenta, por outro Indo, o empobrecimento do solo pelos

métodos de cultura intensiva de que já falamos e pelo

desenvolvimento da produção destinada ao mercado, tanto

mais a ciência e a prática se veem compelidas ao recurso

dos paliativos para restituírem à terra às substâncias

nutritivas que lhes foram roubadas. Nesse sentido,

esforçam-se, por inventar e fabricar adubos subsidiários,

em condições de proporcionarem os elementos de que as

plantas precisam, e sob a forma mais assimilável por estas.

O número desses fertilizantes importados ou fabricados é

enorme, e aumenta dia a dia. Para cada qualidade de

terreno, para cada gênero de cultura, para cada espécie de

plantas fabricam-se ou misturam-se espécies particulares

de estercos. Com isto chega-se não apenas a conservar a

riqueza do solo, mas ainda a reforçá-la até determinado

grau. Em certos casos, os adubos artificiais dão mesmo ao

homem do campo a possibilidade de dispensar

completamente a cultura alternada e os estrumes, de

adaptar a lavoura às exigências do mercado c de consagrar

a superfície agrícola de que dispõe à produção destinada à

venda. Esta lavoura livre é a forma mais perfeita a que

atingiu do ponto de vista técnico e econômico, a

agricultura moderna.

Mas não é só a fábrica de máquinas e o laboratório do

químico que revolucionam a agricultura. É também a

atividade da ótica. Não queremos insistir aqui sobre a

significação da análise espectral para a descoberta de



muitas substâncias, nem dos aparelhos de polarização para

a indústria do açúcar, da fotografia para o conhecimento

das raças e a criação dos animais. Queremos unicamente

chamar a atenção do leitor para instrumento ótico de

maior importância para a agricultura, o microscópio.

"Foi preciso muito tempo, diz Hamm, para compreender-

se o sentido prático desse instrumento, hoje insubstituível.

Mas hoje a sua importância é universalmente reconhecida.

A agricultura, em particular, já não pode dispensá-lo. O

exame do solo, do ponto de vista dos seus elementos

constitutivos, deve forçosamente, no atual estado de

coisas, começar pelo microscópio. " A estrutura interior das

plantas, a natureza da célula e do seu conteúdo, a forma e

a diferença dos grãos de fécula e de outras formações, só

nos foram revelados com exatidão por intermédio do

microscópio. A ele devemos o conhecimento da reprodução

das plantas criptogâmicas e de numerosos cogumelos, a

mangra ou ferrugem do trigo, o fungo das batatas ou oídio,

etc., que atacam as plantas cultivadas e as danificam, até

torná-Ias improdutivas. A distinção entre as diferentes

fibras. de, tecidos, o conhecimento da estrutura da lã e dos

pelos. a descoberta de numerosos animálculos que atacam

os produtos e os .seres, tais como as bactérias, os vibriões

do trigo, as pequenas algas dos cardos penteadores, os

nematóides dos rábanos, etc., só podem resultar de

pesquisas ao microscópio ... O microscópio tem funções

particulares na fiscalização dos grãos... Na mão do homem

perito, presta serviços que só ele pode '.prestar, como

meio para. estabelecer-se a diversidade entre o verdadeiro

e o falso, a boa semente e a erva má" (HAMM. Die

Naturkräfte in der Landwirtschaft, págs. 142 e 145.).

Depois que Hamm escreveu estas linhas (1876), o

microscópio' 'proporcionou um dos progressos mais

decisivos da agricultura, mediante o desenvolvimento da

bacteriologia.



Graças a essa ciência, o lavrador se acha habilitado a

preservar e curar, tanto as plantas como os animais, de

moléstias muito destrutivas - a lienite, a erisipela dos

porcos, a tuberculose, a filoxera - ou ao menos a ter

segurança quanto à presença de tais enfermidades.

Na segunda metade do último século, descobriu-se que

as leguminosas (legumes secos, trevos e luzernas), ao

contrário das outras plantas cultivadas, retiram o azoto de

que precisam não do solo, mas do ar. Em lugar de

desfalcarem o solo desse elemento, elas o enriquecem.

Mas só possuem tal propriedade quando encontram certos

microrganismos que se fixam nas suas raízes. Quando

estes faltam, com uma operação adequada, podemos dar

às leguminosas a possibilidade de reforçarem o azoto da

terra, melhorando-a, assim numa certa medida, para a

cultura de outras plantas. Quando as leguminosas se

combinam com adubos minerais apropriados (fosfatos e

potassas), conseguem dar ao solo, de modo duradouro,

sem o recurso dos estrumes, os mais altos rendimentos.

Foi esta descoberta que estabeleceu para a agricultura

livre uma base segura.

e) A Agricultura como Ciência

Que transformação profunda, a partir da cultura de três

afolhamentos na época feudal, até a exploração livre do

fim do século XIX! E a parte mais considerável dessa

transformação se realizou em poucas dezenas de anos! Os

trabalhos de Liebig, abrindo uma estrada nova, datam de

1840, mas somente quinze anos mais tarde o seu mérito

foi universalmente reconhecido quando a máquina a vapor

penetrava na agricultura e a bacteriologia registrava os

seus primeiros sucessos práticos nesse domínio (em 1837,

descoberta do bacilo da pebrina do bicho-da-seda e dos

cogumelos da fermentação; em 1849 do bacilo da lienite).



Em algumas décadas a agricultura - a mais conservadora

do todas as modalidades de trabalho que durante milhares

de anos não realizara progressos sensíveis e permanecera

às vezes séculos sem efetuar mesmo nenhum - tornou-se

uma das mais revolucionárias, senão a mais revolucionária

das formas de exploração moderna. Mas à medida que se

transformava, deixava de ser um ofício, cuja rotina se

transmite de pai a filhos, para tomar a amplitude de uma

ciência, ou antes um sistema do ciências, que diariamente

alarga o campo de 'suas investigações e o horizonte de

seus conhecimentos teóricos. O agricultor não

familiarizado com esses conhecimentos, o prático puro,

assiste impotente e perplexo às inovações. E, contudo, não

pode persistir no método antigo, porque já ,se lhe é

impossível o cultivo segundo os processos consagrados de

pais e avós.

O desenvolvimento que promove a entrada da

agricultura no domínio da ciência, manifesta-se com

clareza na história das escolas agronômicas,

particularmente das escolas superiores. Esse progresso

não aparece apenas na extensão e no conteúdo dos

programas de ensino. A história exterior dos institutos

agronômicos atesta o êxito do estudo em que se

especializaram.

Thaer que observou a agricultura aperfeiçoada da

Inglaterra do fim do último século e do começo deste,

procurando dar-lhe um fundamento científico e aclimá-Ia

na Alemanha, foi o primeiro a reconhecer a necessidade de

estabelecimentos próprios para esse ensino. Já em 1789,

na sua obra intitulada Introdução ao conhecimento da

agricultura inglesa, defendia a ideia de fundar-se um

instituto agronômico. Alguns anos mais tarde lançava as

bases do primeiro estabelecimento desse gênero (em 1802

em Celle, em 1804 em Moeglin). Outros foram fundados

quinze, vinte, trinta anos mais tarde, o primeiro, o de



Hohenheim, no Wurtemberg, em 1818. A cada um desses

institutos agronômicos se adicionava uma granja-modelo.

Construíram-se, pois em pleno campo. Era esse o único

meio de ministrarem conhecimentos que entrassem pelos

olhos, mostrando ao lado da pálida teoria, a aplicação

prática. Sim, porque o número das propriedades

exploradas de maneira racional era então ainda muito

diminuto.

A situação mudou no decurso da primeira metade de

nosso século, sob diversas influências, entre as quais não

foi das menores a exercida pelos estabelecimentos

agronômicos. Um número considerável de domínios

importantes passou para explorações racionais, organizada

segundo os princípios científicos. O jovem agricultor não se

viu mais obrigado, para estudar a aplicação da teoria, a

recorrer às granjas-modelo dos institutos.

Mas ao mesmo tempo que aumentava o número dos

domínios explorados racionalmente, alargava-se e

aprofundava-se a matéria do ensino agronômico em

virtude das revoluções referidas mais acima, as quais se

operaram na mecânica na química, na fisiologia e nas

condições econômicas e sociais em geral. O programa dos

institutos precisava, cada vez mais, de novos recursos, de

ciências auxiliares e de uma atmosfera intelectual sempre

mais alta. Os estabelecimentos isolados em pleno campo

bastavam cada vez menos à sua nova tarefa.

Nesta esfera, também Liebig foi um precursor. Na

qualidade de presidente da Academia bávara de ciências,

pronunciou, em 1861, em Munich, um discurso em que

acentuou da maneira mais eloquente a insuficiência dos

institutos agronômicos instalados no campo, reclamando

energicamente a sua mudança para as cidades

universitárias. Em torno desta questão travou-se uma

controvérsia quase tão apaixonada quanto a que se feriu

em torno da teoria de Liebig sobre a riqueza do solo e seu



esgotamento. Mas no primeiro como no segundo caso o

grande sábio saiu vencedor da luta. Em geral, deu-se

satisfação ao seu ponto de vista. Exceto o de Hohenheim,

todos os grandes institutos agronômicos estão hoje

instalados nas cidades universitárias, não apenas na

Alemanha, como também na Áustria, na França, na Itália,

etc. Assim se encontram seja a título de faculdade nas

universidades, seja como estabelecimentos autônomos

(em Berlim, Viena, Paris).

O ensino agrícola ministrado na grande cidade! Isto

constitui a ilustração mais eloquente de que o campo vive

hoje na inteira dependência do centro urbano, que o

progresso, no domínio da agricultura, vem da cidade.

Mas, para dizer tudo, a agricultura não pode contentar-se

com a sua ciência universitária. Sem dúvida, seria ridículo

querer aplicar-lhe ainda hoje o provérbio: mais vale a

prática do que a gramática. Mas seria igualmente ridículo

admitir-se que a ciência apenas baste. Mais ainda que na

indústria, são necessárias aqui a ciência e a experiência. A

realidade a que se deve aplicar a teoria é bem mais

variada e complexa na agricultura do que na indústria.

Ensaios e pesquisas são indispensáveis, mas antes de tudo

convém manter-se uma visão clara sobre cada parte dessa

esfera de aspectos múltiplos, e Isto só é possível mediante

um contabilidade exata e racional.

Na fase da cultura de três afolhamentos, o agricultor,

que só produzia para o seu consumo pessoal, não

precisava de contabilidade. As condições de qualquer

exploração numa região dada não haviam experimentado

modificação essencial desde o tempo dos avós mais

distantes; eram simples e fáceis para o seu entendimento.

Muito diferente o que ocorre na agricultura moderna. Esta

se enquadra em condições mais extensas e variadas, de

aspectos instáveis, condições de. produção e de circulação,

de compra e de venda. A agricultura cairia numa confusão



inextricável sem uma contabilidade exata e regular. Isto

vale para todo ramo de exploração de certa importância na

organização atual da produção, mas vale, mais para a

agricultura do que para a indústria. Uma empresa

industrial moderna só produz artigos da mesma espécie;

uma propriedade rural, ao contrário é uma reunião das

explorações mais diversas – criação, cultura da terra,

hortas, pomares, galinheiros etc – que fornecem os artigos

mais diferentes. A exploração industrial compra em geral

todos os seus meios de produção, vende todos os seus

produtor. Não é a mesma coisa na atividade agrícola. Aqui

apenas se adquire uma parte dos meios de produção. A

outra parte é produzida pela própria exploração, o gado, a

forragem, os adubos, os grãos em parte são comprados em

parte fornecidos pela propriedade. Os salários são pagos

parte em dinheiro e parte em gêneros. Por conseguinte, só

se leva ao mercado, e nele se vende, uma parte dos

produtos sendo a outra consumida na própria exploração.

Enfim, não é fácil o cálculo dos efeitos de um meio ou de

um método de produção, na agricultura como na indústria.

Às vezes decorrem anos para se verem distintamente

todos os seus resultados. Tudo isso torna indispensável

uma contabilidade exata e regular para a agricultura,

contabilidade que se estende às minúcias, que não se

baseia apenas em considerações comerciais, mas também

em considerações cientificas. Porque a agricultura não

depende apenas do capital e do lucro do capital, mas

também da terra e da renda da terra. Ora, esta, no medida

em que é renda diferencial, depende da riqueza do solo. O

agricultor moderno, trabalhando racionalmente, deve

preocupar-se tanto de conservar esta riqueza e ampliá-la o

mais possível, como de fazer frutificar o seu dinheiro.

Nada caracteriza melhor, talvez, a agricultura

contemporânea do que esta contabilidade tão científica

quanto comercial. A aliança estreita da ciência. e dos



negócios, que dá fisionomia a todo o sistema da produção

moderna, não aparece em parte alguma tão claramente

como na agricultura. Esta constitui o único ramo de

exploração cuja contabilidade se ensina nos cursos

universitários.



5. O Caráter Capitalista da

Agricultura Moderna

a) O Valor

Para que n agricultura possa progredir, como progrediu a

partir da época feudal, e para que possa participar dos

melhoramentos contínuos realizados no domínio técnico e

econômico, precisa de dinheiro - muito dinheiro. A prova

disto é inútil; o seu exemplo é quase, mesmo supérfluo.

Recordemos unicamente que na Inglaterra, de 1835 a

1842, gastaram-se, apenas em drenagens, mais de 100

milhões de marcos; de 18·16 a 1855, mais do 50 milhões.

Com esses 50 milhões foram drenados... 1.365.000 acres.

Restavam ainda 21.525.000 acres para serem drenados.

A exploração agrícola moderna é impossível sem

dinheiro, ou, o que vem a dar no mesmo, sem capital.

Porque na organização atual da produção toda soma de

dinheiro que não serve ao consumo pessoal pode tornar-se

capital (valor que produz mais-valia), e isto ocorre

geralmente.

A exploração "agrícola moderna é pois uma exploração

capitalista. Nela se revelam os caracteres distintivos do

modo de produção capitalista, mas sob formas

particulares. Para a compreensão dessas formas

precisamos fazer aqui uma pequena digressão no domínio

das abstrações econômicas expondo rapidamente o nosso

ponto de vista doutrinário, que é o das teorias de Marx

sobre o valor, a mais-valia, o lucro e a renda territorial.

Limitar-nos-emos, de certo, a indicações, e remetemos aos

nossos leitores que porventura não os conheçam, aos três

volumes de O Capital de Marx, se desejam aprofundar a

matéria principal deste capítulo.



Se examinamos a agricultura moderna, nela observamos

dois fatos fundamentais: a propriedade individual da terra

e caráter de mercadoria que apresentam todos os produtos

da lavoura. Já estudamos o primeiro desses fatos na sua

gênese. Ocupar-nos-emos agora do segundo e ele suas

consequências. Uma mercadoria é resultado do trabalho

humano. Foi feita não para ser utilizaria pelo próprio

produtor (ou para ser fadada gratuitamente a outrem,

membros ela família, senhor territorial, etc, para o seu

consumo). Dela o produtor não tem necessidade. Deve

entregá-Ia a outrem em troca do artigo de que tenha

necessidade.

A relação das quantidades respectivas dos dois produtos

trocados depende, no início, sobretudo do acaso. Mas

quanto mais se desenvolve a fabricação de mercadorias,

quanto mais troca se multiplica e se regulariza, tanto

menos essa relação se subordina ao acaso. Observa-se que

é determinada por uma lei. Cada mercadoria tem, em

circunstâncias dadas, um valor de troca fixo. A um grau

mais avançado da evolução, a troca se torna venda. Isto

quer dizer que certa mercadoria se torna moeda. Tendo

valor de uso para todo mundo, todo mundo gosta de

recebe-Ia em troca. Passa então a servir de medida de

valor para todas as outras mercadorias. A quantidade fixa

de moeda - ouro ou prata - que se dá por um produto

qualquer chama-se preço desse produto.

O valor da mercadoria só aparece como tendência, como

lei orientada no sentido de reger o fenômeno de troca ou

de venda. O resultado desse processo é a relação de troca

real num momento dado, por outras palavras. o preço real.

A lei e o seu resultado são naturalmente coisas diferentes.

O sábio que estuda os fatos naturais e sociais se vê

obrigado a isolá-los se deseja descobrir as leis que os

regem. Deve considerar cada fenômeno em si mesmo,

libertando-o de circunstâncias acessórias que o complicam.



É este o único meio de se captarem as leis que atuam

sobre as aparências externas. Uma vez conhecidas essas

leis, chega-se facilmente à compreensão das

manifestações superficiais. Do contrário, não se captam

nem as, primeiras, nem as segundas. Isto é claro como o

dia e foi repetido vezes sem conta. Contudo, desta verdade

nem sempre se toma nota, principalmente na teoria do

valor.

Que determina, pois o valor de troca, a relação fixa, sub.

metida a uma lei que rege a troca de duas mercadorias? A

troca resulta da divisão do trabalho. A produção de

mercadorias é a forma de produção em que operários

independentes entre si trabalham uns para os outros cada

qual na sua indústria. Numa sociedade socialista

trabalhariam diretamente uns para outros. Como

produtores independentes entre si só podem fazê-lo de

modo indireto, na medida em que trocam os artigos que

elaboram. Mas esses produtores são livres e iguais. Apenas

como livres e iguais é que uma verdadeira troca de

mercadorias se faz possível. Onde uma parte depende da

outra, pode-se falar de extorsão ou de roubo, não de troca.

Ora, um homem livre não deseja produzir gratuitamente

para um estranho; não quer dar mais do que recebe.

Vemos assim nascer a tendência a considerar-se como

equivalentes para a troca dois artigos que custaram a

mesma soma de trabalho, a considerar-se a soma média

de trabalho necessário para a elaboração de uma

mercadoria como determinante do seu valor. Mas trata-se

de indagar se o produtor realizará esse valor no mercado,

se lhe será pago, realmente, ao menos o preço de seu

trabalho. Isto depende de uma série de circunstâncias que

podem ser resumidas sob a rubrica da oferta e da procura.

É verdade que a teoria segundo a qual o valor de uma

mercadoria depende da soma de trabalho socialmente

necessário para a sua produção é combatida da maneira



mais viva pela ciência universitária moderna. Mas

examinado o problema mais de perto, vê-se que todas as

objeções decorrem da confusão entre o valor comercial e o

valor de uso, de um lado, e o preço, de outro. Todas as

teorias universitárias correspondentes redundam na

representação, como elementos do valor, juntamente com

a soma do trabalho, da utilidade do produto e da sua

procura.

É evidente que todo artigo deve ser útil, atender a uma

necessidade (real ou imaginária), para virar mercadoria e

adquirir valor. O valor de uso é a condição prévia do valor

comercial, mas não determina o seu montante. A condição

para toda troca reside na natureza diversa de dois

produtos. Sem isto a troca não teria sentido. Mas entre os

valores de uso de duas mercadorias de natureza diversa

não se pode; estabelecer uma comparação que se exprima

simplesmente em números, como é o caso da relação de

troca. Quando digo: uma vara de pano vale dez vezes uma

libra de ferro, seria absurdo dar-se à afirmativa a

significação de que uma vara de pano satisfaça dez vezes

mais as necessidades ou seja dez vezes mais útil que uma

libra de ferro. As utilidades dos dois produtos são conceitos

de natureza inteiramente diversa e incomensurável.

Podemos, de certo) medir o valor de uso relativo de

peças diferentes da mesma espécie de mercadorias: um

par de botas resistentes tem um valor de uso maior que

um par de botas menos resistentes, um copo de vinho de

Rüdesheim tem Um valor de uso maior que um copo de

vinho de Grünberg. De bom grado pagaremos mais pelo

valor de uso maior. O valor de uso é pois, também, um

elemento do valor comercial? Pareceria que sim. Mas então

surgem, as perguntas: se o valor de uso maior cria o valor

comercial maior, por que o produtor de Um gênero de

mercadoria não produz unicamente unidades da melhor

qualidade? por que o sapateiro não produz unicamente os



sapatos da espécie mais resistente? por que o vinhateiro

não cultiva os vinhos de tipo superior? A resposta é muito

simples. Para os sapatos, a melhor qualidade - se fizermos

abstração de diferenças particulares de operários, de

matéria prima, de ferramentas, etc., as quais de resto, em

nada alterariam o resultado - decorre do trabalho mais

resistente, de uma soma maior de trabalho, portanto. E é

esta soma de trabalho maior, não o maior valor de uso,

que determina o valor e maior da melhor qualidade. Diz-se,

como se sabe, que as mercadorias mais caras saem mais

baratas, isto é, que há entre o seu valor de uso e o das

qualidades inferiores uma diferença muito mais forte do

que entre os valores comerciais respectivos. Um par de

botas de 12 marcos duraria talvez duas vezes mais do que

um par de 10 marcos.

Ao contrário, o preço mais elevado do Johannisberg ou do

Rüdesheim explica se por não se poderem cultivar por toda

parte vinhos dessa espécie. Aqui, a lei do valor não tem

efeito, por tratar-se de um monopólio. A lei do valor

pressupõe a livre concorrência.

Quando, num certo gênero de mercadorias, as diferenças

de qualidade determinam diferenças de preço, elas podem

sempre reduzir-se a diferenças de somas de trabalho ou a

monopólios Seria uma loucura admitir-se que, na ausência

desses dois fatores houvesse um produtor dotado da

habilidade média concebível que não elaborasse

exclusivamente a melhor qualidade do seu gênero de

mercadorias.

O que vale para a utilidade maior ou menor vale também

para a maior ou menor necessidade. As variações da oferta

e da procura podem sem dúvida explicar porque o preço -

eu não digo o valor - da mesma mercadoria sobe ou desce

de um dia para outro. Mas não explicam porque há uma

relação constante entre os preços de dois gêneros de

mercadorias, porque, por exemplo, durante muitos séculos,



e apesar de numerosas oscilações uma libra de ouro valeu

sempre em media cerca de 13 vezes mais uma libra de

prata. O fato só pode ser esclarecido se lembrarmos que

durante muitos séculos as condições de produção desses

dois metais permaneceram inalteradas. Seria ridículo

admitir-se que a procura de ouro sempre fui 13 vezes

maior que a procura de prata.

A gente se envergonha, seriamente, de ter de repetir,

pela décima vez, estas explicações, mas classe impõem de

novo sempre que se fala da teoria do valor, porque os seus

adversários não se cansam de invocar contra ela os

mesmos argumentos. Eis aí, por exemplo, o professor Lujo

Brentano, no seu último livro sobre a Política agrária (L.

BRENTANO, Agrarpolitik, I Theil Theoretische Einleitung in

die Agrarpolitik), a tratar da renda territorial e da teoria em

que se baseia a teoria do valor. Ele diz "Ricardo e a sua

escola falaram do valor natural; assim designavam a soma

das despesas em que importou a produção de uma

utilidade. Os socialistas, que desenvolveram essa teoria,

chamam valor natural à soma de tempo de trabalho Social

necessário à produção de uma utilidade". Nós sabemos o

que Brentano entende por tempo de trabalho Social. O

tempo de trabalho socialmente necessário é certamente

outra coisa. Brentano continua: "As duas teorias do valor -

a de Ricardo e a de Marx - são consideradas hoje refutadas

pela ciência. Já Hermann mostrou serem insustentáveis

quando frisou que as despesas não constituem senão

elementos numerosos que determinam o preço: que além

delas há a permanência da necessidade, a utilidade, "a

solvabilidade, a possibilidade de encontrar-se algures o

objeto, a obrigação para o vendedor, de vender, O valor de

troca do meio de pagamento, e outras vantagens.

oferecidas pelo comprador, assim como a faculdade de

negociar em outra ocasião, fatores todos que exercem o

seu papel na determinação do preço" (pág. 84).



Assim, a ciência não admite mais a teoria do valor de

Marx porque o preço não é unicamente determinado pela

soma do trabalho gasto.

Ricardo, e antes dele Adam Smith, falavam de preço

natural.

Tal é a confusão que reina nessas poucas linhas entre o

preço e o valor!

Mas se fizermos abstração de fatores que determinam as

oscilações de preço, não restará no próprio Brentano senão

um elemento, a soma de trabalho, ou como ele diz:

corrigindo, as despesas de produção. Mas tal retificação é

duvidosa.

As despesas de produção pressupõem o que elas devem

explicar, o valor. Que determina as despesas de produção?

Sua soma representa uma soma de valores despendidos.

Define-se, contudo, primeiro o valor pelas despesas de

produção, depois as despesas de produção pelo valor.

Caminhamos, pois, de Pôncio a Pilatos!

A proposição de que o valor de uma mercadoria é

determinado pelas despesas de produção não é, porém,

inteiramente destituída de sentido. Mas a economia

política das universidades nada nos diz sobre as

circunstâncias que lhe dão sentido. Para compreensão

dessas circunstâncias, somos obrigados a explicar a

diferença existente entre a produção simples e a produção

capitalista de mercadorias.

b) Mais-Valia e Lucro

A produção simples de mercadorias é a forma primitiva

desse gênero de produção. Ela se caracteriza pelo fato de

serem os trabalhadores não apenas livres e iguais entre si,

mas ainda proprietário dos seus meio" de produção.



Como todas as grandes épocas da evolução econômica,

a produção simples de mercadorias não reinou em toda a

sua pureza. Ela sempre se combinou com outras formas

econômicas, como o regime natural (regime de produção

para o próprio consumo do produtor), o regime feudal, o

regime do monopólio das corporações. Da mesma forma, a

lei do valor só teve uma ação parcial. Agiu precisamente

na medida em que Se desenvolvia, em limites

determinados, uma economia regular de produtores

trabalhando, em estado de livre concorrência, para

mercado.

A certo grau de evolução, a produção capitalista de

mercadorias substitui a produção simples. Por outras

palavras: o trabalhador deixa de ser proprietário de seus

meios de produção. O capitalista se opõe ao trabalhador -

que perdeu toda propriedade - na qualidade de proprietário

dos meios de produção. O produtor não pode mais

trabalhar diretamente para o consumidor. Precisa mourejar

para o patrão capitalista, a quem vende a sua força de

trabalho. Torna-se um trabalhador assalariado.

É apenas nessa organização econômica que a produção

de mercadorias se torna a forma universal, ou ao menos

predominante, da produção. O regime natural desaparece

rapidamente, a exploração feudal e o monopólio das

corporações se inatualizam, a liberdade e a igualdade dos

produtores se erigem em regra universal. Mas

precisamente essa organização econômica, suscitando as

condições necessárias para a expansão da lei do valor, faz

nascer, para encobri-la e modificar seus efeitos, um

intermediário que se insinua entre o valor e o preço do

mercado. Esse intermediário é constituído pelas despesas

de produção, isto é a soma das despesas em dinheiro

necessárias a elaboração de uma mercadoria.

Na elaboração simples de mercadorias, a determinação

dos seus preços em função das despesas de produção não



teria sentido. Tomemos o exemplo mais elementar: um

tecelão primitivo do campo, que cria a sua matéria-prima e

fabrica o seu tear. Ele não tem o menor gasto com o que

produz. O seu produto só absorve o seu trabalho.

A fixação do preço segundo as despesas. de produção já

não parece tão absurda no caso em que, em Virtude da

divisão do trabalho, o operário compre os seus meios de

produção. Como para o tecelão primitivo, para o tecelão

profissional o valor do pano é determinado pelo tempo de

trabalho socialmente necessário, para criá-Io. Mas isto já

não é tão evidente. Porque o tecelão profissional já não

produz o fio, nem o tear. Compra-os. O valor deles constitui

despesas de produção, e estas entram no valor do artigo: o

valor do fio inteiramente, o valor do tear na medida em

que a elaboração do pano o desgasta. Mas essas despesas

de produção não formam o valor total do pano. Para

expressá-lo temos de adicionar-lhes o valor criado pelo

trabalho do tecelão.

Mas tudo ocorre de modo diverso na organização

capitalista da produção de mercadorias. O proprietário dos

meios de produção e o trabalhador se tornaram duas

pessoas distintas. Se o capitalista quer que se produza,

tem de comprar não apenas a matéria-prima e os

instrumentos como fez o nosso tecelão no último exemplo,

mas ainda a força de trabalho do próprio trabalhador. Sem

dúvida, para o capitalista, todos os elementos da produção

se reduzem a gastos de dinheiro , a despesas. Mas isto

acontece apenas com ele. A produção de mercadorias não

lhe custa trabalho, mas dinheiro. Para de são as despesas

de produção, o dinheiro gasto, que determinam o preço,

não o trabalho fornecido. Mas seria preciso ignorarmos a

diferença entre a produção simples e a produção

capitalista de mercadorias para considerarmos como lei

universal dos preços a determinação dos preços pelas



despesas de produção para pretendermos "corrigir" assim

a teoria do valor do trabalho.

As despesas reais da produção não coincidem, portanto,

com as despesas de produção tais como o capitalista as

calcula para estabelecer os seus preços. Se o preço da

mercadoria fosse igual à soma de dinheiro gasta com a

produção, ele nada ganharia com a venda. Ora, o lucro é o

móvel da produção capitalista. Se a inversão de dinheiro

numa empresa não desse lucro ao capitalista, ser-lhe-ia

mais vantajoso gastá-lo no consumo pessoal. É justamente

o lucro que faz de qualquer soma de dinheiro um capital.

Toda soma de dinheiro empregada de maneira a produzir

lucro é capital.

O capitalista acrescenta, pois, um complemento à soma

das despesas de produção. Ele julga ter produzido com

prejuízo se não retira ao menos o lucro usual no país. O

total do que consumiu com a mercadoria, mais o lucro

usual, eis o que ele designa como despesas de produção.

Segundo estas, ele calcula o preço que deseja cobrar para

cobrir os seus gastos.

Trata-se de um fato evidente da prática capitalista, e por

conseguinte conhecido há muito tempo.

Já Adam Smith distinguia a diferença entre o valor do

trabalho - o qual, na produção simples das mercadorias,

serve de regra às flutuações de preços do mercado - e a

modificação do valor realizada no sistema capitalista pelas

despesas de produção, que formam o preço natural (não o

valor, como pretende Brentano) isto é, o que Marx chama o

preço de produção.

O progresso realizado pela atual economia política das

universidades em relação aos economistas superados·

consiste em que confunde não apenas a produção simples

de mercadoria e a produção capitalista, mas ainda o valor,

o preço natural e o preço do mercado. Depois, declara que



a teoria clássica do valor deve ser abandonada. O valor

natural não explicaria as oscilações de preços.

"No estado primitivo da sociedade, diz Smith no capítulo

VI do primeiro livro da sua Wealth of Nations, antes que a

propriedade individual se apoderasse do solo e o capital se

houvesse formado, a relação entre as quantidades de

trabalho necessárias à criação dos diferentes produtos

parece ter sido a única medida que serviu de regra à

troca...

Mas logo que o capital se concentrou na mão de poucos

indivíduos, alguns o utilizaram, naturalmente, para dar

serviço a homens industriosos, aos quais proporcionavam o

que precisassem para produzir e viver, tendo em vista a

obtenção de um lucro com a venda dos seus artigos ou

com o valor acrescentado pelo seu trabalho à matéria do

trabalho".

A diferença entre a produção simples e a produção

capitalista da mercadoria é assim posta em nítido relevo.

No capítulo VII, Smith observa que em cada sociedade e

cada país há uma taxa média de salário, de lucro e de

renda territorial (falaremos logo mais desta última e por

esse motivo, não nos demoraremos aqui). Essas taxas

médias podem ser chamadas taxas naturais. "Quando o

preço de uma mercadoria reúne exatamente a soma de

dinheiro necessária para que dela se retire a taxa natural

da renda territorial, do salário do trabalho e do lucro do

capital empregado em criá-la, em prepará-la e em conduzi-

Ia ao mercado, pode dizer-se que é vendida ao seu preço

natural".

A taxa natural do lucro só existe, assim como o valor,

com') tendência. Do mesmo modo que os preços gravitam

em torno do valor, assim os lucros gravitam em torno do

lucro natural ou médio.



Mas que determina o montante desse lucro natural, ou

corrente, como se diz também? A respeito nada nos

ensinam Adam Smith, Ricardo, ou qualquer dos

economistas burgueses. O fato de admitirem aqui a

intervenção do maior ou menor risco, do salário mais ou

menos elevado e de outros elementos análogos só explica

os desvios entre o lucro real e o lucro médio, assim como a

oferta e a procura só explicam os desvios entre o preço do

mercado e o valor ou preço de produção, não a taxa média

de lucro de cada momento. Se esclarecem porque o lucro é

aqui de 19 e acolá de 21, e não de 20% como o lucro

médio, não esclarecem porque este é. de 20% e não de

200 ou 2.000 %, por exemplo.

Foi Marx quem, pela primeira vez, deu a explicação do

fenômeno com a sua teoria da mais-valia.

Marx, sem dúvida, não descobriu pessoalmente a

realidade da mais-valia. De resto, não tinha nenhuma

necessidade de pedi-Ia emprestada a Thompson porque

poderia encontrá-Ia já no velho Adam Smith, o qual na

capítulo VI do primeiro livro de sua Wealth of Nations, diz o

seguinte: "O valor que os operários adicionam à matéria do

trabalho se decompõe, pois, neste caso (trata-se da

produção capitalista) em duas partes, uma das quais paga

os salários e a outra constitui o lucro realizado pelo patrão

sobre o capital total (materiais e salários) que ele

adiantou".

A mais-valia já está revelada e definida nessa passagem,

e Thompson nada acrescentou à verificação desse fato

econômico. Ele apenas deduziu uma reclamação jurídica de

um valor problemático. Não conseguiu explicar os

fenômenos econômicos por intermédio da mais_valia,

como não conseguiram Adam Smith ou outros economistas

anteriores a Marx. Serviu-se da mais-valia para condenar o

lucro, não para explicá-Io. Isto foi Marx quem realizou em

primeiro lugar. Antes de mais ninguém, mostrou com



minúcias e de forma sistemática, como nasce e atua a

mais-valia, e todas as descobertas de Anton Menger e

consortes em nada alteram estes resultados.

A mais-valia decorre do fato de ser a força de trabalho

humana capaz de criar uma soma de produtos superior à

que é necessária à sua conservação e à sua reprodução, a

partir do momento em que a evolução do aparelhamento

técnico atinge um certo grau. Um excedente dessa

espécie, um produto líquido é fornecido, desde tempos

imemoriais, pelo trabalho humano. Todo o progresso de

civilização se condiciona ao aumento progressivo desse

excedente mediante o aperfeiçoamento da técnica.

Na produção simples de mercadorias, o produto liquido

toma a forma de mercadorias, mas não se pode ainda dar

ao seu valor o nome de mais-valia. Isto porque, nesse

período, a própria força humana de trabalho, que cria

valores, não tem valor ainda, não sendo ainda uma

mercadoria.

O montante do superproduto cabe nesse caso ao

trabalhador. Este pode gasta 10 para aumentar o bem-

estar de sua família, para fruir prazeres grosseiros ou

delicados, para formal para si uma pequena reserva ou

mesmo para entesourar ou melhorar os seus meios de

trabalho. Mas o trabalhador é obrigado, igualmente, a

deixar uma parcela mais ou menos considerável do

montante do produto liquido em pagamento de foro ao

senhor, à comuna, ao proprietário territorial, em

pagamento, às vezes, de juros ao usurário, se por acaso

andou em aberturas. Em certos casos, pode acontecer que

lhe seja retido antecipadamente, no todo ou em parte, o

montante do produto líquido. É não apenas o usurário, mas

ainda. em tal ou qual situação do mercado, o comerciante -

que muito frequentemente não se distingue daquele -

quem explora a miséria em que pode cair o trabalhador

livre. Este lucro do comerciante pode resultar, na produção



simples de mercadorias, não apenas do fato de vender as

mercadorias com as quais trafica acima do seu valor, mas

também de comprá-Ias abaixo do seu valor.

Quanto maior é a concorrência no mercado e mais

precária a situação dos produtores, tanto mais se explora a

segunda fonte de lucro. Um passo mais nesse caminho e

nos encontramos no domínio da organização capitalista da

economia.

Compreende-se facilmente que o comerciante, em lugar

de extorquir ao produtor livre o seu artigo abaixo do

respectivo valor, prefira explorar-lhe a situação precária

para fazer dele um assalariado, o qual age não por sua

conta, mas por conta do capitalista, o qual vive não da

venda de suas mercadorias, mas da venda de sua força de

trabalho.

A força de trabalho torna-se, desde então, uma

mercadoria, adquirindo um valor igual ao valor dos gêneros

alimentícios necessários à sua conservação e à sua

reprodução. O excedente do valor que o produtor cria

acima do valor de sua própria força de trabalho vira assim

mais-valia. Esta vai toda para o capitalista, pois o preço da

força de trabalho, o salário, é calculado em razão do seu

valor.

Ao industrial capitalista cabe todo o produto criado pelo

trabalhador assalariado. O valor desse produto é igual ao

valor dos meios de produção empregados - matérias-

primas, desgaste das máquinas e dos edifícios, etc. - mais

o valor da força de trabalho do operário, ou, como se diz

vulgarmente, o salário, e mais a mais-valia. Esta última é

que constitui o lucro. Mas a transformação da mais-valia

em lucro é operação ainda menos simples do que a

transformação do valor em preço.

O que o capitalista fornece na produção não é o trabalho,

mas o capital. O lucro não lhe aparece como produto do



sobre trabalho dos seus operários, mas como produto do

seu capital. Ele calcula a taxa de seu lucro não segundo a

quantidade de trabalho despendida, mas segundo a

quantidade de capital adiantado. Mas resulta dai que se

muitos fabricantes realizam a mesma taxa de mais-valia,

devem realizar taxas de lucro diferentes, caso sejam

diferentes as quantidades do capital adiantado.

Queremos por isto em evidência com um exemplo tão

simples quanto possível. Suporemos, pois, três empresas,

nas quais não apenas a taxa da mais-valia, isto é a

exploração dos trabalhadores, é idêntica, mas onde o é

também a circulação do capital. O capitalista calcula a taxa

de lucro segundo a relação existente entre a quantidade de

lucro realizada num ano pela sua empresa e a quantidade

de capital adiantado para tanto no mesmo lapso de tempo.

Quando em duas empresas a taxa de mais-valia e a

quantidade de capital são idênticas, e a circulação do

capital se faz em tempos diferentes, a taxa de seu lucro

será diversa.

Se um capital de 100.000 francos realiza em cada

rotação uma mais-valia de 10.000 francos, a relação entre

a mais_valia anual e o capital será, caso o capital circule

uma vez por ano, de 1/10; caso o capital circule 10 vezes,

de 10/10. Na primeira hipótese a taxa de lucro será de

10%; na segunda, de 100%.

Fazemos aqui abstração dessa diferença, que complicaria

muito o problema.

Suponhamos, pois, três empresas em que a taxa de mais

valia, o período de circulação do capital e o número de

trabalhadores sejam idênticos. O que difere nas três

empresas é a quantidade de capital necessário para dar

trabalho ao número constante de operários. Notemos que

Marx distingue duas espécies de capital, o capital variável

e o capital constante. O capital variável é gasto em

salários: cria a mais-valia. Esta parte do capital cresce



durante o processo da produção, muda. é variável. Ao

contrário, a parte do capital aplicada em edifícios,

máquinas, matérias-primas, etc., isto é, em meios de

produção, não muda de valor no curso da produção. Esse

valor reaparece intacto no produto criado. É pois

constante. No nosso exemplo admitimos que nas três

empresas as quantidades de capital variável são iguais,

mas que as quantidades de capital constante são

desiguais.

Suponhamos que na primeira empresa o capital

constante seja excepcionalmente fraco; que seja, por

exemplo, um telheiro em que se prepare, sem o uso de

edifícios ou máquinas, com simples ferramentas, madeira

de construção barata. Suponhamos que na segunda

empresa o capital constante; seja excepcionalmente

elevado. Tomemos, por exemplo, uma fábrica química, que

possui edifícios extremamente vastos e sólidos e máquinas

numerosas, ocupando um número relativamente pequeno

de trabalhadores. Suponhamos, enfim, que a terceira

empresa seja tal que o capital variável e constante

empregados permaneçam na média comum, digamos uma

fábrica de móveis.

Falta-nos ainda admitir uma hipótese, a fim de simplificar

tanto quanto possível o nosso exemplo: precisamos

convencional que todo o capital constante se escoe no

decurso de um ano e reapareça no valor do produto. É

claro que isto talvez nunca aconteça, de fato, numa

exploração capitalista. Edifícios e máquinas não se

desgastam tão depressa. Quando uma máquina funciona,

por exemplo, dez anos, ela só transmite um décimo de seu

valor aos produtos criados por seu intermédio. Entretanto,

se não fizermos tal hipótese, complicaremos inutilmente o

nosso exemplo, sem nada mudarmos o resultado final. Em

cada uma das três empresas empregam-se 100 operários,

mediante salários cuja soma anual representa 1.000



francos por indivíduo. A taxa de mais-valia representa em

cada empresa 100%, a massa da mais-valia, 100.000

francos. Mas suponhamos que o capital constante se eleve

no telheiro de construção A 100.000 francos, na fábrica de

móveis B a 300.000 francos. Na fábrica química C a

500.000 francos; que nas três empresas o capital circule

uma vez por ano.

Obteremos assim:

Se as mercadorias fossem vendidas segundo o seu valor

A realizaria um lucro de 50%, B um lucro de 25%, C de

16,6% A lei suprema do sistema da produção capitalista, a

igualdade não dos homens, mas dos lucros, seria violada

do modo mais grosseiro. Os capitais abandonariam as

fábricas do ramo C comi se fugissem da peste, e se

precipitariam em massa nas empresas do ramo A. No ramo

C, a oferta dos produtos baixaria, e por conseguinte os

preços ultrapassariam o respectivo valor, O inverso se

verificaria' no ramo A. Finalmente, os preços em }, e C

atingiriam um nível em que dariam a mesma taxa de lucro

do capital médio B. Essa taxa de lucro é a taxa média que

determina o preço de produção.

Teremos, então:



Há, pois, um desvio entre os preços de produção

determinados pelas despesas de produção e os valores dos

produtos. Esse desvio, contudo, não elimina a lei do valor.

Modifica-a, apenas. Essa lei permanece como o elemento

regulador que atua por trás dos preços de produção e

continua absolutamente válida para o conjunto das

mercadorias e para a massa total de mais-valia. Constitui,

assim, uma base sólida tanto para os preços como para a

taxa de lucro, que sem isso não se fundaria em nada.

A economia política das universidades considera com

desdém a teoria do valor de Marx, refutada há muito

tempo pela "ciência". Isso não impede, sem dúvida, que

essa mesma economia política julgue invariavelmente

necessário, todos os anos, produzir toda uma série de

grossos livros e tratados para destruir mais uma vez a

teoria há muito tempo tida como falsa. O valor dessas

obras nem sempre talvez, estará em proporção com o

trabalho despendido na sua confecção. Mas que poderá

invocar essa ciência para definir a taxa do lucro médio?

Nada mais que a palavrinha usual.

c) A Renda Diferencial

A definição do lucro usual, burguês, leva-nos a falar da

renda fundiária.

Uma das suas origens reside na circunstância de o

capitalista poder, ao lado do lucro usual e burguês, realizar

ainda um lucro extraordinário. Deste lucro há muitas

espécies. Aqui só nos interessa o que se relaciona com a

esfera da produção. Ele se verifica quando o industrial,

graças a meios de produção particularmente vantajosos,

de que é o único a dispor, pode elaborar mercadorias

acima do nível de preço imposto pelas condições de

produção comuns.



Um exemplo nos mostrará a natureza desse lucro

extraordinário. Simplificaremos as hipóteses, como no

exemplo precedente.

Suponhamos, por exemplo, duas fábricas de calçados

numa cidade. Uma, a casa Müller, produz com máquinas

comuns, a outra, Schulze, conseguiu máquinas

excepcionalmente vantajosas. Müller produz por ano, com

um capital de 320.000 franco B, 40.000 pares' de sapatos.

A taxa de lucro médio é de 25%. Müller é, pois, obrigado a

elevar o preço dos 40.000 sapatos, que lhe custam

320.000 francos, de maneira a realizar um lucro de 80.000

francos. Apenas embolsando esse lucro é que ele produz

sem perda, segundo a concepção capitalista. O preço de

produção dos 40.000 pares de sapatos se eleva, pois, para

a casa Muller, a 400.000 francos à razão de 10 francos o

par.

Schulze, ao contrário, produz, graças às suas excelentes

máquinas, 45.000 pares de sapatos com 320.000 francos.

Para ele, o preço de produção para um par de sapatos não

se eleva a 10 francos, mas sim a 8 francos e 88. Mas ele

pode vende-Io ao preço de produção normal, tal como o

seu concorrente, isto é, a 10 francos o par. Apura pois, com

os seus sapatos, 450.000 francos. Além de seu ganho usual

de 80.000 francos, recolhe ainda a bela somazinha de

50.000 francos a título de lucro extraordinário.

Transportemos agora este caso para o domínio da

agricultura. Suponhamos, em lugar de duas fábricas, dois

terrenos (cada um de 20 hectares, por exemplo), de

fertilidade desigual, explorados por dois capitalistas. Um

produz, com uma despesa de 3.200 francos, 400 quintais

de trigo, e o outro, com a mesma despesa, 450 quintais. O

proprietário do primeiro terreno deve, pois, se deseja

realizar o lucro usual, aumentar 2 francos no preço de um

quintal de trigo, que lhe fica em 8 francos, sendo de 25% a

taxa média de lucro. O preço da produção será de 10



francos, o lucro do agricultor de 80 (francos. O segundo

agricultor vende também o seu trigo a 10 francos o quintal,

embolsando assim 4.500 francos, e realiza por

conseguinte, além do lucro médio, um lucro extraordinário

(de 500 francos.)

Aparentemente, esse caso é idêntico na agricultura e na

indústria. Há contudo entre uma e outra hipótese, uma

diferença essencial. Essa espécie de lucro extraordinário na

agricultura está submetida a leis particulares e constitui,

portanto, uma categoria especial em economia política: a

renda territorial ou fundiária.

O solo - inclusive todas as forças de produção que se

devem considerar ligadas ao solo (Marx), por exemplo, a

força das quedas d'água e em geral as águas correntes - é

com efeito um meio de produção de uma espécie

particular. A sua quantidade não pode ser aumentada

arbitrariamente, a sua qualidade não é por toda a parte a

mesma. As qualidades particulares de um terreno se ligam

ao solo e não são transmissíveis ao talante dos homens. As

máquinas e as ferramentas são multiplicáveis

arbitrariamente, transmissíveis, e podem ser todas da

mesma qualidade.

Se, pois, um capitalista industrial realiza, mediante

condições de produção excepcionalmente vantajosas, um

lucro extraordinário, ele o deve a qualidades pessoais ou a

circunstâncias invulgares, a um acaso sobremodo feliz, a

experiência, inteligência ou energia especiais, ou a um

capital particularmente elevado. Mas o seu lucro

extraordinário despertará logo a inveja de outros

capitalistas. Estes procurarão organizar explorações nas

mesmas condições de produção. Cedo ou tarde, as

condições de produção particularmente vantajosas serão

universalmente difundidas: a oferta no mercado

aumentará, os preços baixarão, e o lucro extraordinário do



capitalista que primeiro introduziu esses aperfeiçoamentos

desaparecerá.

Na indústria, o lucro extraordinário, que resulta de

condições de produção mais vantajosas, só é fenômeno

excepcional e passageiro.

Coisa diversa ocorre na agricultura. onde o lucro

extraordinário resulta da fertilidade desigual das diferentes

espécies de terrenos. Essa desigualdade decorre de

condições naturais, e é, em determinadas condições de

técnica, uma grandeza fixa. Mesmo admitindo-se que todas

as outras condições de produção sejam absolutamente

idênticas para os diversos agricultores, existirá sempre a

diferença da qualidade do solo. A renda territorial não é,

por conseguinte, como o lucro extraordinário na indústria,

um fenômeno passageiro: é um fenômeno permanente.

Mas há mais. O preço de produção na indústria é

determinado, como vimos, pelo lucro usual e pela média

das despesas necessárias nas condições de produção

dadas, isto é, pelo capital necessário à criação de um

artigo. A exploração em que as despesas de produção são

inferiores à média socialmente necessária realiza um lucro

extraordinário. A exploração que, ao contrário, produz a um

preço muito elevado, realiza um lucro inferior ao lucro

usual, e pode mesmo, em certos casos, verificar-se um

deficit.

Inversamente, na agricultura, não são as despesas de

produção necessárias num terreno médio que determinam

o preço de custo. Quando, ao lado do melhor terreno, se

cultiva um inferior de superfície maior, não precisamos

atribuir essa diferença, como já notamos, a circunstâncias

extraordinárias ou a qualidades pessoais do agricultor. Isto

acontece porque o terreno melhor não basta, por si só , a

produzir os gêneros necessários para a subsistência da

população. Mas o capitalista trata-se aqui apenas da

exploração capitalista do solo - exige da empresa a que se



dedica, além do preço de custo, o lucro usual. O terreno

inferior só será pois explorado por capitalistas se a

insuficiência da oferta fizer subir os preços dos gêneros a

tal ponto que mesmo a cultura desse terreno inferior renda

bastante. Isso quer dizer que na agricultura não são as

despesas de produção, necessárias para um terreno médio,

mas as necessárias para o terreno pior, que determinam o

preço de produção.

Dessas duas diferenças entre a renda territorial e o lucro

industrial resulta uma terceira. A população cresce

sobretudo onde a indústria se desenvolve, e com ela

aumenta a procura de gêneros alimentícios. Impõe-se o

cultivo de novas terras. Mas por isso mesmo as diferenças

de fertilidade entre as diversas zonas cultivadas aumentam

no curso da evolução econômica, e por conseguinte

aumenta a renda fundiária.

Só precisamos desenvolver o exemplo acima para

mostra-Ia com clareza. Para termos uma visão de conjunto,

exporemos os resultados sob a forma de quadros.

Admitimos que a cultura se estendeu do terreno inferior de

que falamos no primeiro exemplo, e que produz, com uma

despesa de capital de 3.200 francos, 400 quintais de trigo,

a um terreno ainda pior, que, com a mesma despesa de

capital e em área idêntica, não da; mais do que 320

quintais.



Vê-se que, em virtude do desenvolvimento da produção,

da extensão da cultura a um terreno pior, que a renda

fundiária do terreno A se elevou de 500 francos a 1.650

francos O terreno B, que não possuía antes renda fundiária,

tem atual mente uma de 1.000 francos.

A taxa de lucro apresenta uma tendência a baixar no

curso da evolução capitalista. Não podemos desenvolver

aqui as causas desse fenômeno. Ele é incontestável. Ao

contrário, a renda fundiária apresenta uma tendência a

subir. Isto não quer dizer contudo, que a renda fundiária de

um terreno determinado cresça obrigatoriamente sempre.

Num país de lavoura antiga, a expansão do cultivo do solo

irá sem dúvida, geralmente, do terreno bom ao terreno

pior. Num país novo, é frequentemente o inverso que se

verifica. Isto porque não é o melhor terreno o que se lavra

primeiro, mas o mais acessível. Admitimos que. em virtude

do desenvolvimento da agricultura, seja desbravado o

terreno melhor logo depois do pior. Teremos então, por

exemplo, o quadro seguinte:



Nesse caso, não houve aumento da renda fundiária do

terreno A. Mas o terreno X, que antes não dava renda

fundiária, apresenta agora uma de 1.000 francos. A massa

da renda fundiária que fica com o proprietário do solo é

melhor em valor absoluto, e também em relação ao capital

total adiantado, que a estabelecida no quadro I.

Pode-se mesmo, em certas circunstâncias. lavrar uma tal

quantidade e uma tal qualidade de terreno que os preços

dos gêneros baixam. Então, a exploração do terreno ruim,

cultivado até esse momento não dá mais renda, impondo-

se o seu abandono. Nesse caso, a renda fundiária de

determinados terrenos baixa. Contudo. mesmo nessa

hipótese, a massa total da renda fundiária pode tornar-se

maior em valor absoluto e em relação à massa total do

capital aplicado na agricultura. É o que mostra o quadro

seguinte:

O preço de produção baixou, o terreno B deixou de ser

cultivado. O terreno A deixou de dar renda, a renda

fundiária do terreno X caiu de 1.000 francos a 440 francos.

Contudo, a massa total' da renda fundiária elevou-se de

1.500 francos (quadro III) a 1.768 francos (quadro IV).



O exemplo em nada se modificaria se, em lugar de

glebas isoladas se tratasse de todas as espécies de

terrenos de um país ou mesmo da exploração do mundo

inteiro. A diferença única consistiria em que, ao invés de

centenas e de milhares, teríamos então centenas de

milhões e bilhões.

Não são apenas as diferenças de fertilidade dos terrenos

que constituem a renda fundiária, mas ainda as diferenças

de situação, a distância do mercado. Quanto mais a

população de um centro aumenta e faz aumentar, do

mesmo passo, a procura de gêneros no mercado, tanto

maiores serão as distâncias em que estes poderão ser

encontrados. Mas os terrenos mais distantes só são

lavrados para o mercado no momento em que os preços

dos gêneros sobem a tal ponto que cobrem, além das

despesas de produção, as despesas de transporte, dando o

lucro médio do capital. Disso resulta uma renda fundiária

para os terrenos mais próximos do mercado.

Suponhamos três terrenos, a distâncias diversas do

mercado. Admitamos, para simplificar, que são de

fertilidade igual. As despesas de transporte se elevarão

para o produto do trigo, por exemplo, a um centavo por

quintal e por quilômetro. Teremos então:

Esta espécie de renda territorial, por sua vez, tem uma

tendência a crescer proporcionalmente ao aumento da

população. Mas o aperfeiçoamento dos meios de

comunicação, que diminuem as despesas de transporte

dos gêneros, age em sentido inverso.



Enfim, há ainda uma terceira espécie possível de renda

territorial. É a que adquire maior importância nos países de

lavoura antiga. Pode-se aumentar a produção de gêneros

não apenas com o desbravamento de um terreno ainda

não cultivado, mas ainda com melhoramentos no solo já

submetido a trato, nele se aplicando mais trabalho, em

suma, invertendo-se um capital maior (despesas com

salários, com o gado, com estercos, instrumentos, etc.). Se

o capital adicional, empregado num terreno melhor,

concretiza um proveito maior que o realizado com o cultivo

do terreno pior, que sem isso seríamos obrigados a lavrar,

esse ganho adicional constitui um lucro extraordinário,

uma nova renda fundiária.

Para mostrá-lo com um exemplo, retomaremos o quadro

I.

Temos ali duas glebas do mesmo tamanho, A e B.

Admitamos que B faça parte do terreno pior e que o seu

preço de produção (10 francos por quintal de trigo) seja o

preço corrente no mercado. Suponhamos, pois, que se

realize no terreno A uma nova aplicação de fundos, que se

dobre, por exemplo, o capital primitivo, e que a nova

inversão não seja tão produtiva como a primeira, mas o

seja mais que a inversão feita no terreno pior. Teremos

então:



O valor total da renda territorial de A, portanto, foi

aumentada pela inversão adicional de A2.

Quaisquer que sejam as diferenças entre as espécies de

renda territorial que examinamos, há entre elas um caráter

comum: derivam todas das diferenças de fertilidade ou de

situação dos terrenos particulares. São rendas diferenciais.

Mas a quem beneficiam?

Os lucros extraordinários da indústria, que resultam do

fato de o trabalho produzir mais do que o lucro médio,

ficam com o capitalista. Isto acontece mesmo que não

tenha inventado a máquina melhor, que apenas se haja

assenhoreado da descoberta que lhe dá vantagem sobre os

seus concorrentes, e mesmo que o rendimento maior do

trabalho, oriundo da aplicação de capital mais

considerável, por conseguinte de atividade numa escala

mais ampla, não seja devido ao seu mérito. Ele não é

favorecido por lucro extraordinário proveniente da

fertilidade maior ou da situação mais vantajosa de

determinado terreno.

Se é, ao mesmo tempo, proprietário fundiário e

agricultor, então, é certo, embolsa também o lucro

extraordinário. Coisa diversa acontece quando o agricultor

capitalista e o proprietário fundiário são duas pessoas

diferentes, quando o primeiro apenas aluga o terreno de

outrem. O solo não é multiplicável, nem transmissível ao

talante dos homens. O agricultor que não é proprietário

fundiário não pode cultivar sem permissão da pessoa que o

é. Para obter tal permissão, tem de ceder-lhe seu lucro

extraordinário, a sua renda territorial. Contudo, O

proprietário territorial só obterá geralmente do

arrendatário (ao menos quando este cultiva segundo as lei

da exploração capitalista, o que admitimos aqui por

hipótese) apenas esse lucro extraordinário. Se o capitalista

não encontra meios de conseguir o seu lucro usual, ele

renunciara ao negocio e dono da terra ficara sem



arrendatário. Se, ao contrário, aluguel é inferior a renda

territorial, uma parte do lucro extraordinário realizado ira

para as mãos do arrendatário realizando um lucro superior

ao lucro médio. A concorrência será assim atraída para

esse lado, e ela fará subir o arrendamento.

d) A Renda Territorial Absoluta

Mas o monopólio do proprietário territorial, sem a

permissão do qual toda. cultura é proibida, se faz ainda

sentir de outra maneira. Admitimos até aqui que o terreno

pior não dá lucro extraordinário. Mas se os preços

comerciais dos artigos criado pela produção capitalista

fossem determinados diretamente, pelos seus valores, e

não pelo seu preço de produção, mesmo o terreno pior

poderia dar um lucro extraordinário à exploração

dominante.

Para demonstrá-lo, reproduziremos o quadro da página

69, onde pusemos em evidência a relação entre a mais-

valia e capital total de três empresas diferentes. Temos as

três empresas A, B, e C, onde a composição do capital é

"organicamente diferente" como diz Marx, que por tal coisa

entende a "composição do capital na medida em que é

determinado pela sua composição, técnica e na medida em

que reflete" (Kapital, III, 1. Pág. 124). Quanto mais fraco é o

capital constante relativamente ao capital variável

empregado, tanto mais baixa é a composição do capital. A

exploração dos trabalhadores, por conseguinte, a taxa da

mais-valia, é a mesma nos três casos.



Se as mercadorias fossem vendidas pelo seu valor se por

conseguinte a massa da mais-valia em cada caso particular

fosse igual a do lucro, A realizaria um lucro extraordinário

além do lucro médio, se admitirmos que B represente a

composição media do capital. O lucro de A é de 50%, o de

B, de 25%. Assim, pois, o lucro extraordinário de A é de

25%.

Se A produz nas condições da livre concorrência, esse

lucro extraordinário não pode durar, será Passageiro. A

hipótese contrária se verificará se A tiver uma situação

excepcional que lhe permita excluir, até um certo ponto, a

concorrência. É o caso da propriedade territorial.

Ela constitui um monopólio em todos os velhos países, e

pode deixar o seu solo sem cultivo se este não der

nenhuma renda. Onde todos amam, Carlos não pode odiar;

onde cada proprietário fundiário embolsa a sua renda, o

dono do pior terreno, terreno que não proporciona

nenhuma renda diferencial, reivindica também o seu

quinhão. Ele só ordena o aproveitamento do seu solo no

momento em que os preços dos gêneros ultrapassem o seu

preço de produção de maneira que lhe assegurem,

igualmente, um lucro extraordinário.

Ora, esse lucro extraordinário pode existir, sem que o

preço de produção dos cereais supere o seu valor. Porque a

agricultura pertence a esses ramos de exploração em que,

ao menos até certo ponto da evolução técnica, a

composição do capital é baixa, em que ela não aplica, por

assim dizer, matéria bruta produzindo ela mesma o que

emprega. Rodbertus teve o mérito de haver, em primeiro

lugar, posto em evidência o lucro extraordinário que daí

resulta para a agricultura e que constitui uma fonte de

renda territorial. Enganou-se, contudo, quando achava que

a baixa composição do capital, na exploração agrícola,

funda-se, em quaisquer circunstâncias, na natureza das

coisas. É verdade que ela emprega muito menos matéria



bruta que outros ramos da indústria capitalista. Entretanto,

as despesas com máquinas e construções - celeiros,

estábulos, bicas d'água, etc. - aumentam cada vez mais

com os progressos da técnica. É muito duvidoso que, na

cultura intensiva de hoje, a composição orgânica do capital

fique abaixo da média.

Mas no cálculo do lucro, é preciso levar. se em

consideração, igualmente, o período da circulação do

capital. Nós dele fizemos abstração, até aqui para não

complicarmos inutilmente as nossas explicações. Não

podemos. porém, desprezar agora esse ponto. O capitalista

calcula a taxa de lucro segundo a relação que existe entre

o lucro total que realiza num tempo determinado (um ano)

e o capital total invertido. Mas quanto mais longo é o

período de circulação do capital, tanto maior deve ser o

capital total, uma vez que se conservem inalteradas a

composição orgânica e as proporções da exploração. Ora,

na agricultura, o período de circulação do capital é

particularmente longo. Um período mais extenso que o

período médio pode muito bem suprimir um lucro

extraordinário, proveniente de outra fonte qualquer.

Suponhamos que nas três empresas A, B C, de nosso

quadro acima, os períodos de circulação do capital sejam

diferentes. A primeira deve empregar 200.000 francos, a

segunda, 400.000 francos, a terceira, 600.000 francos, a

fim de realizarem uma mais-valia de 100,000 francos. O

período de circulação do capital é, na primeira empresa, de

um ano (abstraímos aqui a diferença entre o capital fixo e o

capital móvel na segunda, de seis meses; na terceira, de

três meses. Nesse caso, A é obrigado a aplicar 200.000

francos de uma vez para um capital anual de 200.000

francos. B, para um capital de 400.000 francos, só tem

necessidade de inverter 200.000 francos. Finalmente, um

capital de 150.000 francos basta a C para fazer face a uma

despesa anual de 600.000 francos.



Teremos então:

A circulação mais rápida compensou de sobra a perda

experimentada por C no primeiro quadro, por causa da

composição elevada do seu capital.

Rodbertus enganava-se, pois ao admitir que da baixa

composição do capital agrícola resultava fatalmente um

lucro extraordinário, dado que os produtos da lavoura

fossem vendidos pelo seu valor. Em primeiro lugar, a

composição desse capital não é necessariamente baixa.

Em segundo lugar, os seus efeitos podem ser

compensados de sobra pelos longos períodos de circulação

do capital na agricultura.

Mas se Rodbertus foi muito longe, ao desejar provar que

da baixa composição do capital empregado na agricultura,

d, veria forçosamente resultar uma forma especial de

renda fundiária, forneceu ao menos preciosas indicações

sobre a maneira pela qual ela pode constituir-se. A Marx

estava reservado estudo das leis dessa renda particular,

que denominou renda territorial absoluta.

Como todo preço de monopólio, o preço dos gêneros, d.

terminado pelo privilégio da propriedade territorial, pode

elevar-se acima do valor desses gêneros. A proporção de

tal aumento só depende do campo de ação em que as leis

da concorrência continuam a manifestar-se, dentro dos

limites d, monopólio. As causas determinantes, no caso,

são a concorrência dos proprietários fundiários entre si, a

concorrência d exterior, o excedente de capital que aflui,

sob a influência da alta dos preços, para o solo melhor, e

lhe amplia a produção, enfim - e trata-se do fator mais

importante - o pode de compra da população. Quanto mais



se elevam os preços do, gêneros, tanto mais se retrai o

circulo dos consumidores, tanto mais cresce o número dos

que não podem alcançar tais preços e se veem obrigados a

limitações. Disso resulta fatalmente que a procura de

sucedâneos aumenta e tende a suscitar a sua produção.

Se, por tais meios, a massa da população ainda não é

abastecida de gêneros em quantidade suficiente, seguir-se-

á por fim um aumento da emigração e da mortalidade, isto

é, uma diminuição do número de habitantes.

Os senhores proprietários territoriais não podem, pois,

fixar arbitrariamente o montante da renda fundiária

absoluta. Dela retiram, porém, o máximo possível.

Uma vez que o pior terreno haja dado uma renda

territorial absoluta, qualquer outro terreno também,

necessariamente, dará a sua. É o que mostra um cálculo

simples. Lembremo-nos do quadro II. Segundo ele, o

terreno pior C não produzia nenhuma renda fundiária,

estando o preço do trigo a 12 francos e 50 o quintal.

Vejamos agora como ficaria esse quadro, se retirasse o

terreno C da cultura, até que o preço do trigo houvesse

ultrapassado de muito os 12 francos e 50. Admitamos que

este seja suficientemente alto para que o desenvolvimento

do terreno C e o aumento da oferta, no mercado, daí

resultante, não o façam descer abaixo de 15 francos.

Teríamos então:

O proprietário ou proprietários do terreno C conseguiram,

pelo seu cristianismo prático, que fez subir o preço do

trigo, não apenas uma renda para si mesmos, mas ainda

quase dobrar a de seus colegas. O meio empregado para



chegar-se a este resultado foi o de todos os cartéis: limitar-

se a produção para se elevarem os preços. Há uma

diferença entre o cartel industrial e o cartel agrícola.

Graças ao seu monopólio natural, os senhores proprietários

fundiários podem elevar os preços mais facilmente que

seus colegas da indústria e do comércio, os quais precisam

criar antes um monopólio artificial. Isto não impede,

naturalmente, que esses mesmos proprietários territoriais

se indignem, mais do que ninguém, contra os

açambarcadores e os sindicatos de negociantes de trigo.

São estes precisamente que impedem os negócios a termo,

comércio judeu que dificulta, ao que parece, a alta do

preço do pão.

Para alguém embolsar uma renda territorial basta-lhe o

título de proprietário fundiário. Quando aluga o seu

domínio não carece mexer o dedo para ter o benefício da

renda te territorial. Para realiza: o lucro que os

trabalhadores lhe proporcionaram, o capitalista, mesmo no

caso de não colaborar ativamente na produção, é obrigado

ao menos a intervir na esfera da circulação das

mercadorias, na compra e na venda. A isso foi obrigado, ao

menos, até o dia em que as sociedades por ação o

tornaram também inútil nessa esfera mostrando (

poderiam dispensá-Ia. O proprietário territorial só precisa a

sua posse fundiária para receber as suas rendas e muito

frequentemente vê-Ias aumentar.

Urge não confundirmos a renda territorial capitalista com

os foros que os camponeses outrora eram obrigados a

pagar ao. senhor, na era do feudalismo. A esses foros

correspondiam primitivamente, e corresponderam mais ou

menos durante toda a Idade Média, funções importantes

que o senhor tinha de cumprir. Depois, o Estado se

encarregou dessas funções, e passou a perceber em troca

as contribuições camponesas.



O proprietário territorial tinha de distribuir a justiça, de

realizar o policiamento, de defender os interesses de seus

vassalos no exterior, de protegê-los a mão armada, de

assegurar o serviço de guerra.

Não se cogita de nada disso na sociedade capitalista. Na

medida em que a renda territorial é renda diferencial e

resulta da concorrência; na medida em que é renda

absoluta ela resulta em monopólio. Se fica com o

proprietário fundiário não implica, tanto num caso quanto

no outro, em quais quaisquer funções sociais. Ela decorre

exclusivamente da propriedade individual do solo.

Na prática, não se distinguem as duas parte da renda

territorial. Não se pode determinar qual é a proporção da

renda diferencial e qual a da renda absoluta.

Ordinariamente a essas duas partes da renda fundiária

ainda se mistura o juro do capital adiantado pelo

proprietário territorial, para despesa especiais. Quando

este último é ao mesmo tempo agricultor renda territorial

aparece como uma parte do lucro da exploração agrícola.

Convém, contudo, que se distinga em essência as duas

espécies da renda.

A renda diferencial resulta do caráter capitalista da

produção, e não da propriedade privada do solo. Ela

subsistiria se o solo fosse nacionalizado, como o desejam

alguns partidários da reforma agrária, sob a condição de

conservar-se a forma capitalista da exploração agrícola. Ela

apenas não reverteria mais em benefício de particulares,

mas da coletividade.

A renda territorial absoluta resulta da posse privada do

solo e da exploração existente entre o interesse do

proprietário fundiário e o interesse da coletividade. A

nacionalização do solo suprimi-la-ia, reduzindo o preço dos

produtos agrícolas.



Com efeito - e é esta a segunda distinção entre a renda

diferencial e a renda absoluta - a primeira não constitui um

fator que determine os preços dos produtos agrícolas,

como a última. A primeira resulta dos preços de produção.

A última provém do desvio entre os preços do mercado e

os preços de produção. A primeira é constituída pelo

excedente, pelo lucro extraordinário que o trabalho num

solo melhor, ou de situação mais favorável, proporciona. A

última, pelo contrário, não resulta de mais-valia realizada

por certos serviços agrícolas. Ela só é possível, pois,

mediante um desconto feito pelo proprietário territorial

sobre os valores existentes, um desconto sobre a massa da

mais-valia, uma diminuição, portanto, do lucro, ou um

desconto sobre o salário. Se os preços dos gêneros e os

salários aumentam ao mesmo tempo, o lucro do capital

diminui. Se os preço,s dos gêneros aumentam, sem que se

verifique uma alta proporcional de salários, as vítimas

serão os operários.

Pode enfim acontecer, e é geralmente o que se verifica,

que os operários e os capitalistas dividam entre si a perda

que a renda territorial absoluta lhes inflija.

Há felizmente limites à alta da renda territorial absoluta

Já fizemos alusão ao fato de os proprietários territoriais não

poderem fixar à vontade o seu montante. Até estes últimos

tempos, é certo, ela crescia constantemente na Europa,

assim como a renda diferencial, graças ao aumento da

população, que acentuava cada vez mais o caráter de

monopólio que a propriedade territorial possui. Mas a

concorrência de além-mar atenuou bastante esse

privilégio. Não temos nenhum motivo para admitir que a

renda diferencial haja sofrido na Europa a concorrência

ultramarina, exceto em alguns distritos da Inglaterra. De

resto, não vimos em parte alguma que se tenha deixado de

cultivar o solo. Contínua-se a explorar, mesmo, a terra



mais ingrata. Quando muito, alterou-se, a natureza de

exploração. Mesmo a sua intensidade não diminuiu.

A renda territorial absoluta, ao contrário, baixou, e isto

sobretudo em proveito das classes operárias. Se as suas

condições de existência melhoraram muito depois de 1870,

sobretudo na Inglaterra, isto foi devido seguramente, em

grande parte, à baixa da renda absoluta. Parte se pode

atribuir também, à força sempre crescente do proletariado,

tanto no domínio político como no domínio econômico, de

maneira a impedir que a classe capitalista se beneficiasse

com todas as vantagens da situação.

Mas, ao lado dessas vantagens, houve também

inconvenientes. A baixa da renda territorial determinou

uma crise na agricultura, crise que não é passageira como

as comerciais e industriais, mas crônica, sobretudo nas

regiões onde - como acontece na maioria dos países - o

proprietário fundiário e o agricultor são uma mesma e

única pessoa. Então, todo prejuízo experimentado pelo

proprietário territorial recai sobre a agricultura. O mesmo

ocorre onde as rendas fundiárias se vinculam ao preço do

solo.

A propriedade privada do solo, que, antes de manifestar-

se de concorrência ultramarina, era uma das principais

fontes de miséria para as classes trabalhadoras, em

virtude da alta renda fundiária, tornou-se, por efeito dessa

concorrência, uma fonte de miséria para os proprietários

territoriais e os agricultores. Toda tentativa para sanar-se o

mal, de Um Ia o agrava de outro.

c) O Preço do Solo

Sob o regime da propriedade privada do solo e da

produção de mercadorias na agricultura, tornam-se

mercadorias próprias parcelas de terra. Quando os meios

de produção tornaram capital, foi-se levado a considerar o



solo, também como um capital. Ele não é. Por mais que Se

lhe dê cor nuamente o nome de capital, com isso não se

enriquece de um tostão o proprietário territorial. Sem

dúvida, a sua terra tornou uma mercadoria, que possui um

preço e um valor comercial determinados, Mas esse valor

obedece a leis diversas das que regulam o valor comercial

comum. O solo não constitui uma elaboração do trabalho

humano: o seu preço não é portanto, determinado pelo

trabalho necessário à sua produção. Muito menos pelas

despesas de produção. Ele é determina pela renda

territorial. Na sociedade capitalista, o valor uma parcela de

chão ou de um bem se assemelha ao valor um capital cujo

rendimento fosse igual ao montante da renda fundiária do

solo em apreço. O valor desse capital é o vai comercial da

terra. Este é, pois, determinado de um lado pelo montante

da renda fundiária de outro pela taxa usual de juro.

O juro do capital é a parte de lucro que um empresário

cede a um proprietário capitalista, para que este ponha o

dinheiro à sua disposição. Por outras palavras, é a parte do

lucro que o capitalista pode realizar, simplesmente em

virtude do seu direito de propriedade, sem intervir pessoal

e ativamente, na qualidade de empresário, no comércio ou

na indústria. É o que acontece não somente quando o

capital colocado sob a forma de empréstimo, mas ainda

quando é representado por ações, Não trataremos aqui das

modalidades primitivas do empréstimo, nem de seu papel

fora de esfera da produção.

Da mesma forma que as taxas do lucro, as taxas do juros

do capital tendem a igualar-se. Os novos capitais afluem

para onde se paga mais que o juro médio, e se afastam de

onde paga menos - todas as coisas permanecendo

inalteradas, (riscos sendo os mesmos. etc. E mais, o juro,

se for médio, juro com um, aparece muito mais

claramente, como grandeza constante, determinada e



conhecida, do que a taxa geral do lucro (MARX, Kapital, III,

1, pág. 349).

O nivelamento da taxa de juro se realiza também muito

mais rapidamente do que o das taxas de lucro. Este último

s verifica por transformações em toda a organização da

economia nacional, por aumento da produção num domínio

e diminuição dessa mesma produção em outro. Para o

capital-dinheiro, há um método muito mais cômodo para

igualar a taxa de juro: isto pode ser feito num instante. No

mercado em que se compram e se vendem as colocações

de fundos, eleva-se naturalmente o preço das que dão um

juro superior ao juro médio, diminuindo_se, de outro lado, o

preço das que dão um juro inferior. Se uma ação que eu

comprei por 200 francos dá um dividendo de 10 por cento,

sendo de 5% a taxa corrente de juro, eu posso vendê-Ia por

400 francos, qualquer que seja o valor dos meios de

produção que ela represente.

É precisamente com uma colocação desta natureza que -

se considera o solo fixando-se o respectivo valor segundo o

montante da renda territorial que assegure ao seu

proprietário.

Mas identificar, por este motivo, o solo a um capital,

como o fazem muitos economistas, é desconhecer

diferenças essenciais.

Os juros superiores à media que um capital colocado nas

empresas industriais proporciona, dado que seja livre a

concorrência, isto é, excetua dos os casos de monopólios -

como por exemplo as estradas de ferro, as minas e outras

explorações do mesmo gênero - não podem subsistir

indefinidamente, tanto quanto as taxas de lucro superiores

à média. A alta de uma colocação cujo valor é fixado acima

de seu preço de produção só deve, pois, ser um fenômeno

passageiro.



Não é o que se verifica quando se trata do preço da

terra. Já sabemos, de resto, que o solo, como solo, não tem

preço de produção. Uma baixa geral da taxa de juro de

modo algum afeta o valor comercial do capital-dinheiro,

mas modifica o do solo. Uma parcela de terra que dê uma

renda fundiária de 6.000 francos, valerá 100.000 francos

se a taxa de juro for de 6%, 150.000 francos. se a taxa for

de 4%. Seria ridículo supor-se que um capital colocado sob

forma de empréstimo ou de ações e que renda hoje 6%,

valesse 150.000 francos caso a taxa geral de juro caísse a

4%. Muito ao contrário, aconteceria, em virtude de uma

conversão ou de novas colocações no domínio

correspondente, que o capital deixaria de render 6%, só

renderia 4%, valendo sempre 100.000 francos. A baixa

geral da taxa de juro aumenta o valor comercial do solo,

mas não o do capital-dinheiro.

Sem dúvida, é possível que haja também capital

colocado no solo, É o que acontece frequentemente nos

países capitalistas. Mas a observação não faz mais do que

complicar o exemplo sem modifica-lo na essência. Verifica-

se, então, que a parte da mais-valia agrícola que fica com

o proprietário territorial compreende não apenas a renda

fundiária, mas ainda o juro do capital. O preço do solo

compreende, além da renda fundiária capitalista, o juro

capitalizado, o que vem a ser, com efeito, nos casos

normais o próprio capital.

Mas exclusivamente o juro do capital não pode, de modo

algum, explicar o preço do solo. Isto porque a terra sem

nenhuma aplicação de capital, a terra inteiramente inculta,

tem também um preço quando a produção capitalista está

suficientemente desenvolvida. É esta a segunda diferença

entre solo e o capital. O valor efetivo de um capital-

dinheiro mede-se, no mercado de capital, pelo juro que ele

realmente da. O preço de um pedaço de terra mede-se

pela renda fundiária que pode dar. Há ainda uma terceira



diferença: os meios de produção criados pelo trabalho

humano se desgastam (física moralmente; moralmente se

desgastam por novas descoberta e cedo ou tarde deixam

de existir. Precisam ser constantemente renovados. O solo,

ao contrário, é indestrutível e eterno ao menos em relação

à sociedade humana.

As duas últimas razões nos fariam considerar insensato

proprietário de uma empresa industrial que, em lugar de

explorá-Ia, a deixasse imobilizar-se. Quanto aos

proprietários territoriais, não seria insensato esse

comportamento no momento em que sobe a renda

fundiária (isto é, principalmente nas cidades). Para eles, é

frequentemente muito vantajoso não entregar um terreno

ao cultivo.

Estas diferenças todas se apagam quando se define solo

como um capital. Contudo, muitos economistas sustentam

ainda hoje esta definição. Brentano, por exemplo, na sua

obra Sobre a política agrária, já citada. O que a justifica a

seu critério, é o fato de haver capital no solo. Rodberh por

acaso não designa como capital um edifício urbano,

"embora a superfície que esse edifício ocupe seja uma

dádiva da natureza monopolizada ... ? O solo é hoje, pois,

um capital. Sem duvida ele se distingue de outros capitais,

por ser uma dádiva da natureza monopolizada e por ter a

sua quantidade limitada. Mas isto ocorre não apenas com o

sol cultivado, mas também com o solo coberto de prédios,

o utilizado por explorações industriais. É o que acontece

igualmente, com as quedas d'água, as minas, as estradas

de ferro, etc." (Agrarpolitik, pág. 13.) O alegado

naturalmente não prova que o sol seja capital, mas prova

que o terreno das cidades, as queda d'água e as minas dão

também renda fundiária. Mas pelo que toca as estradas de

ferro, é preciso a gente ter uma imaginação muito viva

para classifica-Ias no número das "dádivas da natureza." O

episódio lembra uma frase de Dogberry: "Um rosto bonito é



um presente da sorte, mas saber ler e escrever é um

dádiva da natureza" .

Chame-se, embora, capital ao solo. Isto não fará do

proprietário territorial um capitalista.

Para determinar-se o preço de uma propriedade é preciso

sem dúvida que se levem em conta outros fatores além da

renda territorial. Há, ao lado do "capital fundiário", isto é,

ao lado da renda fundiária capitalizada, o capital realmente

adiantado para a exploração agrícola: construções,

trabalhos, animai vivos e ferramentas. O valor mercantil

desse capital é calculado segundo os preços de produção

(deduzido o desgaste).

Mas um domínio pode compreender igualmente

instalações de luxo. É esta a regra da grande propriedade.

Tais benfeitorias, que nada tem de comum com a

produção, aumentam naturalmente o preço do imóvel, sem

aumentar-lhe a renda territorial. Quanto mais elevado for o

preço dessas instalações de luxo, tanto mais o juro do

capital fundiário parecerá fraco dado que aquele esteja

incluído nesse capital. Para limitarmo-nos ao nosso

exemplo, se uma parcela de terra dá uma renda fundiária

de 6.000 francos, ela valerá, à taxa corrente de juro de 3%,

200.000 francos. Se o proprietário nela constrói uma

vivenda que lhe custe 100.000 francos, ele calculará o

valor comercial do imóvel em 300.000 francos. Mas daí

resulta que o juro do capital fundiário só será de 2%, isto é,

muito mais fraco que o juro comum do capital.

Ouve-se dizer frequentem ente que o capital fundiário

tem a faculdade notável de oferecer um juro

particularmente fraco, mais fraco que qualquer outra

espécie de juro. A afirmação é inteiramente falsa.

Como acabamos de ver, esta espécie de capital não

existe absolutamente. Não passa de uma ficção. O que

existe de fato é a renda territorial, segundo a qual é



calculado o montante do capital fundiário. Sem dúvida,

tem-se por hábito avaliar o capital da renda territorial a

uma cifra muito elevada em relação à taxa média de juro.

Mas isto não se verifica porque o capital fundiário tenha a

faculdade misteriosa de dar um juro menor, mas porque o

capitalista tem o costume, nada misterioso, bem

inteligente ao contrário, de considerar o solo fonte da

renda territorial - uma colocação de vantagens

particulares. :É o que acontece, com efeito, mais

frequentemente. Ao solo se vinculam, de ordinário,

vantagens materiais e morais, que não figuram na renda

territorial - a propriedade de uma casa de campo ou de um

palacete como no exemplo que citamos a produção de

generosos para o consumo pessoal, a caçada, a influência

política. De resto, a renda territorial ofereceu, até estes

últimos tempos, na Europa a tendência a subir - e ela ainda

a oferece nas cidades e seus subúrbios - tendência inversa

à tio juro do capital. O capitalista deve pagar esta

esperança, de modo especial, quando compra um terreno.

Mas todas essas transações não fazem do proprietário

territorial - como proprietário territorial - um capitalista.

Uma pessoa pode naturalmente ser ao mesmo tempo

proprietário territorial e capitalista, mas isto é outro caso. A

venda e a compra fazem da propriedade fundiária uma

colocação capitalista, mas não um capital. Do mesmo

modo, um lugar de juiz, adquirido no último século

mediante capital, com isto não se tornava capital. O

proprietário fundiário pode sem dúvida, vender a sua terra

e assim tornar-se capitalista. Mas no momento em que tal

coisa se verifica, deixa de ser proprietário fundiário.

Inversamente, o capitalista que gasta todo o seu dinheiro

na compra de uma terra, deixa de ser capitalista no

momento em que se torna proprietário fundiário.

O proprietário fundiário não é um capitalista. Os

primeiros que de tal coisa se aperceberam foram os



senhores territoriais ingleses, privados, antes que o fossem

os do continente, dos serviços feudais dos seus vassalos e

obrigados a experimentar a exploração capitalista. Essa

experiência não da bom resultado: a organização do

crédito não estava ainda bem desenvolvida. Eles se viram

compelidos (desde o século X) a dividir os seus bens em

granjas mais ou menos extensas dá-las aos agricultores

que possuíam animais e instrumentos indispensáveis à

exploração. O arrendamento contratado com um

arrendatário capitalista foi o meio que se escolheu para dar

à agricultura o capital necessário.

O arrendamento moderno, de cunho capitalista, está

menos desenvolvido no continente europeu, sobretudo ao

norte dos Alpes, do que na Inglaterra.

Neste país, havia, em 1895, 4.640.000 acres de

superfície explorados pelo proprietário, e 27.940.000 acres

explorados por arrendatários. Havia 61.014 explorações

tocadas pelos respectivos proprietários, e 459.092 dirigidas

por arrendatários.

Os números são inteiramente outros na Alemanha e na

França. Neste último país, contudo, a exploração por

arrendamento tende ainda a aumentar. No império alemão

o número de propriedades com terras arrendadas passou

de 2.322.899 2.607.210 entre 1882 a 1895, ou seja, um

aumento de 284.3 explorações. Enquanto isso, o número

das explorações se arrendamento descia de 2.953.445

para 2.951.107.

Na França tinha-se:

Mesmo nos Estados Unidos o número de arrendatários

aumenta. Tinha-se nesse país:



Mas em todos esses países há a exploração direta pelo

proprietário que ainda predomina bastante. A exploração

capitalista só começou a fazer-se sentir na agricultura

numa época em que o capitalismo, e por conseguinte o

crédito, já estava bastante desenvolvido nas cidades. A

agricultura tinha assim um segundo meio para a procura

do capital, ao recorrer ao crédito. O crédito pode ser

pessoal. Mas desejamos tratar aqui apenas do crédito

fundiário ou crédito sobre hipoteca. O proprietário

territorial hipoteca, isto é, empenha a sua renda fundiária,

e com isto obtém o dinheiro indispensável para

empreender os melhoramentos de que necessita, para

adquirir gado, máquinas, adubos, etc.

O sistema capitalista de arrendamento nos mostra,

nitidamente separadas, as três grandes espécies de

rendimentos da sociedade capitalista. O proprietário do

solo e o proprietário dos outros meios de produção - o

capitalista - são duas pessoas diversas, Em face delas

aparece o operário assalariado, explorado pelo capitalista.

O operário recebe o salário do trabalho, o capitalista o

lucro de empresário, o proprietário territorial a renda

fundiária. A pessoa deste último é inteiramente supérflua

na exploração agrícola. Ele não intervém ativamente na

organização ou no comércio, como o empresário

capitalista. Ele não faz mais do que extorquir a este último

os créditos do arrendamento, tão elevados quanto possível,

para consumi-los com os seus parasitas.

O sistema hipotecário é menos claro e simples, mas no

fundo se reduz á mesma coisa. Aqui ainda reencontramos a

distinção entre o proprietário territorial e o

empresário,escondida, é verdade, sob formas jurídicas

particulares. A renda fundiária, que, no .sistema de



arrendamento, fica com o proprietário territorial, reverte,

no sistema hipotecário, em benefício do credor. Este é o

detentor da renda fundiária, e por conseguinte o

verdadeiro dono do solo. O proprietário nominal, ao

contrário, é na realidade um empresário capitalista. Ele

percebe o ganho de empresário e a renda territorial. Mas

esta ele a restitui sob a forma de juros hipotecários. Se sua

empresa malogra, se não pode pagar a renda territorial

que deve, ver-se-á compelido a abandonar sua pretensa

propriedade, da mesma maneira que o arrendatário, que

não paga o seu aluguel, deve abandonar o seu

arrendamento. E mais, o credor hipotecário tem mesmo

frequentemente o direito de expulsar um agricultor.

Rescinde no caso o contrato hipotecário, assim como o

proprietário territorial pode rescindir o contrato de

arrendamento. A única diferença entre o sistema de

arrendamento e o sistema hipotecário está em que, no

segundo caso, o proprietário real tem o nome de

capitalista, e o empresário, capitalista real, o de

proprietário fundiário. Graças a esse quiproquó, os nossos

agricultores, que exercem, na realidade, funções

capitalistas, costumam indignar-se contra os que agem por

meio do capital móvel, principalmente contra os credores

hipotecários, os quais representam de fato o mesmo papel

econômico atribuído, no sistema de arrendamento ao

proprietário territorial.

Em todos os Estados civilizados verificamos um aumento

rápido das dívidas hipotecárias.

Na Prússia, a soma dos novos ônus que pesam sobre

propriedades territoriais superou as amortizações:



O quadro acima acusa um aumento de um bilhão e me

em alguns anos!

Esse aumento rápido prova simplesmente que assistimos

por toda parte à mesma evolução, já bastante avançada na

Inglaterra, a qual tende a arrancar à agricultura a

propriedade territorial. Isto não quer dizer que o lavrador

se torne u proletário: ele não o é mais do que o

arrendatário inglês.

Possui, como este, todos Os meios de produção, exceto o

150 (só se trata aqui de dívidas hipotecárias, não de

dívidas pessoais).

A expansão do endividamento hipotecário não prova

muito menos, que a agricultura atravesse uma crise. Essa

expansão pode ser o sinal de uma crise - porque a

necessidade de melhora e reerguimento da agricultura não

é a única causa das dívidas hipotecárias. Apresentaremos

outras, posteriormente. Mas é certo que o progresso e a

prosperidade da agricultura se manifestam também por

um aumento das dívidas hipotecárias. Isto, de um lado,

porque a procura de capital cresce com o desenvolvimento

da lavoura, de outro lado por que a alta da renda territorial

permite a expansão do crédito agrícola.

A Áustria possui sem dúvida a melhor estatística de

hipotecas, referente a um tempo relativamente longo. Ela

acuso: o seguinte aumento das dívidas hipotecárias

(excetuados Galícia, a Bukovina e o litoral):



É justamente nos anos que foram os melhores para a

agricultura (e para a propriedade fundiária das cidades),

nos primeiros anos após 1870, que o aumento das dívidas

hipotecárias mais se acentuou.

O desdobramento do agricultor-proprietário em duas

pessoas, o proprietário territorial e o empresário, é uma

consequência necessária da posse individual do solo na

organização capitalista da produção. Mas, em

compensação, esse desdobramento criou a possibilidade

de suprimir-se a propriedade individual da terra, mesmo

que as condições necessárias para supressão da

propriedade individual dos outros meios de produção na

agricultura não se hajam ainda realizado. Nos países em

que o sistema de arrendamento se desenvolveu, isto

poderá ser feito pela nacionalização ou a socialização da

propriedade territorial; nos países em que prepondera o

sistema das hipotecas, bastará que estas sejam

nacionalizadas.

As condições são tanto mais favoráveis quanto mais

progridem a concentração da propriedade fundiária

(quando a exploração se encontra nas mãos dos

arrendatários) ou a concentração das hipotecas (quando os

agricultores ainda exploram por sua própria conta).

Infelizmente, é difícil a prova, através de estatísticas

referentes a Estados inteiros e períodos bastante longos,

dos progressos dessa concentração. Possuímos, é verdade,

uma estatística das explorações agrícolas que pode bastar,



mas a referente às hipotecas foi até agora absolutamente

lacunosa. Quanto à estatística da propriedade territorial,

não propicia a comparação de períodos diferentes e o

estudo da marcha da concentração dos domínios.

Citaremos mais abaixo, num outro desenvolvimento,

exemplos de concentração da propriedade territorial, em

algumas províncias prussianas.

Para a Alemanha, o sistema de hipotecas é mais

importante que o sistema de arrendamento. Aqui vemos

distintamente Os progressos da concentração da

propriedade territorial, ou, mais exatamente, da renda

fundiária. Veremos como os numerosos pequenos usurários

de aldeia são cada vez mais afastados, dando lugar a

grandes instituições capitalistas c a sociedades

centralizadas, que monopolizam o crédito hipotecário.

Vejamos dados de F. Hecht na sua obra sobre As

instituições nacionais e provinciais de crédito fundiário na

Alemanha (Die staatlichen und provinziellen

Bankreditinstitute in Deutschland). A soma total das

cédulas hipotecárias, postas em circulação pelas

organizações germânicas de crédito fundiário, no fim de

1888, foi além de 4 bilhões 3/4 de marcos. Destes, 1.900

milhões se destinavam às sociedades, 420 milhões para as

instituições nacionais ou provinciais de crédito fundiário, e

2 milhões 1/2 para os bancos. O seu crédito hipotecário se

refere sobretudo, é verdade, à propriedade territorial das

cidades. Mas, para estudarmos a concentração (crédito

hipotecário é preciso ainda termos em conta outras

grandes instituições, as caixas econômicas, as sociedades

(seguro, as fundações e corporações de toda espécie. 35

sociedades alemãs de seguro de vida colocaram 80%, e as

caixas econômicas prussianas mais de 50% de seus fundos

e hipotecas.

Na Prússia, as caixas econômicas possuíam, em cifras

redondas, 1 bilhão de marcos em hipotecas sobre terras.



As 17 instituições de crédito fundiário mútuo (sociedades

provinciais), haviam posto em circulação, em 1887,

cédulas hipotecárias representando 1.650 milhões de

marcos, enquanto que as instituições privadas de crédito

fundiário haviam adquirido, em 1886, títulos hipotecários

representando 735 milhões de marcos. Estas cifras já

mostram que se verificou uma concentração enorme da

renda fundiária em proveito de algumas instituições

centrais. Mas a concentração faz ainda progressos rápidos.

Em 1888, Hecht achava que os bancos hipotecários

alemães haviam posto em circulação cédulas hipotecárias

representando 2 bilhões 1/2 de marcos (em 1875 só havia

90 milhões). Ora, a partir de 1892 esta soma se elevava a

3.40 milhões, ou seja um aumento de 1 bilhão. Esta soma

só era repartida entre 31 bancos (que em 1875 eram 27).

Hermes dá no seu artigo sobre as Sociedades provinciais

(no segundo volume do suplemento do Dicionário da

Ciências Políticas (Artigo Landschaften, in Handwörterbuch

der Staatswissenschaften 2. Ergänzungsband.), alguns

exemplos que mostram a rapidez com que as dívidas

hipotecárias se concentram nas sociedades de crédito

fundiário da grande propriedade territorial da Prússia. A

Instituição de Crédito da Nobreza da Marca Eleitoral e da

Nova Marca expediu cédulas hipotecárias (dedução feita

das amortizações) dos seguintes valores:

A Nova Instituição de Crédito do Brandenburgo fundada

em 1869, expediu cédulas hipotecárias (dedução feita das

amortizações) dos seguintes valores:



São cifras que parecem indicar que o dogma marxista

não se aplica menos à propriedade territorial do que ao

capital.

Nesse sentido, de resto, não se lhe contesta a justeza.

Em compensação, pretende-se que não se aplica às

explorações agrícolas Trata-se de uma questão muito mais

importante, que examinaremos mais a fundo

posteriormente. Aqui só nos interessa a propriedade

territorial e as duas formas que ela reveste no regime

capitalista.

Vimos que há entre o sistema de arrendamento e o

sistema hipotecário mais de uma analogia, mas há

também importantes diferenças.

A mais importante consiste· em que a variação do

arrendamento corresponde às variações da renda

territorial, ao passo que o mesmo não se verifica no caso

das hipotecas. Sem dúvida, há também uma variação do

juro hipotecário, embora a sua constância seja maior que a

do arrendamento. Mas esta é determinada, não pela

variação da renda territorial, mas pela do juro do capital,

que obedece a leis diversas. O juro do capital e a renda

territorial podem, no mesmo momento, variar em sentidos

diametralmente opostos: um pode baixar, a outra pode

subir. Tal era, até estes últimos tempos, a variação regular

em todos os velhos países de produção capitalista.

O proveito desse movimento, no sistema de

arrendamento, cabia ao proprietário territorial. No sistema

hipotecário, ao contrário, o agricultor, o empresário real,

que só é proprietário nominal, obtinha tal proveito quando

a renda territorial subia. Dela podia servir-se para adquirir

um novo capital hipotecário.

O credor hipotecário se beneficia dessas vantagens tanto

quanto das outras citadas mais acima, que aumentam o

valor mercantil da propriedade territorial e fazem baixar o



juro do capital fundiário. Em consequência, o credor

hipotecário exige, para o seu capital, ao menos quando a

renda fundiária está em alta um juro superior ao que

proporciona o capital fundiário. Isto quer dizer que a soma

do capital hipotecário, que exige como juro a renda

territorial total, é inferior ao valor mercantil do terreno

hipotecado.

Ponhamos o fato em evidência com auxílio do exemplo

dado acima, de um domínio que proporciona 6.000 francos

de renda fundiária. Admitamos que a taxa média do juro

seja de 4%. A renda territorial capitalizada se elevaria,

pois, 150.000 francos. Mas a esse domínio estão

vinculadas num rosas vantagens, de que já falamos, entre

as quais, em primeiro plano, a esperança de uma alta da

renda fundiária. proprietário obterá, pois, com a sua terra

mais de 150.000 francos, digamos 200.000 francos. Isto

poria o juro do capital fundiário a 3%. Mas o credor

hipotecário exige o seu juro taxa média de 4%. Ora, o

agricultor só pode pagar-lhe 6.000 francos de juro

hipotecário. A dívida hipotecária não pode pois, ultrapassar

a soma de 150.000 francos. Ela só se ele a três quartos do

valor do domínio, mas devora, contudo, toda a renda

territorial.

Sempre que esta última se acha em alta, o que

admitimos por hipótese, o agricultor é mais favorecido pelo

sistema hipotecário do que pelo sistema de arrendamento.

Mas a medalha tem também o seu reverso, que aparece

quando a renda territorial baixa.

Nesse caso o arrendatário, pelo menos o arrendatário

capitalista, desvia as suas perdas para o proprietário

territorial. Este é obrigado, apesar de suas resistências e

após uma luta muito longa, a aceitar uma redução do

arrendamento. A contrário, o proprietário territorial que

explora pessoalmente experimenta os inconvenientes da



baixa da renda fundiária Ele não pode desviá-la os

imediatamente para o credor hipotecário.

O que, no sistema de arrendamento, determina, após um

período de transição mais ou menos longo, uma crise da

propriedade territorial, determina sempre, no sistema

hipotecário uma crise das empresas agrícolas, ou, como se

diz, da agricultura. Os proprietários reais, os credores

hipotecários, não são imediatamente atingidos por essa

crise. A taxa das hipotecas pode baixar, sem dúvida,

simultaneamente com a renda territorial. Mas então é

consequência, não da crise agrícola mas da baixa geral do

juro do capital, que atinge o conjunto do dinheiro

emprestado. Disso não trataremos aqui. A taxa do juro

hipotecário é determinada pela taxa geral do juro d capital,

e a pior desgraça da agricultura não pode fazê-lo descer

desse nível. Ao contrário, quanto maior é a infelicidade do

agricultor, tanto maior é o prêmio de risco que é compelido

a pagar; maior será, por conseguinte, o afastamento entre

a taxa a que é obrigado e a taxa média de juro; maior será

também, a diferença entre o preço da sua terra e a soma

máxima de hipotecas com que poderá onerá-la.

No sistema hipotecário, a adaptação da agricultura a

baixa da renda fundiária não se verifica, como no sistema

de arrendamento, pela redução dos juros. Ela se verifica

pela bancarrota do empresário e a perda de capital sofrida

pele credor hipotecário. E não é esta a operação menos

dolorosa e mais racional.

Além do sistema de arrendamento e do sistema

hipotecário, uma terceira combinação é possível: o dono da

terra pode ser ao mesmo tempo um capitalista. Isto quer

dizer que pode, além da sua propriedade, possuir bastante

dinheiro contado para organizar com os seus próprios

meios uma exploração moderna, e arrecadar, além do

ganho de empresário, toda a renda fundiária.



Contudo, esta fusão do proprietário territorial e do

capitalista numa única pessoa tem sido até aqui pouco

comum na história. Será pouco comum na evolução ulterior

do sistema de produção capitalista. A razão para tal fato

devemos procurá-Ia, de um lado, na superioridade da

grande exploração relativamente à pequena, e de outro, na

propriedade individual do solo.



6. Grande e Pequena Exploração

a) A Superioridade Técnica da Grande

Exploração

Quanto mais o capitalismo progride na agricultura, tanto

mais acentua ele a diferença qualitativa entre a técnica da

grande e da pequena exploração.

Na época pré-capitalista, esta diferença como já

acentuamos, não existia na agricultura, se fizermos

abstração do sistema de plantação e outros sistemas, de

exploração análogos, de que aqui não trataremos. O

senhor territorial cultivava o solo com os homens, animais

e ferramentas fornecidos pelos servos sujeitos à corveia. O

que ele mesmo fornecia era de pouca importância e não se

revestia de nenhuma superioridade sobre os meios de

produção dos camponeses. Se tinha domésticos em grande

numero, era sobretudo, para atender as necessidades

maiores de seu lar: isto não influía de modo algum sobre o

cultivo da terra. Não era, igualmente, por ser maior e

ininterrupta que a gleba do senhor se distinguia da gleba

do camponês. Tanto esta, como aquela, formavam parcelas

dispersas, sujeitas à coação da folha. A única diferença

entre ambas, já foi assinalada mais acima consistia no

seguinte: os operários que trabalhavam para o senhor não

o faziam espontaneamente – procuravam cansar os seus

animais e a si mesmos o menos possível. A exploração do

nobre sofria, por conseguinte, uma perda enorme de

tempo e de meios de trabalho.

Isto cessou quando a servidão feudal desapareceu e o

senhor territorial se tornou livre proprietário de seu

domínio, que procurou dilatar o mais possível e cultivar à

sua maneira, com os seus próprios instrumentos, os seus



próprios animais e os seus próprios operários assalariados.

Então, a grande exploração se diferenciou inteiramente da

pequena. Era agora esta que passava a desperdiçar

trabalho e meios de trabalho.

À dissemelhança entre a grande e a pequena exploração

se manifestou logo na morada e suas dependências, no lar,

cuja importância aumentou para a primeira a partir do

momento em que entrava a produzir com animais,

ferramentas e operários próprios.

Um dos traços distintos mais acentuados entre a

industria e a agricultura vem a ser que, nesta última, a

exploração e o lar ainda estão indissoluvelmente fundidos,

ao passo que na primeira, com exceção de alguns

rudimentos, ambos aparecem absolutamente dissociados.

Não há exploração agrícola sem lar que lhe corresponda.

Podemos, também, inverter a proposição e dizer que não

há, no campo, lar independente sem o complemento de

uma exploração agrícola.

Ora, uma grande família realiza uma economia de

trabalho e de materiais. Isto quase que dispensa

demonstração. Consideremos uma grande propriedade,

com superfície igual à de cinquenta pequena parcelas

camponesas, e comparemos: de um lado, teremos uma

única cozinha com um fogão; de outro, cinquenta cozinhas

com cinquenta fogões. De um lado talvez cinco, de outro

cinquenta cozinheiras. De um lado talvez cinco quartos

aquecidos no inverno, com cinco lampiões; de outro,

cinquenta. De um lado, querosene, café de chicória,

margarina adquiridos por atacado; de outro, tudo

comprado ao varejo, etc.

Se sairmos da casa para penetrarmos no pátio,

encontraremos na grande exploração um estábulo para

cinquenta a cem vacas, ao passo que os pequenos

camponeses, possuem, somados, cinquenta estábulos para

uma ou duas vacas de cada um. Cada um deles tem uma



granja, uma nascente, ao invés de cinquenta. Se

continuarmos nosso exame, encontraremos número

relativamente menor de caminhos que conduzam do patio

às lavouras – os camponeses não podem construir estradas

de ferro rurais – número menor de sebes, paliçadas e

cercas.

Quanto menor um terreno, maior é a relação entre o seu

perímetro e a sua superfície. Se esse terreno tem uma

forma retangular, sendo a respectiva superfície de

10 hect. 5 hect. 1 hect. 50 a. 25 a. 10 a. 5 a. 1 a.

a extensão de seu limite será, por are, de

1,26m 1,70m 4m 5,66m 8m 12,65m 17,89m 40m

Para cercarmos cinquenta terrenos de 20 ares cada um,

ser-nos-á indispensável um número sete vezes maior de

paliçadas e de trabalho do que o exigido para um único

terreno de 10 hectares.

Suponhamos que a área em questão seja limitada por

uma cerca de 20 centímetros de largura. A terra que assim

se torna improdutiva será, admitidas para o conjunto da

gleba, a forma retangular e uma superfície que seja de

10 h. 5 h. 1 h. 50 a. 25 a. 10 a. 5 a. 1 a.

Metros quadrados por are

0,25 0,36 0,80 1,113 1,60 2,53 3,58 8,00

Ao cercarmos um terreno de 10 hectares, só se perdem 2

ares e meio, ao passo que ao cercarmos 25 terrenos de 20

ares cada um deles perde 18 ares.

Quanto mais largas são as divisas de um terreno, tanto

maior será a perda de semente que a mão do lavrador

inevitavelmente atira, além dessas divisas, e maior será,

portanto, soma de trabalho necessário para o

aproveitamento do conjunto da gleba . "A cultura do solo

por meio do arado, do extirpador, da grade, do cilindro, da

enxada do arado para abacelar e da semeadura mecânica



exige, diz Kaemer no Manual de Agricultura (GOLTZ,

Handbuch der Landwirthschaft, I, pág.198) de Goltz, em

superfícies idênticas, tanto mais despesas quanto menor é

a propriedade. Este acréscimo de gastos para as pequenas

parcelas provém da: perdas de tempo repetidas que a

cultura dos campos acarreta. O lavrador perde tempo, de

modo regular, ao fazer meia volta nas extremidades, ao

cultivar transversalmente uma faixa de terra mais ou

menos larga no sentido do comprimento total, ao escavar

os seus lados mais estreitos (ao longo de um muro, nos

ângulos, etc.) e ao plantar sem o auxílio de instrumento.

Os pontos não atingidos com o trabalho nessa última

área".

De resto, as cinquenta pequenas explorações

camponesas tem necessidade de cinquenta arados,

cinquenta grades, cinquenta carroças, etc., ao passo que

um número bem menor desses apetrechos,igual talvez a

um décimo do primeiro, basta numa grande propriedade. A

grande exploração realiza, por conseguinte, numa cultura

idêntica, uma economia considerável de animais e de

instrumentos. É o que nos mostra, também, a estatística

das máquinas agrícolas. Entre as raras maquinas utilizáveis

tanto na pequena como na grande exploração, esta o

debulhador. Ora, em 1883, havia, numa superfície

cultivada de 1.000 hectares,

nas explorações de 2 a 100 hectares - 2,84

debulhadores a vapor e 12,44 outros debulhadores;

nas explorações acima de 100 hects. - 1,08

debulhadores a vapor e 1,93 outros debulhadores;

Ninguém dirá que esta diferença se deve ao fato de ser o

debulhador a vapor mais comum nas pequenas do que nas

grandes explorações.

Apesar desta economia de apetrechos, realizada em

culturas idênticas, pode dar-se o caso de, na grande



exploração, a soma de instrumentos ser superior, não

apenas em valor absoluto, mas ainda em valor relativo,

quando é diverso o tipo de lavoura. Há com efeito, toda

uma série de ferramentas, e principalmente de máquinas,

que só podem ser empregadas com vantagem na grande

exploração. O camponês não pode tirar delas todo o

proveito possível.

Segundo a teoria da exploração agrícola de Krafft, a

superfície mínima de terra cultivada necessária para

proporcionar todo o proveito de que um instrumento é

suscetível, vem a ser a seguinte:

Do mesmo modo, só às grandes explorações interessa o

emprego da força elétrica. "Parece impossível, por

enquanto, com a transmissão da força elétrica, um

aumento do rendimento líquido de todas as explorações

agrícolas, sobretudo das pequenas. Mesmo nas

propriedades de 1,000 geiras francesas o melhoramento é

problemático. Unicamente as explorações relativamente

amplas oferecem para tanto as condições favoráveis"

(KÖTTGEN, Ist die Elektrotechnik, etc, in Thiels, Landw,

Jahrbuch, XXVI, pág 672).

Para percebermos o alcance dos números acima,

devemos notar que em 1895 só havia no império alemão,

em 5.558.317 explorações agrícolas, 306.828 explorações

acima de 20 e apenas 26.061 acima de 100 hectares. A

sua enorme maioria era de tamanho tão exíguo que não

podia proporcionar as vantagens implícitas num arado com

uma parelha de animais, quanto mais no emprego das

máquinas.

Em 1884, o governo dos Estados Unidos pediu a seus

representantes relatórios sobre as oportunidades para a



venda, no estrangeiro, de máquinas agrícolas americanas.

Os seus cônsules em todos os países onde domina a

pequena propriedade territorial responderam em uníssono,

que as explorações habitualmente eram muito reduzidas, e

assim não permitiam o uso de máquinas, ou mesmo de

instrumentos aperfeiçoados. Tais foram as respostas

oriundas do Wurtemberg, de Hesse, da Bélgica, da França,

etc. O cônsul Kilfer, de Stettins, afirma ser ridículo para um

americano ver ainda gente rachando lenha com machados

idênticos aos tomahawks, dos índios. O cônsul Mosher, de

Sonneberg, declara no seu relatório: “As ferramentas dos

agricultores da Turíngia são muito grosseiras. Eu examinei

recentemente algumas velhas gravuras representando

cenas rústicas desta região no século XV. Fiquei

impressionado com a semelhança existente entre as

ferramentas de tais gravuras e as usadas hoje". Só se

encontram instrumentos modernos nas explorações-

modelo do duque. Do mesmo modo, o cônsul Wilson, de

Nice, informa sobre o sul da França: "No interior, é sempre

o velho arado do tempo dos romanos o universalmente

utilizado, ou ao menos utilizado com mais freqüência. Ele

apenas arranha o solo, sem realizar sulcos profundos"

(Reports from the consuls of the United States on

agricultured machinery. Páginas 510, 524, 621.)

Em cem explorações de diferentes tamanhos, utilizavam-

se em 1895, no império alemão:

Por toda parte é a grande exploração que mais emprega

máquinas. Se excetuarmos o debulhador, só se encontram

raros traços mecânicos na pequena exploração.



O que é válido para as ferramentas, instrumentos e

máquinas o é também para as forças humanas, animais e

outras, que os movimentam e dirigem. A pequena

exploração gasta-os proporcionalmente muito mais para

obter o mesmo efeito útil. De resto, não pode tirar deles

todo o proveito da grande exploração, elevando a sua

produtividade. No exemplo citado mais acima, os 50

arados e as 50 carroças dos pequenos camponeses

precisam de 50 parelhas de animais e de 50 condutores, ao

passo que os 5 arados e as 5 carroças da grande

exploração só precisam de 5 parelhas e de 5 condutores.

Sem dúvida, os 50 pequenos camponeses podem atrelar

apenas uma vaca a cada um dos seus arados, ao passo

que o arado da grande exploração é puxado por quatro

cavalos: mas isto não lhes melhora a situação. Um arado

duplo faz com um trabalhador e três cavalos o serviço de

dois arados simples com dois cavalos cada um. Um arado

de três rolhas faz, com um operário e quatro cavalos, o

serviço de três arados simples com três operários e seis

cavalos.

Segundo Reuning (citado por Roscher, Economia da Agri.

cultura (ROSCHER, Nationalökonomik des Ackerbaus),

havia pelas alturas de 1860, no reino de Saxe, em 100

acres de propriedade camponesa, 3,3 cavalos, e em 100

acres de domínios nobres, 1,5 apenas. O recenseamento

de 1895 acusa, na Alemanha, em 1.000 hectares de

superfície cultivada:

O camponês, como se sabe, não cria vacas unicamente

para o leite e a reprodução, mas também para o serviço de

tiro. O grande número de vacas que se encontra na

pequena exploração decorre igualmente, em larga medida,



do fato de o camponês .ocupar-se mais da criação de gado

e menos da cultura de cereais, que a grande exploração.

Mas não se pode explicar dessa maneira a diferença

existente no número de cavalos.

Na Grã-Bretanha, a estatística das explorações de 1880

acusa, por 1.000 acres de terreno:

A grande exploração realiza quanto à força humana a

mesma economia que quanto à força animal. Os exemplos

acima o provam suficientemente. Mostram que, mesmo

sendo iguais todas as coisas, a grande exploração precisa

de menos arado, de menos ferramenta, que emprega mais

máquinas economizadoras de trabalho, que pode imprimir

às áreas cultivadas a forma e a extensão mais racionais,

etc.

Mas se o número de animais e de ferramentas

empregadas e a soma de forcas de trabalho utilizadas são,

em proporção, menores numa grande do que numa

pequena exploração relativamente à superfície, sendo

idêntica a natureza da lavoura, não é menos evidente, de

outro lado, que são sempre maiores em valor absoluto na

grande do que na pequena exploração: isto prova

simplesmente que a primeira está mais habilitada a tirar

proveito da divisão do trabalho do que a segunda.

Unicamente a grande exploração permite a especialização

e a adaptação de ferramentas e instrumentos aos

diferentes trabalhos que fazem a produção moderna tão

superior à produção pré-capitalista. O mesmo ocorre com

relação às raças zootécnicas. O pequeno camponês utiliza

a sua vaca como anima leiteiro, como animal de tiro e

como animal reprodutor. Ele não pensa em seleção, de

adaptação da raça e do alimento a objetos determinados,

assim como não pode distribuir os diversos trabalhos de

sua exploração entre diferentes pessoas Ao contrário, é o



que faz a grande exploração, com múltipla vantagens. O

grande proprietário classifica os trabalhos, em duas

categorias – os que reclamam habilidade e cuidado

particulares, e os que só exigem um simples emprego de

força, Confia os primeiros à parte de seu pessoal que

evidencia destreza ou diligência especiais, e cuja aptidão e

experiência decorrem do ato de consagrar-se exclusiva ou

principalmente, a esse serviço determinado. Mas por efeito

da divisão do trabalho e maior expansão da cultura, os

diversos operários permanecem nos respectivos serviços,

muitas vezes não alteram as suas ocupações, e assim

diminuem a perda de tempo e de força inerente a toda

mudança de trabalho e de lugar. Enfim, a grande

exploração pode beneficiar-se com as vantagens da

cooperação metódica e coordenada de numerosas pessoas

tendo em vista um resultado preciso.

Esta superioridade da grande exploração já era posta em

relevo, em 1773, por um agricultor inglês. Este mostrava

que um lavrador, empregando em 300 acres o mesmo total

de trabalhadores que dez lavradores empregariam, cada

um em 30 acres "teria em proporção ao número de

operários uma vantagem que apenas um prático

facilmente compreende; porque é natural que 1:4 assim

como 3:12 mas na realidade isto não é exato; numa

colheita, e em muitas outras operações que exigem igual

celeridade, pelo emprego simultâneo de muitos braços, o

trabalho se faz melhor e mais depressa. Assim, por

exemplo, durante a colheita, dois carroceiros, dois

carregadores dois amontoadores dois manejadores de

ancinho. e o resto junto à mó ou na granja, farão duas

vezes mais serviço do que o mesmo número de operários

se disseminados em muitas explorações" (Citado por

MARX, Kapital, t. I, 2ª edição, pág. 334).

É igualmente possível, numa exploração importante,

fazer-se com que homens do ofício realizem, depressa e



bem, certos trabalhos que o camponês executa

laboriosamente e mal, ou que, após haver esperado muito

tempo e sob o império de uma necessidade urgente o faça

executar por um profissional de lugar distante. Certas

explorações de vulto têm a sua própria forja a sua própria.

selaria, a sua própria oficina de carroças, destinadas a

reparos e à fabricação de ferramentas e instrumentos

simples.

Mas a vantagem mais considerável que resulta, para a

grande exploração, do número maior de mão-de-obra que

emprega, consiste na divisão do trabalho entre os

operários manuais e os operários intelectuais. Vimos a

importância que uma direção técnica adquire para uma

exploração agrícola; que somente ela permite uma atuação

metódica, capaz de eliminar qualquer desperdício,

qualquer redução da riqueza do solo; que unicamente um

agrônomo saberá, com ajuda de uma contabilidade

racional e exata qual o afolhamento, a adubagem, a

máquina, a raça animal, a espécie de forragem em

adequados em cada momento, às exigências

perpetuamente vari,áveis da ciência e do mercado. Mas, na

sociedade atual, o aprendizado manual e a cultura

cientifica estão inteiramente separados. Para que uma

exploração possa empregar os serviços de um agrônomo, é

preciso que seja bastante extensa, a fim de que as funções

de direção e de vigilância deem ocupação a um homem.

Esta extensão, em certas condições é determinada. Varia

com o gênero de exploração. Com uma exploração muito

intensiva, na viticultura por exemplo, só poderá ser de 3

hectares; com uma exploração extensiva, no caso de

pastagens, por exemplo, poderá ser de 500 hectares. Em

média admite-se que, na Europa Central, uma propriedade

de 80-100 hectares, conduzida segundo o método de

cultura intensiva e, na hipótese da cultura extensiva, uma

propriedade de 100-125 hectares, pressupõem um serviço



de direção suficiente para ocupar uma pessoa

especializada.

Apenas, pois, sob a condição de ter essa importância é

que uma exploração europeia pode ser organizada e

dirigida segundo os princípios científicos. Mas na

Alemanha, em 1895, em 5.558.371 explorações agrícolas

só havia 26.061 com 100 hectares e mais! Não é, pois, um

prodígio que até agora tenha havido tão poucos traços de

uma agricultura racional! Goltz declara que o produto

médio das colheitas é muito baixo, "se comparado aos

produtos que podem ser obtidos, e de fato são obtidos,

mesmo nos terrenos menos férteis pelo emprego dos

melhores processos de cultura. Entre os agricultores com

larga experiência, creio não haver ninguém que me

contradiga se eu disser que se pode, com plantio melhor,

elevar o resultado das colheitas de 4 a 8 quintais por

hectare. De fato, segundo o meu critério, podemos

aumentar infinitamente mais a quantidade dos produtos

ceifados, mas tomo intencionalmente um número que

nenhum entendido poderá contestar" (Die ländliche

Arbeiterklasse und der preussiche Staat, pág 165).

Segundo o que fica exposto, a Alemanha estaria em

condições, com plantio melhor, de produzir mais 100

milhões de quintais de cereais, sem aumento de superfície

consagrada a essa lavoura.

Quanto aos dirigentes e donos de pequenas explorações,

cujo trabalho de orientação não os ocupa inteiramente e

devem realizar diferentes tarefas, procura-se, por

intermédio de escolas agronômicas inferiores dar-lhes

conhecimentos mais completos que os da escola primária.

Seremos os últimos a contestar a utilidade dessa instrução,

mas é evidente que não pode comparar-se com a

ministrada nos institutos agronômicos. Ela nos parece

adequada à formação, para a grande empresa, de

funcionários subalternos sem exigências, representando



decréscimo nos gastos de administração, e não de'

agricultores modernos independentes. Mas tais escolas de

agronomia devem ser encaradas sob um outro aspecto.

Um especialista queixa-se de que nelas, frequentemente

"se adquirem hábitos de vida que não convêm ao

agricultor médio, e menos ainda ao pequeno agricultor. Em

geral acontece que, depois, o aluno não se sente bem

numa situação modesta ou a ela não se conforma. Terá

assim, com a frequência da escola, durante toda a sua

existência, não lucro, mas prejuízo" (KIRCHNER, Goltzsches

Handbuch, I., pág. 421).

Kirchner teme essas consequências onde os costumes

estudantinos venham a estabelecer-se. Mas a adoção

desses costumes só é efeito exterior da transformação

interior produzida pelas escolas de agronomia. Uma cultura

escolar superior não se concilia com o ramerrão do meio

rural. A massa dos homens instruídos se recruta na classe

dominante, e cresce com os desejos de vida burguesa,

desejos que se comunicam, de maneira imperceptível, em

virtude da influência necessária do ambiente aos que

saíram do povo e se elevam pelos seus próprios esforços.

Com um ganho que permita ao camponês, ao artesão. ao

operário industrial uma existência folgada, um homem

culto se degenera física ou moralmente, não raro sob esse

duplo aspecto. Os conservadores não deixam de ter razão

quando declaram que uma instrução superior torna o

lavrador impróprio para o seu serviço. Mas é um exagero

ridículo, e mais ainda, repugnante, declarar-se que os

parcos conhecimentos ministrados nas nossas escolas

primárias são incompatíveis com a existência do

camponês. Isto, de um lado, importa em rebaixá-Io ao nível

da besta, e, de outro, em arrancar-lhe a possibilidade de

imprimir à sua exploração um caráter racional, por

insignificante que seja.



Mas esta instrução superior exigida por uma exploração

absolutamente racional é de certo dificilmente compatível

com as atuais condições da existência camponesa. Verificá-

Io, naturalmente não implica em condenação do ensino

superior, mas das condições em que o lavrador se arrasta.

Significa, apenas, que a exploração camponesa resiste à

grande exploração não por uma produtividade mais alta,

mas por exigências menores. A empresa de vulto, deve a

priori produzir mais do que a pequena para conseguir o

mesmo rendimento líquido desta, porque a conta de suas

despesas não compreende somente os gastos de

subsistência (em espécie ou em gêneros) dos

trabalhadores rurais, mas também dos trabalhadores

urbanos e dos burgueses.

Deste ponto de vista, são as propriedades médias que se

encontram nas piores condições, pois são as que têm

despesas de administração relativamente mais elevadas.

Seus gastos diminuem rapidamente, à medida que a

exploração cresce. A administração de uma propriedade de

100 hectares exige um agrônomo (dono ou caseiro). Para

uma propriedade de 400 hectares bastará um funcionário

subalterno a mais. O produto, todas as coisas

permanecendo iguais, é neste caso quatro vezes mais

elevado. Os gastos de administração são apenas uma vez

e meia mais altos.

Uma exploração maior é, no interior do campesinato,

todas as coisas permanecendo iguais, superior a uma

exploração diminuta. O mesmo ocorre – em certos limites

que determinaremos – no interior da classe dos

terratenentes. Ao contrário, nas fronteiras entre a empresa

camponesa e a grande empresa se verifica uma mudança

da quantidade em qualidade, para falarmos como Hegel.

Essa mudança pode fazer com que, em tal ponto, a

exploração camponesa seja superior, senão do ponto de

vista técnico, ao menos do ponto de vista econômico, à



exploração mais ampla, administrada por um agrônomo.

Os gastos implícitos na direção de um agrônomo

constituem frequentemente para uma pequena terra

nobre, uma responsabilidade que os serviços prestados

não compensam. Mas essa responsabilidade se torna

naturalmente mais pesada quando o dirigente, em lugar de

uma educação científica, possui uma educação de

morgado. Quanto menos úteis os seus serviços, tanto

maiores as suas pretensões.

Ao contrário, a grande propriedade camponesa é

superior à pequena, a grande terra nobre é superior à

pequena - sempre admitida a hipótese de que todas as

demais circunstâncias são idênticas.

Entre as vantagens, técnicas que a grande exploração

apresenta em relação à pequena, citaremos ainda as que

lhe resultam dos trabalhos. de construção só levados a

efeito com êxito quando empreendidos em largas

proporções, em particular os trabalhos de irrigação e

drenagem. Drenar uma pequena superfície é às vezes

inteiramente impossível, dando em certos casos proveitos

insignificantes. Em regra só se drenam as grandes

superfícies. Segundo Meitzen, em 1885, na Prússia, nas

propriedades importantes, 178.102 geiras eram drenadas;

nas pequenas, 20.877 apenas. As estradas de ferro

agrícolas, igualmente apenas, se recomendam nas

superfícies consideráveis, contínuas.

A todas essas vantagens da grande empresa na esfera

da produção devemos adicionar as diversas vantagens

relativas ao crédito e ao comércio.

Em âmbito algum a superioridade da grande sobre a

pequena exploração é mais acentuada do que no comércio.

"O cálculo que se faz com os algarismos elevados não

exige mais tempo que o cálculo com os pequenos

algarismos. Precisamos tempo dez vezes maior para 10

compras de 100 libras esterlinas do que para uma compra



única de 1.000 libras esterlinas. No comércio, mais ainda

do que na indústria, o mesmo trabalho, efetuado em ponto

grande ou ponto pequeno, toma o mesmo tempo (MARX,

Das Kapital, III, 1, pág 279).

As despesas de transporte, em particular por estrada de

ferro, diminuem também para as grandes massas de

mercadorias. O que compra por atacado compra mais

barato e melhor do que o que compra a varejo. O que

compra por atacado pode, com o mesmo proveito, ou

mesmo com proveito maior, vender mais barato, triunfar

na concorrência.

Mas o negociante abastado não tem apenas,

proporcionalmente à extensão de sua loja, gastos menores

que o pequeno comerciante. Igualmente domina e abarca o

mercado com o seu olhar, ao contrário deste último. Isto é

válido, antes de mais nada, para o comerciante

propriamente dito, mas o é também para o industrial e o

agricultor na medida em que eles, como compradores ou

vendedores, realizam atos mercantis. A última observação,

a faculdade menor de domínio e de conhecimento do

mercado, diz respeito, bem mais ainda que ao pequeno

comerciante, ao pequeno artesão. Este não pode ter

pessoal encarregado da venda, e só funciona como

comerciante de maneira acessória. Mas ela diz respeito,

sobretudo ao camponês isolado no interior. Entre todos os

compradores e vendedores do mercado, é o que se

encontra em piores condições. Ninguém tem conhecimento

comerciais menores do que ele, ninguém sabe, menos do

que ele, aproveitar, ou mesmo prever, rapidamente as

circunstâncias, favoráveis, ou prevenir as circunstâncias

desfavoráveis. A sua exploração, contudo, é muito mais

complexa que a do artesão urbano, abarca ramos de

trabalho muito mais numerosos, e necessita, por

conseguinte, de compras e vendas de matérias primas

mais variadas. O sapateiro só precisa comprar, além de



sua ferramenta, o couro, o fio e os pregos. Apenas vende

caleados. O camponês adquire, além de ferramentas os

animais, as sementes, as forragens, os adubos artificiais.

Ele vende gado, cereais, leite, manteiga, ovos, etc.

Ninguém depende tanto do comércio como ele.

O máximo desta dependência e das consequências

funestas que comporta é alcançando nos lugares em que o

comerciante aparece ao mesmo tempo como usurário, nos

lugares em que uma necessidade premente de dinheiro,

para o paga. mento dos seus impostos e de suas dividas,

força o camponês a desfazer-se de seus produtos por

qualquer preço ou mesmo a vendê-los antes de

beneficiados para o mercado.

Ainda aqui ternos uma manifestação em que se

evidencia a superioridade da grande sobre a pequena

exploração: o crédito.

Vimos no capitulo precedente que a agricultura moderna

não pode dispensar o capital. Vimos também que onde não

predomina o sistema de arrendamento, a hipoteca é o

meio principal que ocorre ao agricultor à procura de

dinheiro. Ele ainda pode fazer uso de seu crédito pessoal

ou vender uma parte de sua propriedade, a fim de reservar

o dinheiro necessário à exploração do resto. Mas este

último recurso nem sempre é possível, e muitas vezes não

é aconselhável. Porque, pela diminuição da propriedade o

seu dono perde as vantagens de uma empresa maior. Além

disso, renuncia às oportunidades de valorização da parte

sacrificada, valorização que pode resultar tanto da alta da

renda territorial quanto da baixa da taxa de juro. O crédito

pessoal e a hipoteca são, por conseguinte, para ele, os

meios principais de conseguir capital.

O crédito hipotecário é empregado principalmente

quando se trata de obter um capital fixo (melhoramentos,

construções – fazemos abstração aqui das mudanças de

donos como causa de endividamento hipotecário). O



crédito pessoal é empregado quando se trata de obter

capital móvel – adubos, sementes, salários, etc.

Outrora o endividamento do proprietário territorial

decorria de um estado de crise. Era um estado anormal. No

sistema capitalista, sempre que o proprietário territorial e o

agricultor juridicamente se confundem numa única pessoa,

ele resulta do processo mesmo da produção. O

endividamento da propriedade fundiária é aqui um

fenômeno inevitável. Mas ao mesmo tempo, a espécie que

concretize se torna um fator essencial da produção

agrícola.

Isto é válido tanto para a pequena como para a grande

exploração. Mas na aquisição de crédito, a grande

exploração conta com diversas vantagens. O

consentimento e o registro de uma hipoteca de 200.000

francos. não reclamam mais trabalho e despesas que os de

uma hipoteca de 2.000 francos o 200.000 francos

emprestados em cem localidades diferentes, importam

num gasto de trabalhos cem vezes maior que a mesma

soma colocada num único lugar.

Lafargue dá um exemplo expressivo desse fato no seu

notável artigo sobre A pequena propriedade territorial na

França, publicado na Neue Zeit (I, pág. 348): "Os gastos

são tanto mais consideráveis quanto menos importante é

um empréstimo hipotecário e mais curto o lapso de tempo

para o qual é feito. Eis, por exemplo, os juros e despesas

ordinárias de um empréstimo hipotecário de 300 francos:

A pessoa que lança mão do crédito só recebe pois, de

fato, por um empréstimo hipotecário do valor nominal de



300 francos 250 francos e 75".

Na Alemanha não é diferente o que ocorre. No relatório

da Sociedade Central de Ações de Crédito Territorial da

Prússia, relativo ao ano de 1894 – publicado em abril de

1895 – lemos: "Nestes últimos anos procuramos facilitar

particularmente os adiantamentos de fundos aos pequenos

e médios proprietários. Se estes ainda hoje estão gravados

de hipotecas a juros altos, hipotecas de particulares, de

fundações e de caixas econômicas, é porque as referidas

instituições, na mor parte, mesmo no caso dos

compromissos que incidem sobre um pequeno pedaço de

terra, não podem evitar as despesas de taxa, e porque

estas, devendo ser pagas pela pessoa que lança mão do

crédito, na hipótese de um pequeno empréstimo não

guarda com ele a devida proporção. Para remediar o mal,

há dois anos estabelecemos taxas fixas. Segundo esse

Sistema, todos os que fazem empréstimo devem pagar-nos

quaisquer que sejam em realidade as despesas daí

decorrentes, os dois milésimos da quantia emprestada -

sob a reserva de um mínimo de 30 francos e de um

máximo de 300 francos. Por conseguinte, desde 1.500

francos, soma mínima que podemos emprestar, até 15.000

francos, os gastos de taxa e honorários de avaliação não

"ultrapassam jamais a fraca soma de 30 francos". A tanto

se reduz essa "reforma social": num empréstimo de 1.500

francos, as despesas de taxa são tão elevadas quanto as

de um empréstimo de 15.000 francos! Abaixo de 1.500

francos não se fazem empréstimos. Os lavradores menores

não conseguem crédito hipotecário. Têm assim a felicidade

de se isentarem de dividas!"

Na Prússia, segundo o inquérito feito por Meissen em

1884 a grande propriedade está muito mais gravada de

hipotecas do que a pequena. As dividas fundiárias simples

se elevavam – tomando-se por base de percentagem o



produto líquido do imposto territorial – para os

proprietários de:

Não se deve deduzir destas cifras que a crise da grande

propriedade territorial seja maior: elas se explicam muito

bem pelas dificuldades relativamente maiores da

concessão de crédito hipotecário para os camponeses.

Estes cada vez mais são compelidos ao crédito pessoal.

Mas o crédito pessoal é pior que o crédito hipotecário. O

agricultor abastado vende os seus produtos, diretamente,

no grande mercado com o qual se põe em contacto

permanente. Tem, por conseguinte, nos centros

econômicos em que o grande capital, à procura de

colocação, se acumula, tanto crédito quanto um

comerciante ou um industrial, admitindo que seja bom

administrador.

O camponês, isolado, tendo a vender apenas uma

pequena quantidade de produtos, não se aproxima do

grande mercado. Faz seus negócios com o comerciante da

vila vizinha, a quem procura ou que o vai visitar. As suas

transações permanecem inteiramente ignoradas do grande

capital urbano. Na cidade não há um banco em que faça os

seus depósitos e que igualmente lhe abra crédito. Quando

o camponês precisa de dinheiro é obrigado a procurar um

dos capitalistas rurais de sua vizinhança. E não pode fazer

muita escolha, pois são pouco numerosos no interior.

Frequentemente, trata-se do próprio comerciante, de um

proprietário de aldeia ou de um camponês abastado,

pessoas que lhe conhecem a situação, que não desprezam

os pequenos empréstimos, mas querem e sabem tirar

desses pequenos empréstimos o maior proveito possível,

pois a procura de capital, no campo, é bem maior que a

oferta. Observe-se, ainda, que as necessidades de dinheiro

do camponês são às vezes prementes e que a



superioridade econômica do capitalista em relação a ele é

enorme. Para o grande proprietário territorial, ao contrário,

admitido que seja um agricultor inteligente e capaz, no

curso da evolução capitalista, o empréstimo usurário toma

a forma do crédito moderno de produção, cuja taxa se

adapta à taxa de lucro. Quanto ao camponês, é obrigado a

recorrer a essa sobrevivência da Idade Média, o

prestamista vampiro, que suga o que pode sugar, cobra

juros em desproporção com a taxa de lucro, e assim, em

lugar de ajudar a produção, solapa inteiramente a

existência do devedor. A evolução capitalista tem como

consequência necessária, tanto para o camponês como

para o grande proprietário territorial, o endividamento. Mas

em virtude das pequenas proporções da exploração

camponesa, ela não suprime para si, como ocorre com a

grande exploração, as formas de dívidas medievais, que

são inconciliáveis com as necessidades da produção

capitalista.

Se considerarmos todas essas vantagens da grande

empresa na agricultura - a importância menor da superfície

não cultivada, as economias de homens, de animais e de

instrumentos, a utilização integral de todos os objetos, a

possibilidade do emprego de máquinas, com a qual não

conta a pequena exploração, a divisão do trabalho, a

direção confiada a agrônomos, a superioridade comercial,

maior facilidade para a obtenção de dinheiro - então se

conceberá dificilmente que o professor Sering possa

afirmar com segurança: "É evidente que todo gênero de

cultura do solo pode ser praticado, na média e na pequena

propriedade, tão racionalmente quanto na grande; ao

contrário do que acontece na indústria, é evidente que a

intensidade crescente da cultura do solo confere à

pequena propriedade uma superioridade considerável

sobre a grande" (Die innere Kolonisation in östlichen

Deutschland, pág. 91).



Em virtude dessa "superioridade considerável", dever-se-

ia esperar que o professor Sering reclamasse o

fracionamento das grandes propriedades. Mas é o que não

reivindica. Imediatamente depois da declaração acima,

acrescenta: "Visto que os terratenentes são os chefes na

esfera do progresso econômico, sobreviria um desastre

para o nosso desenvolvimento se a grande propriedade do

Este fosse obrigada a desaparecer sem deixar rastos. Em

parte alguma o nivelamento absoluto deu bons resultados;

a diferenciação é a condição de todo progresso; não são

apenas os serviços que lhe deve o Estado, são também os

serviços de ordem econômica que empresta a aristocracia

territorial do Este que fazem da sua conservação uma

necessidade nacional".

Assim, a pequena propriedade tem sobre a grande, no

que diz respeito à exploração racional, sem distinção de

domínios, uma superioridade considerável, tanto mais

considerável quanto mais intensiva é a sua cultura.

Contudo, os serviços de ordem econômica prestados pelas

grandes propriedades das províncias orientais fazem da

sua conservação uma necessidade nacional.

Veremos mais tarde como se explica esta exaltação

simultânea da pequena e da grande propriedade.

Registremos apenas que um homem, tão respeitoso e

entusiasta da pequena cultura como Sering, não ousa tirar

as consequências de seus pontos de vista e pedir a

supressão da grande empresa, de medo de assim paralisar

os progressos da agricultura.

Mas entre os espíritos não prevenidos se encontra muito

pouco respeito e entusiasmo pela pequena propriedade.

Kraemer, que não é em absoluto um adversário dos

camponeses, resume muito bem nestes termos as

vantagens da grande. exploração (Goltzsches Handbuch, I,

pág 196): "É um fato conhecido e facilmente

compreensível que a pequena propriedade seja esmagada



por despesas enormes com construções, compra de

animais de tiro e instrumentos; que mesmo algumas de

suas necessidades correntes, como por exemplo as de

aquecimento e de iluminação, sejam maiores do que na

grande propriedade. É faculdade fundamental de certas

funções econômicas a de só produzirem lucro quando

executadas numa base extensa. Estão nesse caso a criação

de animais, a realização de alguns trabalhos técnicos, o

emprego de máquinas, as obras de melhoramento, etc. Em

esferas semelhantes, a grande exploração é sempre

superior. Ela pode gozar de tais vantagens no preparo dos

produtos e na utilização do crédito. Mas o grande

proprietário tem, sobretudo, o privilégio de poder, em

virtude de sua situação e de seus fins, basear a sua

empresa num plano determinado, plano que lhe permite

uma visão de conjunto e a sistematização dos diversos

serviços.' Mediante a aplicação do importante princípio da

concentração e da divisão do trabalho. pode orientar as

tarefas em direções especiais, tornando mais produtiva, a

atividade dos homens que emprega, e indubitável que a

evolução moderna da agricultura proporciona à grande

propriedade recursos científicos e técnicos extraordinários,

que a habilitam, pela formação de pessoal especializado, a

afirmar a sua superioridade nesse,s diferentes setores".

(b) Excesso de Trabalho e Insuficiência de

Consumo na Pequena Exploração

Que pode opor a pequena exploração a essas vantagens

da grande empresa? A atividade mais intensa, os cuidados

mais assíduos do trabalhador que produz para si mesmo -

ao contrário do assalariado - e a sobriedade do pequeno

agricultor proprietário, que supera a frugalidade do

operário agrícola.



John Stuart Mill um dos mais ardentes defensores da

pequena cultura, apresenta como sua característica mais

importante o infatigável labor de seus trabalhadores, Cita

entre outros nos seus princípios de economia política, um

autor inglês que fala o seguinte dos camponeses no

Palatinado:

"Trabalham com ardor de manhã a tarde, porque tem a

consciência de que labutam para si mesmos. Eles se

extenuam (l dia todo, do começo ao fim do ano. São as

mais resistentes, as mais infatigáveis, as mais

perseverantes bestas de carga. Os ingleses se tomariam

de espanto se vissem com que cuidado os alemães

recolhem a sua lenha". E fala depois da "atividade quase

sobre-humana" dos pequenos camponeses, a qual

impressiona fortemente a quem dela tome conhecimento.

A observação de que tais trabalhadores são as mais

resistentes e infatigáveis bestas de carga será de molde a

dignificar a espécie humana?

Mas o camponês não se condena individualmente apenas

a este trabalho forçado. Condena também a sua família. Na

agricultura, lar e lavoura estão intimamente fundidos. Por

conseguinte, as forças de trabalho menos resistentes, as

crianças estão sempre sujeitas à exploração:" Assim como

na indústria doméstica, na pequena exploração agrícola a

atividade das crianças, no seio das respectivas famílias, é

ainda mais perniciosa do que a fornecida por elas,

mediante salário, para os estranhos. "O trabalho das

mulheres e dos menores, diz um relatório westfaliano, é

raramente feito para estranhos e não acarreta, pois,

inconvenientes de espécie alguma. O das crianças é

mesmo muito proveitoso. Mas na maioria das vezes elas

são exauridas por seus próprios pais, de maneira que

podemos entrever nisso um perigo para o recrutamento

militar". E um outro inspetor afirma no seu relatório, para

tranquilizar: "A atividade dos menores torna-se inquietante



ao máximo quando são empregados em casa de seus pais

ou dos jornaleiros arrendatários, que os fazem trabalhar

em troca de quarto, cama e mesa" (Situação dos operários

agrícolas no Nordeste da Alemanha. Erhebungen des

Vereins für Sozialpolitik. I, S. 83, 122.).

Muito tranquilizador, realmente!

Só mesmo um partidário fanático da pequena

propriedade territorial poderá ver alguma vantagem nesta

dependência que ela condena os trabalhadores,

transformando-os em bestas de carga, trabalhadores cuja

vida, exceto nos momentos reservados para o sono e para

a comida, se reduz a um serviço contínuo.

A loucura do trabalho não é, contudo, um mal hereditário

dos camponeses. O número dos dias de festa que, a partir

da Idade Média se tem mantido até hoje em muitos país

católicos, basta para prová-lo. Roscher cita o exemplo de

uma região da Baixa Baviera onde se contavam

anualmente 204 feriados (entre outros, 40 festas de

padroeiros e sua repetição nos arredores, 12 festas de tiro,

etc.). Ali os divertimentos começavam na véspera, às

quatro horas da tarde!

Hoje se reivindica uma jornada de oito horas durante

trezentos dias do ano!

Os operários só começam realmente a se exaurirem

quando produto de seu trabalho, em lugar de servir ao seu

uso pessoal, é conduzido ao mercado. É o aguilhão da

concorrência que redunda nesse efeito. Sob a ação da

concorrência: aumenta-se a duração do trabalho na mesma

proporção de atraso dos processos técnicos de exploração.

Uma coisa engendra a outra, e inversamente. Uma

exploração que não se acha em condições de enfrentar a

concorrência, mediante os aperfeiçoamentos técnicos, é

obrigada a exigir maiores esforços aos seus operários. Por

outro lado, uma exploração em que os operários se



esfalfam ao último grau, não carece de aparelhamento

técnico mais perfeito, com é o caso numa propriedade em

que eles limitam a duração de suas agonias. O aumento

das jornadas de trabalho constitui grave obstáculo aos

progressos da técnica.

A exploração das crianças tem o mesmo efeito. Já vimos,

a impraticabilidade de uma cultura racional sem

conhecimentos científicos muito sérios. As escolas de

agricultura, elementares e superiores, não estão

evidentemente aparelhadas para substituir o ensino

superior das ciências naturais e da economia política. Em

todo caso, o camponês, que por elas se formou, está

habilitado a trabalhar em sua exploração, se não do modo

racional, ao menos de modo mais racional que o seguido

pelos lavradores ignorantes. Mas à conveniência de uma

instrução mais completa se contrapõe vitoriosamente ··a

necessidade que tem de explorar o mais cedo possível, e

da maneira mais intensa, os membros da própria família.

Há regiões sobretudo na Baviera e na Áustria, em que o

ensino obrigatório até os 14 anos parece muito extenso

aos camponeses. Fazem, pois, tudo para que se prolongue

apenas até os 12, ou quando muito os 13 anos.

À medida que a agricultura se racionaliza, que a

concorrência aumenta entre a exploração científica do solo

e a pequena cultura rotineira, os camponeses são forçados

a lançar mão do trabalho das crianças e a restringir a

instrução que lhes é ministrada.

À medida que a agricultura se racionaliza, que a

concorrência aumenta entre a exploração científica do solo

e a pequena cultura rotineira, os camponeses são forçados

a lançar mão do trabalho das crianças e a restringir a

instrução que lhes é ministrada.

A intensificação da atividade do pequeno proprietário e

de sua família independentemente de qualquer

consideração moral ou outra parecida, mesmo do ponto de



vista econômico, não pode ser apresentada como

vantagem da pequena exploração.

A frugalidade do pequeno camponês marcha

paralelamente à sua tenacidade no trabalho.

Já vimos que a pequena exploração tem

economicamente, sobre a grande, a vantagem de não

precisar contratar ao lado de trabalhadores manuais,

trabalhadores intelectuais, cujas pretensões são bem

maiores. Mas a grande empresa é obrigada a conceder ao

operário manual uma existência mais confortável que a do

pequeno camponês. A propriedade, que estimula o

camponês a um esforço mais intenso que o do assalariado

não proprietário, leva-o também a reduzir suas pretensões

ao mínimo.

Mas o segundo efeito não é, tanto quanto o primeiro, em

todas as circunstâncias, uma consequência da exploração

camponesa. Mesmo durante a Idade Média, em que havia

tantos feriados, os camponeses viviam alegres, comiam e

bebiam com largueza. Onde as tradições da Idade Média se

perpetuaram, o camponês não é sovina, mesmo hoje. A

sovinice lhe vem quando a concorrência se apodera de sua

indústria. Alguns exemplos mostrarão que o pequeno

camponês pode resvalar a nível inferior ao dos operários

assalariados.

Um inglês, em 1880, declarava que não se poderia

imaginar nada mais lastimável do que a existência de

certos camponeses da França . Suas casas mereciam o

nome de chiqueiros de porcos. A residência de um deles

nos é descrita da seguinte maneira: "Ausência de janelas,

duas vidraças que não se abrem por cima da porta.

Fechada esta, nem ar, nem luz. Nem aparador, nem mesa,

nem armário; no chão, cebolas, roupas imundas, pão,

relhas de arado, um monte de sujeiras indescritíveis...

Quase sempre, à noite, homens, mulheres, crianças e

animais dormem em plena promiscuidade. E essa falta de



conforto nem sempre vem da pobreza. Essa gente perdeu

o senso das conveniências: apenas pensa em economizar o

combustível".

A avareza do camponês se torna repelente, diz o autor

numa outra passagem. Parece que perdeu a faculdade de

divertir-se, coma preocupação de poupar um níquel. Toda

doçura, todo prazer da vida lhe são indiferentes, "Nem um

livro, um jornal, nem um quadro ou uma gravura sobre

madeira, nem uma peça de porcelana, um ornamento, um

móvel bonito, um relógio de parede, o orgulho da granja

inglesa. Impossível imaginar-se ambiente mais atrasado,

tão desprovido de qualquer encanto. Resmunga-se por

qualquer vintém que se gaste com as coisas mais

indispensáveis. Resulta disso tudo uma existência baixa,

lôbrega, abominável, cujo único ideal é encher cada vez

mais o pé de meia".

Mas a situação não é melhor nas pequenas propriedades

agrícolas da Inglaterra, O que são, nesse país, a vida E

trabalho dos donos e arrendatários das pequenas

explorações o relatório mais recente (1897) da comissão

parlamentar agrária nô-los dá a conhecer. Lê-se nesse

documento: "Em toda a região (Cumberland), os filhos e

filhas dos arrendatários empregam em troco de nada. Não

conheço caso em que 1 pai dê salário a seu filho ou a sua

filha. Concedem a seu fil de 1 a 2 shillings para o fumo. Um

pequeno camponês, 1 pequeno "freeholder" de Lincoln

declara: "Criei uma família e a tenho sobrecarregado de

trabalho. Meus filhos me disseram: Pai, não queremos ficar

aqui, matando-nos no serviço. Eles se foram para as

fábricas, deixando-nos, a mim e a minha mulher, entregues

a nosso destino". Um outro informa: "Eu e meus filhos

trabalhávamos às vezes 18 horas por dia, em média de 10

a 12. Há vinte anos vivo aqui, e com muito com me livro de

dificuldades; o ano passado tivemos prejuízo. Comemos

carne verde em quantidade mínima". E um terceiro:



"Trabalhamos no duro, mais que os jornaleiros, como

escravos. A nossa única vantagem é sermos livres.

Vivemos com muitas economias", e assim por diante".

O senhor Reed explicou-se perante a comissão sobre

vida do pequeno arrendatário nos países agrícolas. "O

único meio que ele tem para agüentar-se é trabalhar como

dois assalariados e gastar apenas como um. Os seus filhos

andam na miséria e educados em condições piores que as

dos filhos dos jornaleiros" (Royal Commission on

Agriculture Final Report, págs, 34, 357.). As relações são

menos aflitivas apenas nos países em que dominam a

fruticultura e a horticultura e onde haja ganhos paralelos.

O mesmo ocorre em muitas regiões da Alemanha.

Alguém escreveu de Hesse na Neue Zeit (XIII, I, pág. 471):

"O pequeno camponês leva a existência mais triste que se

possa imaginar. Os jornaleiros agrícolas são muito mais

felizes, porque estão, como eles mesmo dizem, "com a sua

boca" na casa do empregador, isto é, têm aí a sua comida.

Não se expõem com os seus ganhos, aos caprichos do

tempo; apenas nos ano ruins o alimento não é tão bom".

Alimenta-se melhor o jornaleiro, segundo se diz, porque é o

"único meio de obter hoje bons operários". As maçãs, no

caso, constituem a comida essencial.

"As casas dos pequenos camponeses são extremamente

pobres, ordinariamente de madeira ou de terra,

construídas sem arte e muito negligenciadas nos seus

últimos anos. De resto o alojamento é mobiliado do modo

mais sumário. Uma mesa, um banco, alguns tamboretes,

uma cama com um cortinado – leito de dossel – um

armário, eis muitas vezes toda a sua riqueza". Como essa

arte de jejuar pode constituir uma superioridade

econômica da pequena exploração, é o que A.

Buchenberger demonstra, com um exemplo observado no

Grã-ducado de Bade. Ele compara, na comuna de

Bischeffingem, uma propriedade média de 11 hectares,



com uma outra de 5 hectares e meio. Em virtude de

circunstâncias extraordinárias, a primeira só podia ser

lavrada por jornaleiros - situação particularmente

desfavorável, pois a terra era pequena para compensar os

gastos do trabalho assalariado com as vantagens da

grande empresa. A segunda, a menor, era exclusivamente

cultivada pelo proprietário e sua família (mulher e seis

filhos adultos). A exploração maior apresentava um deficit

de 933 marcos; a menor, um rendimento de 191 marcos. A

causa principal da diferença residia nisto: na empresa que

engajara assalariados, a comida era excelente, saindo mais

ou menos a 1 marco por cabeça e por dia. Na exploração

cujos proprietários, membros da mesma família,

trabalhavam para si mesmos, o preço da alimentação se

elevava apenas a 48 pfennings por cabeça e por dia,

menos da metade do que consumiam os jornaleiros"

(Situação dos camponeses na Alemanha. Relatórios

publicados pela Associação de Política Social (Verein fur

Sozialpolitik, IIl, pág. 276).).

Se a família do dono da pequena exploração fosse tão

bem nutrida quanto os trabalhadores assalariados da

grande empresa, em lugar de um rendimento de 191

marcos, teria um deficit de 1.256 marcos. As suas

vantagens decorriam não do fato de estarem cheios os

celeiros, mas do fato de estarem vazios os estômagos.

Este quadro pode ainda ser completado com um relatório

do distrito de Weimar. Nele se lê: "Se, apesar dessa falta de

economia as vendas judiciais não são mais frequentes,

deve-se ao fato de o pequeno camponês entre nós, para

manter a sua independência, suportar uma soma incrível

de privações. Há categorias inteiras dessa gente que só

veem carne fresca em suas mesas nos dias de grande

festa, quando um empregado de granja a tem ao menos

duas vezes por semana, e para as quais a manteiga fresca

vem a ser uma guloseima. Enquanto os camponeses não



adquirem juntas de animais, enquanto trabalham como

jornaleiros, passam relativamente bem. Mas quando. se

põem a comprar animais de tiro, começa para ele uma vida

de privações" (Op. cit., I, pág. 92.). Aqui, ainda, verificamos

que o operário assalariado das grandes explotações vive

mais feliz que o pequeno proprietário independente.

Enfim, indiquemos ainda alguns pormenores constantes

de um memorial de Hubert Auhagen sobre A grande e a

pequena exploração agrícola (HUBERT AUHAGEN,

Grossbetrieb und Kleinbetrieb, In Thlels

Landwirthschaftliche Jahrbücher, 1896), Auhagen compara

duas empresas, uma· de 4 hectares e 6, a outra de 26

hectares e 5, segundo o seu rendimento liquido: não

segundo a produtividade do trabalho que lhes é

consagrado. Encontra, assim, maior rendimento pequena

exploração.

Como se explica o fato? As crianças ajudam na pequena

exploração; na grande apenas gastam. "O pequeno

camponês recebe de seus filhos, uma vez crescidos, um

auxílio considerável. Começam a ajudá-lo, às vezes, desde

que começam andar".

No caso em apreço, o pequeno camponês emprega no

trabalho os seus filhos mesmo o mais novo, de 7 anos.

Gasta com escola 4 marcos por ano. O camponês abastado

envia seus pequenos à escola, um, de 14 anos cursa o

ginásio e isto lhe custa 700 marcos por ano, mais do que

gasta toda família do pequeno camponês, em dinheiro

contado, com o orçamento doméstico. Que superioridade a

da peque exploração!

Ao lado dos menores, os velhos também entram na

dança nas pequenas empresas. "Tenho encontrado

frequentemente homens de mais de 70 anos ocupando o

lugar de operários assim garantindo, naturalmente, em

grande parte o êxito da atividade agrícola". É claro que são

os indivíduos na plenitude de sua força que mais se



fatigam, "O assalariado comum sobretudo nas grandes

explorações, diz consigo: "Vamos interromper o serviço?".

O pequeno camponês, pelo menos quando o trabalho urge,

murmura: "Se o dia ao menos durasse mais duas horas ... "

Se há tempo limitado para execução de uma tarefa,

sobretudo de uma tarefa vantajosa, como é o caso para a

maioria delas, o pequeno camponês descobre meios de

levantar-se mais cedo e de deitar-se mais tarde, e, nessa

hipótese também de produzir mais depressa. Quanto ao

grande proprietário, tem operários que não gostam de

levantar-se mais· cedo que o habitual, nem se dispõem a

trabalhar mais ou melhor do que nos outros dias".

Mas esta canseira excessiva tem naturalmente os

resultados que merece. O camponês se adapta à situação

mais penosa. Auhagen nos fala com espanto de um

lavrador do distrito de Deutsch-Krom, na Prússia: "Habita

diz ele, uma choupana de terra de 9 metros de

comprimento por 7 metros e meio de altura. No meio da

casa, uma porta leva à peça principal, que é ao mesmo

tempo o quarto de dormir onde repousam o homem, a

mulher e quatro filhos. Dai se vai a uma pequena cozinha,

e, desta, ao cômodo da criada a única pessoa estranha da

exploração. Esse cômodo é o melhor da casa. Isto porque a

criada quer, com razão, ter o conforto que teria eu

qualquer outra parte. A construção da casa custou 860

marcos - e para tanto foram pagos apenas o carpinteiro, o

marceneiro e o assentador de fogões sendo todo o resto

feito pela família e seus parentes. A mulher, casada há

dezessete anos, só tinha um par de sapatos. Inverno ou

verão, ela os passava com o pé no chão ou metidos em

tamancos. Costurava as próprias roupas e as do marido.

Batatas, leite, mais raramente um arenque, compunham o

seu alimento. O homem apenas aos domingos queimava

uma cachimbada de fumo. Esses lavradores, não sabiam

que a sua vida era extraordinariamente modesta e não se



mostravam descontentes com a sorte. Graças à

simplicidade desse regime, apuravam todos os anos um

pequeno pecúlio com a sua exploração. Perguntei-lhes em

quanto importava, e me responderam que não vendiam a

sua colheita por menos de 8.000 marcos".

Que reconfortante glorificação dos benefícios da pequena

exploração! Graças a esta simplicidade, isto é, esta

indigência sórdida e degradante, ainda se apuram

pecúlios! O trabalhador assalariado já se sente um homem,

mesmo no campo. Não é uma simples besta de carga. Tem

necessidade mais altas que um pequeno camponês.

Adquire até instrução mais elevada! Eliminemos, pois, os

assalariados e as grandes empresas! Viva a pequena

exploração, que lhes é infinitamente superior!

Mas, para nós, a alimentação sub-humana do pequeno

camponês não constitui uma vantagem da pequena

exploração, da mesma forma que o lavor sobre-humano

que ela reclama. Os dois fatos nos mostram que a pequena

exploração é um fenômeno econômico do passado. Ambos

dificultam o progresso econômico. Graças a eles, a

pequena propriedade territorial constitui a base para a

formação, quase à margem da sociedade, de uma classe

de bárbaros, que une toda a rudeza das formas sociais

primitivas a todas as misérias e infortúnios dos países

civilizados (MARX, Kapital, lII, 2, pág. 347, Cr. Die

Klassenkãmpfe in Frankreich 1848 bis 1850, págs. 50, 51.).

Explica-se facilmente que os políticos conservadores

procurem, por todos os meios possíveis, manter essa

barbárie, último reduto da civilização capitalista!

Estamos à vontade para falar do enorme esforço do

camponês, mais ainda que da sua atividade e da modéstia

de, suas necessidades. O esforço exerce, em suma, na

produção, agrícola, um papel mais importante do que na

produção industrial. Isto se verifica, quanto ao trabalhador

autônomo, mais frequentemente do que quanto ao



assalariado. Trata-se de uma vantagem da pequena

exploração, se não em cotejo com a grande empresa de

qualquer tipo, ao menos em cotejo com a exploração

capitalista. Mas não devemos atribuir a esta circunstância

uma importância excessiva. Com efeito, as outras

vantagens da pequena sobre a grande exploração (e essas

vantagens são o trabalho intenso, a alimentação

insuficiente, a ignorância) tornam o esforço mais penoso.

Quanto mais o operário é obrigado a extenuar-se; quanto

mais insuficiente é a sua alimentação, tanto menos pode

dedicar tempo e dinheiro à sua própria instrução e aplicar-

se ao trabalho. E de que lhe servirá esta aplicação

ininterrupta, se não lhe sobra tempo para a limpeza dos

animais e do estábulo, se deve sobrecarregar as suas

juntas de tiro (e às vezes só tem uma vaca leiteira), se

alimenta o seu gado tão mal quanto a si mesmo?

A respeito dos camponeses, no distrito de Merzig (

redondezas de Treves), o diretor da escola de agricultura

Saarburg, J. J. Bartels, nos dá os pormenores seguintes:

“pequenos proprietários se alimentam quase que

exclusivamente de batatas e de pão de aveia; a carne a

banha lhes são que desconhecidas. Podemos afirmar que a

sua alimentação insuficiente e que a sua energia disso se

ressente. A raça torna pesada, indiferente, incapaz de

compreender com exatidão as causas e os efeitos de seus

próprios negócios" (Bäuerliche Zustände, I, pág. 212).

Mas a pequena exploração é mais lastimável quando não

chega nem mesmo a nutrir o seu dono, que se vê obrigado

a apelar para um trabalho acessório a fim de subsistir. O

professor Heitz, de Hohenheim, por exemplo, escreve sobre

pequenos camponeses dos grandes bailiados suavos de

Stuttgart, Bõblingen e Herrenberg: "Só se obtém lucros

consideráveis nas grandes propriedades com o emprego de

sulcos mais profundos, lavrando-se cuidadosamente os

campos, modificando vantajosamente o aspecto exterior



dos produtos do solo, nutrindo-se mais fartamente e

conservando-se em condições melhores o gado. Ora, tudo

isto penetra lenta e penosamente nas esferas do

camponês, que não tem coragem nem dinheiro para uma

ação audaciosa. Do mesmo modo, ele desconhece

máquinas introduzidas alhures há muito tempo. E a tudo

isso acresce uma circunstância que tem raízes profundas

na situação existente. Desejaríamos atribuir essa ausência,

tão freqüentemente criticada, de aplicação verdadeira e de

perseverança, à pequena propriedade e não à raça. Sabe-

se que combinação de trabalhos absolutamente diversos

exerce uma ação paralisante. Se o pequeno vendeiro e o

mascate perde o gosto pelo trabalho agrícola ininterrupto,

e com ele a foça para executá-Io, por outro lado o lavrador

se apresenta muitas vezes como péssimo artesão e o

artesão um péssimo lavrador" (Bäuerliche Zustände, III; Cf..

I, 83, 120).

Os números seguintes mostram a importância de tais

fatos para a agricultura alemã:

"Segundo o recenseamento de 1895, na soma total de

agricultores independentes, 502.000, isto é, 20%, têm um

serviço acessório; 717.000 explorações rurais pertencem a

assalariados agrícolas; 791.000 a assalariados industriais;

704.000 industriais autônomos.

Em 5.600.000 proprietários de explorações rurais, 2

milhões apenas, isto é, 37%, são agricultores

independentes ser serviço acessório; em 3.236.000

proprietários de explorações de menos de 2 hectares,

apenas 417.000 o são, isto é, 13%. Dessas pequenas

explorações 147.000 pertencem a agricultores

independentes que têm serviço acessório, 690.000

pertencem assalariados agrícolas, 743.000 a assalariados

industriais, e 534.000 a artesãos independentes.

É enorme, pois, o número dessas miseráveis explorações

híbridas.



Se a maioria de tais camponeses se acham em situação

que não estimula o esforço, a grande empresa, ao

contrário, se encontra em condições de realizar um

trabalho atento, mesmo com assalariados. Um bom salário,

uma boa alimentação, um bom tratamento podem muito.

Em virtude de negligência ou de faltas voluntárias de

operários descontentes, mal pagos e mal nutridos a

exploração pode sofrer, e sofre de fato, muitos danos, que

ultrapassam bastante a economia realizada nos salários.

Inversamente – a experiência o prova – empresas em que

os operários são suficientemente pagos prosperam e dão

lucros" (KlRCHNER, Goltzsches, Handbuch, I, pág. 435.).

Operários bem nutridos e bem remunerados, além de

inteligentes, eis a condição indispensável para uma grande

exploração racional. Não há dúvida de que esta condição

prévia falta ainda hoje na maioria dos casos. E seria

insensato esperarmos melhoramentos da parte do

"despotismo esclarecido" dos grandes agricultores. É

preciso que esses melhoramentos sejam, na agricultura

como na indústria, impostos aos empresários pelo

proletariado organizado, quer diretamente, quer

indiretamente, por meio do poder político. O movimento

operário, elevando o nível moral e econômico do

proletariado agrícola, combatendo a barbárie camponesa,

criará – e é esta a sua tarefa – a condição básica para a

grande empresa agrícola racional. Ao mesmo tempo, fará

desaparecer um dos últimos pilares da pequena

exploração.

Mas além do bom pagamento e da boa alimentação a

grande empresa tem outros meios ainda para prender ao

trabalho a atenção do operário. Thiinen, por exemplo,

introduziu um sistema de participação nos lucros, graças

ao qual todos os empregados da empresa agrícola

recebem uma parte do rendimento acima de um mínimo

previamente determinado. Mas o método mais comum



para se obterem maior cuidado e mais escrúpulo da parte

dos operários é a divisão do trabalho. A grande exploração

tem, conforme já se observou acima, graças ao número

considerável de homens que emprega, a possibilidade de

escolher os particularmente hábeis, conscienciosos e

inteligentes, confiando-lhes serviços em que a qualidade

exerce o papel mais importante, quer os realizem sós, quer

sejam encarregados de preparar ou de fiscalizar a tarefa de

outrem.

Enfim, é preciso observar que precisamente nas partes

capitais da agricultura, e sobretudo na lavoura

propriamente dita, a máquina trabalha não apenas mais

depressa, mas ainda com perfeição maior que a do

operário manual com as suas simples ferramentas. Assim,

obtém resultados aos quais este não poderia chegar,

mesmo desenvolvendo a mais viva atenção. Vimos, com

efeito, que a máquina lavra, semeia, ceifa (salvo quando o

trigo se apresenta deitado), debulha, mói, peneira melhor

que o camponês com os seus instrumentos. Jamais

encontramos um especialista, apesar do que diz o

professor Senng, defendendo a opinião de que na cultura

dos campos a pequena exploração possa produzir tão

racionalmente quanto a grande. Nos ramos de produção

mais modestos é que eles julgam a pequena indústria

ainda capaz de concorrer com grande.

Para certas produções, o professor Kraemer afirma que

grande exploração é preferível, para outros à pequena. É o

que acontece nas lavouras complicadas e custosas, para as

quais cada serviço demanda um cuidado especial... Inclui-

se precisamente neste exemplo a cultura de certas plantas

que dão margem à utilização mais proveitosa das horas de

repouso, com o emprego das forças menores (as das

crianças?! K. K.) da família do empresário, e por

conseguinte com o trabalho mais barato possível, como o

demonstra em particular o êxito obtido pela pequena



exploração no trato dos jardins da vinha de certas espécies

industriais" (Goltzsches Handbuch, 1, 197).

Os algarismos seguintes mostram a pouca importância

que tem essas plantas, tao adequadas à pequena lavoura,

em comparação com a cultura dos campos e a criação do

gado: em 1889, no império alemão, havia 161.408

hectares cultivados com plantas industriais, 120.935·

hectares com vinhedos. Enquanto isso, 8.898.058 estavam

plantados com cereais E cerca de 3 milhões, com batatas.

De resto, a grande empresa dava igualmente bons

resulta. dos no domínio da horticultura e da viticultura.

Além disso, muitas plantas industriais perderam terreno.

A cultura do fumo, de 1881 a 1893, caiu de 27.248

hectares a 15.198, no território aduaneiro da Alemanha.

Reergueu-se um pouco depois (em 1896, 22.076 hectares),

mas ainda está longe da extensão que alcançara em 1881.

A cultura do linho e a do canhamo Igualmente diminuíram.

Em 1878 cobriam 155.100 hectares; em 1883, 123.600:

em 1893, 69.900. A situação do lúpulo não e mais

satisfatória. De 1878 a 1883, a sua área de cultura passou

de 40. 800 hectares para 45.900, mas depois retombou a

42. 100 hectares (1893).

A preferência que os camponeses dão à cultura das

plantas industriais às vezes se lhes torna fatal. "No que diz

respeito à Boêmia, escreve o doutor Rob. Drill, sabe-se que

nas regiões do lúpulo os camponeses se dedicam quase

que exclusivamente a esta lavoura e que por conseguinte a

sua sorte dela depende. Trata-.se, com efeito, de um jogo

de azar. O lúpulo anda sujeito a enormes variações de

preços. Já aconteceu que aldeias inteiras da Boêmia

tenham ficado reduzidas à mendicância após uma ou duas

más colheitas de lúpulo" (Die Agrarfrage in Oesterreich,

pâg. 24).



Segundo Kraftt, (Betriebslehre, pág. 82), o preço do

lúpulo varia de mais de 1. 000%.

Se se alude à agricultura em geral as lavouras em que a

pequena exploração é superior à grande dificilmente

merecem menção. Podemos dizer, pois, que a grande

empresa é sem dúvida superior à pequena.

É precisamente o que reconhecem os homens da

especialidade. Eles preferem, em geral, o trabalho numa

grande propriedade hipotecada a esse mesmo trabalho

numa pequena propriedade livre de hipoteca. Uma grande

parte da dívida hipotecária provém dessa preferência dos

especialistas pela grande exploração. Qualquer pessoa que

queira empregar 50.000 francos na aquisição de uma

propriedade, prefere comprar uma terra do valor de

100.000 francos e onerá-Ia com uma hipoteca de 50.000

francos a comprar uma propriedade de 50.000 francos.

De resto os especialistas reconhecem de outra maneira

ainda a superioridade da grande empresa, ao fundarem

associações cooperativas. A exploração cooperativa é a

grande exploração.

c) As Sociedades Cooperativas

Não se pode conceber que alguém possa negar a

importância das cooperativas. A questão reside

unicamente em sabermos se as vantagens da grande

exploração cooperativa são acessíveis ao camponês, em

todos Os casos em que a grande empresa seja superior à

pequena, e até onde vai essa superioridade.

Uma observação se impõe desde logo: até aqui, as

cooperativas agrícolas quase inteiramente se limitaram ao

domínio do crédito e do comércio. Não trataremos por

enquanto da atividade industrial de algumas cooperativas,

tais como as leiterias, as refinarias, etc. Discutiremos a

importância que apresentam para a agricultura mais



adiante, quando examinarmos a indústria rural. Aqui

apenas examinaremos a agricultura propriamente dita.

Aliás, unicamente as sociedades para melhoria do solo

atuam diretamente sobre a produção. Todas as outras

sociedades agrícolas têm por objetivo, como dissemos,

sobretudo o crédito ou o comércio. Mas nesta esfera, a

cooperação apresenta vantagens não apenas para a

pequena, como também para a grande exploração.

Em parte alguma as condições prévias da organização

cooperativa se acham menos desenvolvidas do que entre

os camponeses. Isolados tanto pelo seu gênero de trabalho

como pelo seu gênero de vida, fechados num horizonte

estreito, veem-se eles privados dos lazeres que a

administração de uma cooperativa exige. Em parte alguma

a situação é menos confortadora do que nos Estados

policias, onde, durante séculos a tutela e a opressão

burocráticas eliminaram inteiramente os hábitos de uma

democracia capaz de associação. Além da ignorância, a

ausência de liberdade política se manifesta como obstáculo

sério ao bem-estar do camponês. Em parte alguma Os

camponeses são mais rebeldes a um entendimento do que

nos lugares. onde as tradições do regime patriarcal ainda

não foram abolidas e constituem apoio sólido do trono e do

altar.

A formação das cooperativas é muito mais fácil para

grandes proprietários do que para os camponeses, pois são

multo menos numerosos e dispõem de tempo, de relações

extensas de conhecimentos comerciais – próprios ou de

empréstimo.

E aqui ainda verificamos, como para os outros progresso

agrícolas, que a grande exploração caminha na frente. Os

camponeses precisam da cooperação, mas na maioria dos

caso não como meio de reunir as forças dos pequenos

lavradores num esforço comum, equivalente ao do grande

proprietário territorial. A iniciativa se lhes ocorre antes



como recurso para afastar dos grandes proprietários as

vantagens que a cooperação da a cada um dos seus

participantes.

No tocante às hipotecas, é a grande exploração que se

apropria, em primeiro lugar, dessas vantagens. As

Landschaften, sociedades rurais prussianas, remontam ao

último século. No começo, eram simples associações de

domínios nobres, organizadas em cada província para a

garantia do crédito hipotecário. De 1860 a 1870, umas

após outras, estenderam as sus operações a propriedades

de outras categorias. Mas, a exemplo das instituições

hipotecárias especializadas nesse negócio, elas não se

sentem inclinadas à concessão de empréstimos aos

pequenos proprietários, fonte de discórdias e despesas.

Nas terras em que o produto líquido do imposto territorial é

inferior a uma cesta soma (150 marcos no Saxe, em

Schleswig-Holstein, na WestfáIia e no Brandeburg; 240

marcos na Pomerânia) ou com valor abaixo de uma quantia

determinada (6.000 marcos no ducado de Posen) elas não

emprestam dinheiro.

A organização em sociedade é nesse caso um meio

apenas de se oferecer aos grandes proprietários territoriais

as vantagens inacessíveis aos pequenos.

F. Hecht. declara, na introdução de seu livro já citado

sobre as instituições desse tipo no Estado e províncias da

Alemanha, que, de uma maneira geral, a organização

cooperativa do crédito territorial foi sobretudo útil à grande

propriedade.

Para os pequenos lavradores, tais instituições valem

sobretudo na hipótese do crédito pessoal. Elas obtêm o

que não obtêm o camponês isolado, isto e, o crédito do

grande capital urbano nas condições do capitalismo

moderno. Se os empréstimos do camponês isolado são

pouco vultosos para interessar o grande capital, os de toda

uma sociedade exercem papel inteiramente diverso. E se o



crédito a um cultivador que lhe é inteiramente

desconhecido não oferece garantias a um banqueiro da

cidade, o risco se lhe reduz ao minimo no caso da

solidariedade de muitos associados. Assim, graças às

organizações de crédito, o camponês levanta dinheiro a

uma taxa módica, pagando-o sem arruinar-se, em virtude

dos melhoramentos de sua exploração que esse

empréstimo torna praticáveis. Não há dúvida, as

sociedades de crédito são, para os camponeses,

sumamente importantes como veículo de progresso

econômico. E não digo progresso no sentido do socialismo,

como se alega em diferentes lados, mas progresso no

sentido do capitalismo. São progressos de alto valor

econômico.

Mas subentende-se que tal coisa, só se verifica onde

essas organizações deitam raiz e prosperam, o que não

acontece com frequência. E podemos perguntar se a

grande massa da população agrícola estará em condições

de generalizá-Ias sem uma séria e penosa aprendizagem.

Discute-se vivamente, ainda hoje, sobre qual a forma de

organização que mais convém ao caráter particular da

agricultura. Os partidários deste sistema afirmam que

aquele nada pode fazer de útil ao camponês.

Os bancos Raiffeisen estão sob o patrocínio do clero. Nos

bancos Schulze-Delitzsch, preponderam os pequenos

burgueses. Mas mesmo os bancos de crédito agrícola de

organização mais perfeita só podem favorecer uma parte

dos camponeses. Nem todos podem, quando o desejem,

contratar um empréstimo. A sociedade de crédito deve agir

com a maior circunspecção para evitar grandes perdas. Os

que não oferecem garantias, precisamente os mais

necessitados, caem como antes, nas garras do usurário.

Apesar disso, esse tipo de organizações é o que mais

interessa ao camponês, abstração feita das associações de

indústria agrícola. Assim, desenvolvem-se rapidamente.



Segundo Sering (Das Genossenschaftswesen und die

Entwieklung der preussischen

Zentralgenössenschaftskasse, Verhandlungen des

preussíschen Landes-Oekonomie-Kollegíums, Februar

1897.) contava-se no império alemão, em 1871, cerca de

100 bancos de crédito agrícola; em 1891, 2.134; em 1896,

6.391. Na Prússia, conta-se, segundo uma estatística

elaborada pelo banco central das associações de crédito, a

1º de outubro de 1895, quando esse estabelecimento foi

criado, cerca de 5.000 sociedades. A 30 de outubro de

1897, já se haviam realizado 7.636 empréstimos.

O grande proprietário não precisa desses

estabelecimentos. Quando tem crédito, obtém o dinheiro

necessário de modo muito mais simples.

Da mesma maneira que as sociedades de crédito

hipotecário, as sociedades de melhoramentos não são

características da pequena exploração. Podemos dizer

outro tanto das cooperativas de venda e compra.

A associação não é capaz de fazer negócio, suprimir

concorrentes, formar freguesia, aproveitar todas as

circunstâncias de que poderia tirar partido. O empresário

particular, independente, interessado no maís alto grau,

disso se ocupa com mais eficiência.

Isto é válido. principalmente para a venda de artigos

especiais, e na medida em que são mais variáveis a oferta

e procura e a qualidade dos produtos. Atribuímos a esta

variabilidade, sobretudo, a dificuldade da renda do gado

por pari das associações. Quase todas as tentativas nesse

sentido malograram, na Alemanha. A desigualdade das

mercadorias se manifesta mais intensamente numa

sociedade de venda formada de um grande número de

pequenos camponeses, os quais produzem de maneiras

diferentes e nas circunstâncias mais diversas, do que numa

sociedade composta apenas de alguma grandes

explorações, todas agindo racionalmente. E, por exemplo,



o que Mendel-Steinfels declara: O consumo de manteiga

por meio de cooperativas venceu em toda parte onde se

vender quantidades muito grandes, e sempre iguais; é o

que ocorre, quando se trata de artigos provenientes das

cooperativas de laticínios ou de grandes propriedades. Mas

quando as sociedades, se ocupam em vender a manteiga

de um grande número de pequenos produtores, têm

sempre malogrado (Handwörterbuch der

Staatswissenschaften, IV, pág. 950).

Qual a importância das cooperativas de lacticínios para o

pequeno camponês? É o que poremos em evidência mais

adiante, como já dissemos. Limitar-nos-emos por ora a

mostrar que as sociedades de venda prósperas são em

geral de grandes e não de pequenos proprietários. Isto é

certo não apenas para a venda de manteiga, mas também

para a venda de gado de cereais e de álcool. As

associações de venda de álcool que 'nos últimos anos,

prosperaram muito no Norte da Alemanha' não são,

examinadas de perto, mais do que cartéis industriais para

manutenção de alta nos preços do produto.

A sociedade de venda só poderá tornar-se

verdadeiramente útil à pequena exploração quando

conseguir que os seus diferentes membros produzam de

maneira uniforme segundo um plano uniforme e com

meios uniformes. Estamos longe disso. Parece-me, antes,

que os camponeses alemães não se acham absolutamente

dispostos a novos gastos de aprendizagem nesse sentido.

É certo que não podemos contar com uma rápida expansão

das sociedades agrícolas em tal domínio. Neste momento,

ainda se encontram no período das apalpadelas e das

hesitações.

Ao contrário, vão indo muito hem as sociedades de

compra para aquisição em comum de adubos químicos, de

forragem, de sementes, de gado, de máquinas, etc. Elas

progridem depressa. O número das associações agrícolas



de matérias primas era, em 1875, de 56; em 1880, de 6S;

em 1888, de 834; em 1894, de 1. 071; em 1896, de 1. 085.

Além disso, havia ainda, em 1894, 214 sociedades

cooperativas de instrumentos e máquinas agrícolas. No

tocante à compra de matérias-primas e de máquinas, as

associações agrícolas podem desenvolver uma atividade

muito útil. Trata-se aqui de uma situação simples. O

mercado é conhecido. São os próprios associados que dão

as suas comissões. Os fornecedores da sociedade não são

pequenas explorações disseminadas, mas empresas de

grande. indústria ou de grandes explorações agrícolas (de

criadores, por exemplo).

Não podemos negar a influência benéfica dessas

organizações sobre a agricultura. Elas suprimem as

despesas do negócio. Na verdade, o que o lavrador ganha

o intermediário perde. É admirável verificar-se que

ninguém combate mais os grandes armazéns e as

cooperativas de consumo que fornecem mais em conta

gêneros aos operários do que os agrários, esses mesmos

indivíduos que se encarniçam em arruinar o comércio

sempre que se encarecem as mercadorias para os

funcionários, os oficiais e os grandes proprietários. Além de

suprimirem as despesas de comissão, as sociedades

agrícolas de compra têm ainda a vantagem de preservar o

camponês do perigo das falsificações. Mas aqui, ainda,

podemos indagar se a grande exploração ganha ou não

mais do que a pequena. Quando, por exemplo, a sociedade

geral de Berlim fornece aos grandes proprietários

territoriais carvão barato para as suas máquinas a vapor,

não é esse um comportamento adequado a favorecer de

modo especial os pequenos camponeses. E as associações

fornecedoras de máquinas, as quais são vendidas ou

alugadas aos seus membros, ser-lhes-ão naturalmente

tanto mais úteis quanto mais possam empregá-las e, por

conseguinte, quanto mais considerável for a exploração.



Não são evidentemente os pequenos camponeses, mas os

grandes cultivadores e os grandes proprietários territoriais

que tiram o lucro mais substancioso das sociedades

cooperativas de arados mecânicos.

Nas grandes explorações da província de Saxe, o

trabalho se faz quase inteiramente a vapor. Mas poucos

camponeses possuem um arado mecânico. Essas máquinas

em sua maior parte, pertencem às sociedades.

No congresso dos nacionalistas sociais realizado em

Erfurt (setembro de 1897), o pastor Gõhre exprimiu no seu

relatório a respeito, o temor de que a grande propriedade

se apodera-se das cooperativas agrícolas para pô-Ias ao

serviço de seus interesses. No congresso das cooperativas

agrícolas realizado em Stettin em 1896, o secretariado

respectivo era inteiramente composto de grandes

proprietários. Entre 41 oradores, quatro pequenos

lavradores apenas tomaram a palavra para breves

observações. O congresso de cooperativas realizado em

Dresde, em 1897 esteve todo na mão dos morgados. O

ditirambo entoado por Sering, no seu relatório referido,

diante da comissão de economia política, em honra das

cooperativas, a pretexto de que constitui uma nova

comunidade de interesses de trabalho, expressa bem esse

espírito. Vemos nelas, unidos e em colaboração,

camponeses e grandes proprietários, eclesiásticos e

educadores, patrões e operários.

Essas indicações bastariam para mostrar que a

cooperação é de grande importância para a agricultura

moderna, mas não como recurso suscetível de eliminar a

dianteira que a grande exploração leva sobre a pequena.

Ao contrário, em muitos casos ela aumenta essa dianteira.

Como regra geral, parece-nos muito útil às explorações

médias e muito pouco às pequenas explorações.

Os trabalhos agrícolas de mais vulto não podem ser

executados por associações compostas de pequenas



empresas independentes.

Já vimos que o arado a vapor e outras máquinas, ainda,

como por exemplo os semeadores de linha, não podem ser

empregados pelo pequeno camponês. Mas há a priori

maquinismos de uso coletivo impossível por parte de

agricultores independentes. São aqueles cuja aplicação é

indispensável em certos períodos de duração limitada. Que

valor poderá ter a posse de uma ceifeira por parte de uma

sociedade quando todos os seus membros devem ceifar ao

mesmo tempo? Do mesmo modo, o emprego coletivo dos

debulhadores encontra dificuldades e inconvenientes

fatais. O grande agricultor, que possui o seu debulhador

mecânico, tem a vantagem de poder, imediatamente apos

a colheita, bater o trigo nos campos. Ele economiza as

despesas de transporte, não precisa enceleirar antes o

produto, pode vendê-lo logo depois da ceifa, aproveitando

assim as circunstâncias favoráveis. Estas vantagens

desaparecem para o associado, que deve enceleirar o seu

trigo antes de batê-lo, e esperar a sua vez.

A superioridade de uma grande propriedade, composta

de terras contíguas, superioridade oriunda da divisão do

trabalho e da direção de um agrônomo, o que vale dizer,

precisamente, a superioridade da grande exploração, isto a

cooperação jamais proporciona ao pequeno camponês.

Constitui, pois, uma esperança vã pretender-se que as

cooperativas bastem para a criação de métodos de cultura

tao racionais quanto os da grande empresa. Se os

pequenos camponeses desejam realmente ter por

intermédio da associação, as vantagens da lavoura

praticada em grande escala, não devem perder-se em

desvios mas caminhar direito a esse objetivo. Não devem

encurralar-se no domínio do comércio e da usura, mas

transportar-se à esfera mais importante para o lavrador,

qual seja a da agricultura.



É evidente que uma propriedade de vulto cultivada pela

cooperação, pode apropriar-se de todas as vantagens da

grande empresa, vantagens impossíveis, ou possíveis com

muito custo, através das sociedades de matérias-primas,

de máquinas, de crédito ou de venda. Mas, ao mesmo

tempo, uma propriedade assim explorada devena

aproveitar a superioridade que o trabalho feito pelo próprio

lavrador tem sobre o trabalho assalariado.

Uma sociedade desse gênero deveria, pois, ser não

apenas igual, mas ainda superior à grande exploração

capitalista. Mas, coisa espantosa, não há camponês que

leve a sério essa espécie de associação. Talvez

pudéssemos considerar ensaios tímidos nesse sentido

certas sociedades de criação, como por exemplo as de

criação de poldros. O camponês tem, em geral, muito

pouco espaço disponível e ara esses animais, e é tentado a

atrelá-los muito cedo, o que estraga o seu temperamento.

Muitas vezes, também, não lhes pode dar cocheiras

apropriadas, nem os cuidados necessários, nem a forragem

conveniente. Tais inconvenientes são obviados pelas

sociedades de criação de poldros, a que foi fundada em

1895 em Ihlienworth, por exemplo. Os associados nelas

internam os seus animais, que passam a contar com

cocheiras sadias, uma pista espaçosa e cuidados de

especialistas. Mas essas associações, embora rurais, só se

ocupam de acessórios da agricultura, e não são mais do

que um paliativo das consequências incômodas do

isolamento e da exiguidade de exploração camponesa. Os

defeitos desta, elas não os corrigem.

Qual a razão que anima os camponeses ao não adotarem

a associação na sua exploração principal? Por que se

limitam a paliativos insuficientes?

Já se tem procurado explicação para tal fato. Alega-se

que o trabalho agrícola não pode ser feito em comum e,

por conseguinte, não é favorável a uma empresa por



associação. Mas como prova da afirmativa só se apresenta

o fenômeno que precisamente se procura explicar.

Não se compreende porque a agricultura moderna

prestando-se à exploração capitalista, não se prestaria à

exploração cooperativa. Seria pela simples razão de não

ter sido tentada? Tal razão seria admissível se já não

tivessem havido ensaios dessa espécie, e mesmo ensaios

felizes.

Nos primeiros anos deste século, grandes pensadores já

haviam reconhecido que a exploração capitalista seria

superada não pela pequena cultura mas pela grande

cultura socialista. Contudo, ainda não se compreendera

que esta última haveria de exigir, para desenvolver-se e

consolidar-se, uma série de condições preliminares de

ordem econômica, política e intelectual. Nessa época,

muitos entusiastas, entre os quais Owen - o primeiro e o

maior entre todos eles - procuraram, com a fundação de

colônias e cooperativas, realizar imediatamente o ideal de

uma sociedade socialista. Todas essas tentativas

malograram. As que obtiveram êxito reduziram-se, no

máximo, ao esboço de uma sociedade socialista. Mas uma

coisa demonstraram, de maneira irretorquível a

possibilidade de produzir-se por associação, a possibilidade

de se substituírem os capitalistas individuais por

Instituições comunistas.

A maioria desses ensaios foram naturalmente realizados

no domínio industrial. Mas houve também uma tentativa

agrícola. Foi a cooperativa de Ralahine, que triunfou

admiravelmente e só deveu a sua ruína a um acidente

infeliz. Esta experiência de associação é tão interessante e

tão pouco conhecida que vamos reproduzir in extense a

narrativa de nosso informante. Nós a transcrevemos do

suplemento de Charles Bray, Philosophy of Necessity, II,

pág. 581 e seguintes. Brentano reproduz este relatório no

seu comentário do livro da sra. Webb, O movimento



cooperativista na Grã-Bretanha, pág. 229 (Die britische

benossenschaftsbewegung.).

Na Irlanda – diz-nos Bray – Sir Vandaleur fez na sua

propriedade de Ralahine, no condado de Clare, uma

experiência de associação que foi coroada de êxito. Os

seus arrendatários pertenciam à classe irlandesa mais

miserável; viviam descontentes, eram pobres, corrompidos

e maus. Vandaleur desejava ardentemente elevar o seu

caráter e a sua situação, e teria visto com prazer, mesmo

no seu próprio interesse, que os se operários se tornavam

hábeis e estáveis. Resolveu, pois, em 1830, fazer uma

experiência segundo os princípios de Owen introduzindo-

lhes algumas modificações adequadas às circunstâncias.

40 operários agrícolas, mais ou menos, se dispusera a

participar de seus planos, e assim ele formou uma

sociedade da qual se reservou a direção e a fiscalização

superior. Arrendou-lhes a sua terra de Ralahine, que

compreendia 618 acres ingleses (acre inglês igual a 40,49

ares), com cerca de 267 acres de pastagens, 283 de terras

de lavoura, 63 e meio de alagadiços e 2 e meio de

pomares. O solo em geral era bom, em certos pontos

pedregoso. Havia, além do enumerado, 6 cabanas e um

velho castelo, transformados então em alojamentos para

os homens casados, e outras dependências, como

estábulos, celeiros. etc., parcialmente utilizados na

construção de um refeitório, de uma sala de reunião, de

uma escola e de um dormitório para as crianças e os

celibatários. Ele lhes alugou tudo isso por 700 libras

esterlinas anuais, incluído neste preço uma serraria, uma

debulhadora acionada por água e os edifícios de uma

fábrica e de uma tecelagem, mas , sem maquinismo.

Tinham a pagar, além disso, 200 libras esterlinas pelo

matéria pelos animais e pelos adiantamentos feitos para se

alimentarem e vestirem até a primeira colheita. Deviam

viver juntos no prédios indicados para este fim e trabalhar



em comum, com um capital comum, no interesse comum.

O excedente do lucro após o pagamento do arrendamento,

devia ser propriedade dos membros da sociedade maiores

de 17 anos, e repartido igualmente pelos homens casados

e celibatários. Deviam todos conservar em bom estado os

instrumentos, as ferramentas e as máquinas, renovando-os

quando fora do uso. O gado não poderia diminuir nem de

número, nem de valor. O arrendamento seria pago em

gêneros. Os produtos, deveriam ser avaliados no primeiro

ano, segundo os cursos de Limerick. Nos anos seguintes

deveriam ser fornecidos as mesmas quantidades de trigo,

de carne de vaca e de porco, de manteiga, etc., que no ano

anterior. Quaisquer que fossem os melhoramentos

introduzidos pela sociedade, o arrendamento não poderia

ser aumentado. Foi estipulado a esses trabalhadores,

igualmente, um aluguel de longo curso assim que reuniram

capitais suficientes para a compra de material.

Vandeleur continuava sempre como proprietário. O

produto do arrendamento ultrapassou as expectativas. Em

1831, foram pagas 900£ de arrendamento; em 1832, o

valor do rendimento atingia cerca de 1.700i: A sociedade

recebera de adiantamento, no ano, 500£ para a

alimentação, o vestuário e as sementes. Adiantamentos

extraordinários para a construção de cabanas a aquisição

de móveis, etc., absorveram o lucro, mas o bem-estar

aumentou e a prosperidade e a felicidade se instalaram no

domínio de Ralahine.

Os membros da sociedade deviam trabalhar durante o

mesmo espaço de tempo, despender a mesma energia e

receber o mesmo salário, na caixa comum, como se

fossem cultivadores ordinários, e assim até que

possuíssem um capital próprio. Para esse fim, o secretário

tinha uma conta exata das horas e da natureza do serviço

diário de cada qual. No fim da semana todos recebiam pelo

seu trabalho um salário igual ao que Vandeleur pagava



antes. A perspectiva de uma participação no lucro foi

reconhecida como sendo um poderoso estímulo. Esses

homens forneciam um trabalho diário duas vezes superior

ao dos assalariados vizinhos. O salário descontado da caixa

comum era pago em vales de serviço, que só eram aceitos

na cooperativa de consumo interno. Isto permitia ao

proprietário manter os associados, sem adiantamentos de

dinheiro de contado, constituindo por outro lado um

obstáculo à embriaguez, pois as bebidas alcoólicas não

eram vendidas na sociedade e os vales de serviço não

tinham curso nos botequins.

A cooperativa só vendia mercadorias de primeira

qualidade, e, ao preço de atacado. Segundo o costume

irlandês, as batatas e o leite constituíam a base da

alimentação. O seu preço, pago pela caixa comum, era

relativamente baixo. Mas as vantagens decorrentes da

associação estavam em que os seus membros levavam um

gênero de vida infinitamente superior aos dos homens de

sua classe. Os trabalhadores recebiam 4 shillings por

semana. As suas despesas eram com os legumes,

principalmente batatas, de 1 shilling, com o leite (10

quartos) de 10 pence, a lavagem de roupa, etc., 2 pence, a

caixa de assistência, 2 pence, o vestuário, 1 shilling e 10

pence. As mu_ lheres recebiam 2 shillings e 10 pence,

davam 6 pence pelos legumes, 8 pelo leite, 2 pela lavagem

de roupa, etc.; 1 penny e 114 iam para a caixa de

assistência e 1 shilling e 3/4 penca para o vestuário. Os

sócios casados, com alojamentos, pagavam à comunidade

6 pence de aluguel por semana e cerca de 2 pence de

aquecimento. Todas as crianças, a partir de 14 meses,

eram mantidas às expensas da comunidade, sem gastos

para os seus pais. Até 8 ou 9 anos eram nutridas num

jardim de infância, em seguida comiam no refeitório

comum com os celibatários. Os adultos nada davam de seu

salário para aluguel, pelo aquecimento, pelos pátios, para



a escola e para os prazeres. Em média, compravam todos

os artigos 50% mais baratos do que em qualquer outra

parte, e tinham na sua cooperativa mercadorias melhores

do que alhures. Cada sócio podia regularmente contar com

um trabalho sem desemprego e com o mesmo salário. O

preço dos alimentos era constante cooperativa. Os doentes

e os inválidos recebiam salários integral da caixa de

assistência. Quando morria um chefe de família, a sorte

desta era assegurada.

Pouco a pouco o número de sócios dobrou. Os

alojamentos e o mobiliário eram limpos e bem arrumados,

os alimentos bons e preparados sem desperdício. O

emprego de máquinas era feito tanto quanto possível em

todos os fábricos. Os jovens dos dois sexos, acima de

dezessete anos, se encarregavam rotativamente de

afazeres domésticos. O trabalho ia, no verão, das 6 da

manhã às 6 da tarde, com uma hora de repouso ao meio

dia. Toda noite o comitê de administração se reunia para

determinar o serviço do dia seguinte e se respeitavam o

mais possível as preferências e capacidades de cada qual.

Os jovens eram obrigados a aprender um ofício útil,

independentemente do trabalho da terra. Cada qual,

qualquer que fosse a sua função na comunidade, devia

participar da atividade do campo, sobretudo nas épocas de

colheita. O guarda de armazém distribuía os gêneros, o

vestuário, etc., o hortelão, os produtos do pomar.

Vandaleur vendia o excedente dos produtos e ocupava das

compras para a exploração e para a cooperativa Todas as

questões eram resolvidas por um conselho de

arbitramento. Durante os 3 anos que durou a comunidade

não se teve necessidade da intervenção de um advogado

ou de um juiz de paz. Craig, o zeloso e inteligente adjunto

de Vandaleur, conta-nos a admiração com que os visitantes

falavam de Ralahine, de um sistema que domava os

selvagens irlandeses e substituía a sua pobreza, os seus



farrapos, a sua miséria, pela limpeza, pela saúde, pelo

bem-estar.

É penoso lembrarmos que esta sociedade, no momento

justo em que realizava os seus progressos mais rápidos, foi

inesperadamente destruída, e por motivos lastimáveis.

Vandaleur pertencia à aristocracia. Apesar de todas as suas

qualidade tinha um dos seus vícios. O jogo o arruinou, a

ele, a sua família e sua propriedade. Assim, fugiu de seu

país natal. O credores confiscaram todas as suas terras.

Sem indagar quais os direitos que poderiam ter os

operários de Ralahine, só tiveram a preocupação de

recuperar o que lhes fosse devido. A sociedade não fora

regularmente constituída; Vandaleur não assinara contrato

com ela, e assim a lei não pôde protegê-la.

As organizações comunistas da América do Norte

mostraram tanto quanto Ralahine os resultados soberbos

que a atividade agrícola por associação pode dar com os

processos modernos. Nordhoff, no seu livro sobre essas

sociedades (NORDHOFF, The communistic Societies of the

United States). chama-nos a atenção, repetidas vezes, para

o fato .de sua exploração superar à de seus vizinhos, tanto

pela Intensidade quanto pela utilização racional das forças

disponíveis. A sua prosperidade deriva sobretudo da

superioridade de sua lavoura. São excelentes agricultores -

diz referindo-se a comunidade de Amana - têm um belo

gado, que criam com toda a solicitude dos alemães; no

inverno praticam a estabulação permanente (pág. 40). Os

Shakers têm ordinariamente belos celeiros, e as coisas

necessárias ao trabalho são arranjadas da forma melhor e

nas condições mais práticas... Na agricultura, não recuam

diante de nenhum cansaço; dedicam-se, lentamente,

durante anos ao arroteamento do solo, desempenham-no,

fazem dele uma boa terra de plantio. Gostam das

atividades que exigem muito cuidado de minúcias, a

horticultura, por exemplo. Possuem um gado bonito, e os



seus edifícios de explorações são em geral

admiravelmente dispostos para economizar serviço (pág.

149).

A granja (dos Perfeccionistas da América) é muito bem

administrada (pág. 278). Não devo deixar de dizer que (na

comunidade de 'Aurora') os pomares, as vinhas e os jardins

de recreio são objeto de um trabalho racional estupendo ...

Não tenho dúvida de que a Aurora, com os seus pomares e

outras culturas de preço, haja chegado ao que é com a

metade dos gastos necessários a uma empresa privada

(pág. 319; 323). A colônia de Bishop HilI possui, em 1859,

10.000 acres de terra, e toda a propriedade se acha em

excelentes condições. Ela tem o gado mais bonito do

Estado (pág. 346). E não constituem exceções. Nordhoff

declara expressamente, no seu resumo, que as colônias

comunistas se distinguem realmente pela superioridade de

sua exploração (pág. 415).

Isto bastaria a demonstrar que o trabalho agrícola não

repele absolutamente a forma associativa. Se, apesar

disso, os camponeses não fazem sérias experiências para

aplicá-Ia. ao domínio próprio de sua atividade, vemos

facilmente porque.

Ninguém afirmará que o trabalho industrial não possa ser

feito por associação nas melhores condições. Mas vemos

que, apesar disso, os artesãos, como os camponeses, não

se animam a passar da produção isolada à produção por

associação. Como os camponeses eles procuram

simplesmente obter no domínio do comércio ou do crédito

as vantagens da grande exploração, graças à organização

cooperativa. Nos dois casos, a grande exploração

cooperativa só serve para prolongar a existência da

pequena produção irracional, ao invés de conduzir à

grande produção.

E isto é compreensível. Os artesãos não podem passar a

produção cooperativa sem abandonar a propriedade de



seus meios de produção. Quanto mais possuam, quanto

mais, por sua união, se sintam capazes de fundar uma

grande exploração à prova de concorrência, rica de

capitais, tanto menos estarão dispostos a colocar sua

fortuna pessoal. numa caixa comum. De resto, na

sociedade moderna, toda fundação desse gênero

representa um salto no desconhecido, uma experiência em

que o indivíduo interessado não pode contar com as suas

qualidades particulares – como o comerciante que se

arrisca nas especulações – mas cujo êxito depende

inteiramente das qualidades, do senso social, da disciplina

de outrem, atributos estes que são precisamente os menos

desenvolvidos no artesão que trabalha isoladamente.

Mais ainda que para o artesão, tudo isso é válido para

homem rural. Já se considerou uma injúria para o

camponês a expressão fanatismo da propriedade. Define,

contudo, um fato bem conhecido.

O camponês ainda está mais preso à sua parcela do que

o artesão à sua tenda. Quanto mais a população aumenta

e se disputa o solo, tanto mais obstinadamente ele se

apega ao se pedaço de terra. Na América, ele o abandona,

ou melhor, abandonava, não há muito tempo, de muito

bom grado, quando não lhe rendia bastante, para

encaminhar-se para o Oeste, onde havia ainda regiões

livres. Na Alemanha e na França, nenhum privação lhe

parece excessiva a fim de conservar a sua pequena gleba,

e não há preço que o assuste quando se trata de aumentá-

la. Podemos imaginar as dificuldades contrapostas a uma

operação tão necessária e benéfica como a reunião, num

conjunto continuo, de terrenos confusamente encravados

nas propriedades de outrem.

Trata-se, aqui, apenas de urna troca de parcelas,

vantajosa: para os diversos interesses em jogo. Esta

operação às vezes se impõem à minoria refratária de uma

comuna. Já no último século, o despotismo esclarecido agia



em tal sentido, não raro com grande brutalidade. Mas

ainda hoje estamos longe, na Alemanha, de termos feito,

de maneira geral, a fusão dos numerosos lotes de terra.

Podemos imaginar, portanto, como seria vã a tentativa de

fundar-se uma sociedade de produção agrícola em que os

participantes não apenas trocassem as respectivas

parcelas, mas as cedessem à comunidade, coisa, aliás, que

não poderia ser imposta aos recalcitrantes. E o camponês,

em geral sempre desconfiado, o seria em particular diante

da organização, porque as condições atuais de seu

trabalho e de sua vida o isolam ainda mais do que ao

artesão, desenvolvendo menos que neste as virtudes

sociais.

Unicamente aqueles que só têm a perder os seus

grilhões, unicamente os elementos que a exploração

capitalista formou no trabalho em comum, podem

estabelecer a produção cooperativa. Neles, a luta

organizada contra a exploração capitalista desenvolveu as

virtudes sociais, a confiança na coletividade dos

camaradas, o devotamento à comunidade, a subordinação

voluntária à sua lei.

Precisamos ponderar todas as fases da evolução. A

grande massa dos homens comuns não pode passar

diretamente, em condições normais, da exploração

artesanal ou camponesa à grande exploração cooperativa.

A propriedade individual dos meios de produção a tanto se

opõe. Antes, o regime capitalista estabelece as condições

preliminares da grande exploração cooperativa. Não

apenas cria um exército de operários privados de meios de

produção. Dá forma, também, à produção social,

suscitando e exasperando a luta de classe entre

capitalistas e assalariados. Os trabalhadores, assim, são

compelidos à substituição da propriedade capitalista pela

propriedade social dos meios de produção.



Não é por intermédio dos que possuem, mas dos que não

possuem, que se fará a passagem à produção cooperativa.

Isto não quer dizer, contudo, que os camponeses só

possam fazê-lo por um único meio, qual seja oda transição

pela fase temporária do proletariado, que devam ser

necessariamente expropriados pelo capital, que a produção

socialista seja impossível enquanto existirem. Nada menos

exato. Significa, isto sim, que só o proletariado vitorioso

poderá tomar uma iniciativa de tal envergadura e

estabelecer as condições que permitam a passagem dos

artesãos e camponeses – não apenas idealmente, como

hoje, mas de fato – à grande produção cooperativa.

Depois que as cooperativas socialistas (porque então não

se poderá falar de cooperativas proletárias) tenham

demonstrado a sua vitalidade, que hajam desaparecido os

riscos ainda hoje inerentes a qualquer empresa econômica,

o camponês poderá perder o medo de proletarizar-se pelo

abandono de seus bens, reconhecendo que a propriedade

individual dos meios de produção só representa um

obstáculo a nos barrar o caminho a uma forma superior de

exploração, obstáculo de que se desembaraçará com

prazer.

Inversamente, é quimérico esperarmos que o camponês,

na sociedade atual, passe à produção cooperativa. Mas isto

significa simplesmente que a cooperação não possa ser um

meio, para o camponês, no regime capitalista, de

aproveitar as vantagens da grande exploração, a fim de

consolidar e fortificar a sua propriedade, esta coluna

vacilante da sociedade contemporânea. Compreendendo

que só poderá salvar-se por intermédio da produção

agrícola cooperativa, o camponês compreenderá também

que uma produção desse gênero só se realizará onde e

quando o proletariado tenha a força de modificar a forma

da sociedade, no sentido dos seus interesses. Mas então

ele será socialista.



7. Os Limites da Exploração

Capitalista

a) Os Dados da Estatística

O resultado das pesquisas expostas no capítulo

precedente é o seguinte: a grande exploração é superior à

pequena, do ponto de vista técnico, em todas as seções

importantes da agricultura, embora o seja menos que nas

seções mais importantes da indústria. Não se trata de uma

verdade nova. Em meados do último século, quando a

máquina penetrava no campo, os princípios científicos da

agricultura ainda não estavam estabelecidos. O fundador

da escola dos fisiocratas, Quesnay, nas suas Maximes

générales du Gouvernement économique d'un Royaume

agricole, exprimia, contudo, o desejo de que "as terras

empregadas no plantio dos cereais fossem reunidas, tanto

quanto possível, em grandes granjas exploradas por

lavradores ricos, porque nelas são menores as despesas

com a conserva, o reparo dos edifícios, e há uma proporção

inferior de gastos e muito maior de produto líquido, nas

grandes empresas de agricultura, quando comparadas com

as pequenas".

Na Inglaterra, à mesma época, os economistas tais como

Arthur Young, eram sobretudo partidários da grande

exploração. Quando Adam Smith, no seu livro sobre a

Riqueza das Nações, declara que, um grande proprietário

territorial raramente introduz aperfeiçoamentos

consideráveis na agricultura, não é à larga exploração

capitalista que se refere, mas aos proprietários dos largos

domínios feudais, que contam com numerosos pequenos

arrendatários, obrigados a serviços e foros diversos, e

portanto inteiramente dependentes do arbítrio do senhor.



E em oposição a esse gênero de propriedade que ele põe

em evidência as vantagens da propriedade camponesa

autônoma: Mas - acrescenta - “depois dos pequenos

proprietários, são, em todos os países, os ricos e poderosos

arrendatários que imprimem maior progresso à

agricultura”.

Admitimos logo, genericamente, que era a grande

exploração capitalista (não feudal) que dava os maiores

lucros. Mas se a agricultura britânica se tornou o modelo

da agricultura europeia, o estado de coisas existente na

Inglaterra nem sempre foi julgado exemplar. A

expropriação dos camponeses em favor da grande

empresa, por exemplo, pareceu muito grave. Pareceu

particularmente grave aos monarcas e políticos, que

consideram os homens rurais o núcleo das forças armadas.

Os ingleses não tinham grandes exércitos de terra, e

podiam dispensar o camponês. Mas uma nação continental

sem agricultores dificilmente se manteria em face de uma

nação vizinha que os possuísse em grande número. Outra

observação: na Inglaterra os camponeses foram

substituídos por um proletariado vultoso, tão miserável

quanto turbulento, sem contrapeso numa classe de

lavradores proprietários. Os filantropos burgueses, que não

tinham, como os utopistas, a coragem de se orientarem

para o socialismo, e os defensores, do regime capitalista,

que desejavam captar o apoio do povo para a propriedade

individual dos meios de produção, se fizeram os

panegiristas da pequena exploração agrícola. No seu

número se incluíam Sismondi e J. St. Mill, os livre-cambistas

puros e seus adversários, os agrários. Não demonstravam,

em geral, a superioridade técnica da pequena exploração.

Mas ao mesmo tempo que atribuíam à grande exploração o

lucro líquido mais elevado, indicavam os perigos, tanto

políticos como sociais, nela implícitos.



"Os novos economistas de um lado, diz Sismondi nos

seus Études d'Economie politique (Pág. 189), os mais

competentes agrônomos de outro, não deixam de celebrar

os ricos e inteligentes granjeiros, dirigentes de grandes

explorações. Admiram o tamanho de seus edifícios, a

perfeição dos seus instrumentos agrícolas, a beleza de seu

gado. Mas em meio a essa admiração pelas coisas,

esquecem os homens, esquecem-se mesmo de enumerá-

los. A milha inglesa contém 640 acres quadrados. E mais

ou menos a medida de uma rica e bela granja inglesa. As

granjas antigas, as que uma boa família de lavradores

podia cultivar com as próprias mãos sem ajuda estranha,

sem jornaleiros, mas também sem desemprego, tendo os

seus elementos competentes para o trabalho certo em

todos os dias do ano, não passavam de 64 acres. Seriam

indispensáveis 10 para constituir uma granja moderna. Dez

famílias de camponeses foram, pois, despedidas para

darem lugar ao granjeiro do novo sistema". Sismondi

combate a grande exploração porque ela cria proletários, e

não porque a pequena exploração possa produzir mais e

melhor.

Depois, a agricultura moderna progrediu

extraordinariamente, mas entram em cena economistas

que afirmam, precisamente, a equivalência da pequena e

da grande empresa. Outros, de 1870 a 1880, anunciam

ainda que a pequena exploração não persistiria. Há os que,

agora, profetizam o fim da grande propriedade, tal como o

dr. Rudolf Meyer, Ou indagam qual será a forma mais

racional entre as duas. No começo deste livro citamos a

respeito algumas palavras de Sombart, pensador cuja

imparcialidade nesta questão ninguém contestará, o qual

não teria feito a sua alegação, se não pudesse apoiá-la em

fatos seguros.

Que fatos são esses? Não devemos procurá-los na esfera

da agronomia. Devemos colhê-los na estatística. Esta



mostra que não se verificou o desaparecimento rápido da

pequena propriedade agrícola diante da grande -

desaparecimento que, a exemplo da Inglaterra, era

esperado ou temido no continente, depois que a

exploração capitalista em larga escala tomou, pelas alturas

de 1850-1860, proporções consideráveis. Em certos

lugares verificou-se mesmo uma tendência à multiplicação

das explorações exíguas pela superfície.

Assim, tinha-se por exemplo, no recenseamento das

explorações da Alemanha:

O desenvolvimento não é idêntico na França. Neste país

contavam-se:

Ao passo que na Alemanha eram as explorações de

tamanho médio que mais se desenvolviam, na França são

as maiores e as menores que ganham terreno. As

explorações médias diminuem em número e perdem

terreno. Mas esta diminuição é insignificante, salvo no que

se refere às explorações propriamente camponesas (10 -

40 hectares).

Em todo caso, o desenvolvimento não é rápido.

Na Grã-Bretanha encontramos:



Assim como na Alemanha, verificamos na Inglaterra um

aumento das explorações de superfície média.

De resto, no império germânico, são as explorações de 5

a 20 hectares que mais progrediram, na Inglaterra as de 40

a 120 hectares, que ninguém porá no número das

pequenas. Estas, ao contrário do que aconteceu na

Alemanha, perderam terreno, do mesmo modo que as

grandes de mais 120 hectares.

Dos dados que possuímos sobre a agricultura americana,

diversos economistas, Shaeffle, o dr. R. Meyer e outros,

pretenderam deduzir que nos Estados Unidos as pequenas

explorações suplantam as grandes. Mas examinemos mais

de perto os algarismos fornecidos pelo recenseamento

americano. É certo que a área média das fazendas

diminuiu, a partir de 1850. Ela se elevava em:

Mas em 1890 subia novamente a 137 acres.

Devemos atribuir o recuo provisório da área média das

explorações ao fracionamento das grandes plantações do

sul, que foi uma das consequências da libertação dos

negros. Assim, de 1860 a 1890, a superfície média das

fazendas diminuiu, na Flórida, de 445 acres para 107; na

Carolina do Sul, de 488 para 115; no Alabama, de 347 para

126; no Mississipi, de 370 para 122; na Luisiânia, de 537



para 138; no Texas, de 591 para 225. Em geral, a área

média das fazendas diminuiu nos Estados sul-atlânticos,

durante a época indicada, de 353 para 134 acres, e na

zona centro-sul, de 321 para 144. Não podemos ver nesses

algarismos uma vitória da pequena sobre a grande

exploração moderna. Por outro lado, verificamos,

certamente, uma diminuição considerável da área das

fazendas nas regiões de cultura relativamente antiga dos

Estados norte-atlânticos. Aí, a área média diminuiu,

durante estes últimos dez anos, de maneira contínua. Mas

esta diminuição deve ser atribuída principalmente à

redução das terras não cultivadas, não à diminuição das

explorações.

Ela se elevava, nas regiões dos Estados norte-atlânticos:

O aumento relativo da superfície das terras não

cultivadas coincide com uma crise agrícola que se

manifesta numa diminuição geral das terras de lavoura.

Elas diminuíram, nessa região, de 67.958.640 acres (1880).

para 62.743.525 (1890), de mais de 5 milhões, portanto. A

área cultivada das fazendas diminuiu de 46.385.632 acres

para 42.338,024 acres, isto é, de mais de 4 milhões.

Ao contrário, nos Estados do centro-norte, as verdadeiras

regiões do trigo, a superfície média das fazendas

aumentou, de 1880 a 1890, de 122 para 133 acres.

O mesmo desenvolvimento, indicado pelas variações da

superfície média das fazendas, é também indicado pelo

número invariavelmente crescente das grandes

explorações. Elas, relativamente, recuam um pouco no

conjunto da União. Infelizmente, os números de 1870 não



são comparáveis aos números posteriores, porque se

classificavam então as fazendas segundo a superfície

cultivada, e de 1880 a 1890, segundo a área total,

cultivada ou não cultivada, das diversas propriedades.

Contavam-se:

O aumento das grandes explorações permanecia, como

se vê, na rabeira de todas as outras, mas esse fenômeno

decorre .apenas da evolução verificada nos antigos

Estados escravistas, nos quais a antiga cultura das

plantações se tornou impossível, e da crise agrícola no

nordeste, com o seu solo já esgotado.

Contavam-se nos Estados norte-atlânticos:

Aqui as grandes explorações diminuíram bem mais

rapidamente que as pequenas. Estas últimas resistem com

maior tenacidade numa situação desvantajosa. Mas não é

lícito afirmar-se que haja no caso uma superioridade da

pequena exploração.

Nos Estados sul-atlânticos o números de fazendas era:

Nos Estados do centro-sul:



Nos Estados do oeste:

Enfim, nos Estados do centro-norte, os verdadeiros

Estados do trigo:

Estes últimos números não indicam precisamente um

recuo da grande empresa. Na América, onde a agricultura

moderna progride as superfícies aumentam, formando

grandes explorações. A pequena exploração só triunfa

onde a agricultura deixa de ser lucrativa, onde a grande

empresa pré-capitalista entra em concorrência com a

lavoura camponesa.

Mas, embora na América, até aqui, a evolução agrícola

se haja processado com maior rapidez do que na Europa,

embora se mostre mais favorável à grande exploração do

que geralmente se julga, não podemos falar de

aniquilamento da pequena propriedade em face daquela.

Seria, contudo, muito prematuro concluirmos diante

desses algarismos ou de outros semelhantes, que o

desenvolvimento econômico se processa, na agricultura,

numa direção oposta a que se verifica na indústria.

Os números o provam ! - É verdade, mas precisamos

examinar o que provam. Antes de tudo, provam o que

dizem diretamente. Em geral, é pouco o que dizem os

números de uma estatística. Tomemos, por exemplo, os

que deveriam demonstrar o aumento do bem-estar da

massa na produção capitalista. Entre outras coisas, apela-

se para prová-lo, para o volume crescente dos fundos

depositados nas caixas econômicas. Não podemos discutir



algarismos, mas que provam irrefutavelmente? Que esses

depósitos crescem. Mas sobre as causas de tal aumento

eles nos deixam na dúvida mais completa. Podemos, mas

não devemos atribuí-los a um aumento do bem-estar.

Causas inteiramente diversas podem conduzir ao mesmo

resultado.

As oportunidades mais frequentes para colocação de

reservas nas caixas econômicas são capazes de produzir

um aumento dos depósitos de fundos nesses

estabelecimentos. O hindu enterrava outrora as suas

economias. Agora, que já existem caixas econômicas nas

Índias Orientais, ele prefere depositar o fruto de sua

poupança. Isto provaria que realiza atualmente maiores

economias, que o seu bem-estar seja superior ? A miséria

crônica, que lá, anda, demonstraria antes o contrário.

As caixas econômicas são mais antigas na Europa. Mas,

neste continente, multiplicam-se as oportunidades de

depósitos sem a perda de muito tempo. Simultaneamente,

as caixas econômicas se desenvolvem no interior, a

população aumenta nas cidades, onde temos todas as

facilidades para estabelecer relações com os referidos

estabelecimentos.

Outrossim, o aumento do número de assalariados, de

funcionários e de outros empregados pode produzir um

aumento de fundos nas caixas econômicas. Um pequeno

camponês consagra as suas reservas à compra de terras,

um artesão, ao melhoramento de sua oficina. Mas a pessoa

que trabalha por um salário ou um ordenado não conhece

melhor emprego, para as suas economias do que a sua

colocação numa caixa econômica. A substituição das

pequenas explorações autônomas por empresas

capitalistas será, pois, acompanhada por um aumento dos

depósitos em tais instituições. Resultará esse aumento,

portanto, de uma crescente proletarização, podendo



coincidir com uma diminuição geral do bem-estar da

massa.

Enfim, um fenômeno dessa espécie pode provir apenas

de uma modificação nos hábitos econômicos. Na produção

de mercadorias, cada empresa, cada casa, tem, em certos

momentos, pagamentos maiores a realizar. Em virtude de

tais circunstâncias, separam-se dos lucros regulares

algumas somas de dinheiro. Antes do desenvolvimento dos

bancos e das caixas econômicas, os capitais permaneciam

improdutivos. Hoje, podem ser depositados até o momento

em que deles se necessite. Quanto maiores são essas

somas que as casas e empresas particulares reservam

para pagamentos periódicos - entre os operários, por

exemplo, trata-se do dinheiro necessário ao aluguel e à

vida durante o desemprego - tanto mais se divulga o

hábito de se porem a juros mesmo as importâncias mais

insignificantes, não reclamadas pela despesa diária. Assim,

os depósitos, das caixas econômicas aumentam mas sem

nenhum aumento do bem-estar dos que os fazem.

As estatísticas de tais estabelecimentos não dão

nenhuma resposta a essa questão do aumento do conforto.

Ao invés de resolverem um problema, apresentam outro.

O mesmo ocorre com os algarismos do imposto sobre a

renda. Eles devem, ao que se diz, constituir prova

irrefutável do aumento do bem-estar.

Mas só provam o que dizem, isto é, que, em

determinadas condições, o número dos pequenos

rendimentos tributados e dos que não pagam imposto

cresce mais devagar que os rendimentos um pouco mais

altos. Isso poderia indicar, de certo, um aumento do

conforto. Não o indica, porém, necessariamente. Quando o

preço dos gêneros, o preço dos aluguéis, etc., sobem mais

depressa que os salários, tal fato pode coincidir com uma

diminuição do bem-estar.



Outras circunstâncias determinam o mesmo resultado.

Tomemos por exemplo, um pequeno camponês que tem

um rendimento de 500 francos, mas que não paga aluguel

e produz a maior parte dos seus próprios gêneros

alimentícios. Uma infelicidade o atira ao proletariado. Deve

então ir à cidade. Lá encontra um emprego de 1.000

francos anuais. Seu ganho dobrou e contudo a sua situação

piorou. Precisa pagar um aluguel, talvez a passagem da

estrada de ferro para ir à fábrica. O leite, os ovos, os

legumes, a carne de porco, que nada lhe custavam, ele

agora os compra caros. Os seus filhos já não podem correr

de pés no chão. As condições higiênicas, piores, exigem

despesas maiores com o médico e a farmácia. Mas para o

estatístico do imposto sobre a renda ele está numa

situação duas vezes melhor. Prova-se assim,

irrefutavelmente, que o conforto geral aumentou.

Esse caso é típico. A passagem da existência natural à

existência onde o dinheiro domina e o aumento da

população das cidades, em detrimento da população

agrícola, são dois fenômenos em progressão. contínua.

Ambos bastam para explicar o aumento dos rendimentos

da população, sem que haja por isso o menor aumento no

seu conforto.

Já mostramos mais acima como devemos interpretar o

aumento de consumo da carne.

Os algarismos da estatística nos mostram, de modo

irrefutável, que a sociedade moderna se acha num estado

de transformação constante e rápida, e nos familiarizam

com alguns importantes fenômenos de superfície, com

sintomas e efeitos capazes de nos darem muitas

indicações preciosas na pesquisa das tendências que

atuam no fundo da sociedade mas ainda não nô-Ias

desvendam. Da mesma forma, os números que acusam,

não uma diminuição, mas antes um aumento, das

pequenas explorações agrícolas, não nos permitem um



pronunciamento sobre as tendências de desenvolvimento

capitalista na agricultura, e nos convidam apenas a novas

indagações. Eles nos revelam, antes de mais nada, que

esse desenvolvimento não se efetua com simplicidade,

como se julgou tantas vezes, e que o processo é talvez

mais complicado no campo do que na indústria.

b) Desaparecimento da Pequena

Propriedade Industrial

A marcha que segue a evolução da indústria moderna,

complexa no mais alto grau, é contudo mais simples que a

da agricultura. As tendências mais diversas, nesta última,

reagem nas direções mais diversas, umas sobre a outras.

No caso, muitas vezes, mal podemos reconhecer o fatores

dominantes.

A grande empresa não se implantou ao mesmo tempo

em todos os ramos da indústria. Ela os vai conquistando

gradativamente. Onde se torna predominante, ela elimina

as pequenas explorações. Mas isto não quer dizer que os

pequenos empresários se tornem todos operários de

fábricas. Procuram outras profissões, em que a grande

exploração ainda não domine, e as congestionam. Assim, a

concorrência capitalista arruína também esses ramos da

indústria não atingidos ainda pela grande empresa. Mas

esse processo não se manifesta sob a forma de uma

diminuição geral da pequena exploração. Pelo contrário,

verifica-se aqui e acolá um aumento da pequena

propriedade, de tal modo que, se nos ativermos apenas

aos dados estatísticos, seremos levados a acreditar que ela

está experimentando um surto todo especial. Os ramos de

atividade em que abundam as pequenas explorações

empobrecidas são aqueles mesmos em que a indústria a

domicílio, explorada pelo capitalismo moderno, encontra as

melhores condições de avanço e de desenvolvimento



rápido. A invasão do capital pode, nessas circunstâncias,

acreditar não uma diminuição, mas um forte aumento do

número total das pequenas empresas. Mas quem conhece

o estado social oculto sob os algarismos da estatística não

verá neles uma luta vitoriosa contra o grande capital.

Mesmo nas esferas em que a máquina domina, o

progresso da grande indústria não determina

necessariamente o desaparecimento das pequenas

explorações. Ela as arruma, torna-as supérfluas do ponto

de vista econômico, mas dificilmente se concebe a

resistência que muitas vezes oferecem essas existências

inúteis. A fome e o esgotamento prolongam a sua agonia a

um ponto inacreditável. A miséria dos tecelões silesianos e

saxônicos se tornou proverbial há um século, e contudo

eles não desapareceram. Elementos desta categoria,

quando não podem viver por meio da produção,

encaminham-se para trabalhos que a grande exploração

despreza por insignificantes, para as sobras, procuram

ganhar o pão como agentes ou corretores das grandes

empresas.

As formas democráticas dos Estados modernos podem,

também, tornar-se um dos fatores de conservação dessas

pequenas explorações atrasadas.

Não é raro vermos a autoridade pública, por motivos

políticos, dar prestígio a camadas sociais que perderam a

sua força econômica. Por mais inútil que se tenha tornado

o proletariado andrajoso da antiga Roma decadente,

considerações políticas levaram o Estado a mantê-Io. Nos

tempos modernos, a classe dos aristocratas nos dá um

exemplo análogo. A partir do século XVII, fizera-se cada vez

mais supérflua e insolvável, mas, pela submissão ao poder

absoluto dos príncipes, acomodara-se numa existência

parasitária, sugando a sociedade até a medula.

Unicamente uma revolução pôde suprimi-la.



As tradições dessa existência parasitária, são, apesar

disso, muito vivazes ainda na Europa Oriental, e os nossos

fidalgos entendem que devem gritar tão forte quanto a

canalha romana de 2.000 anos atrás. São apenas menos

moderados nas exigências. Não se contentam com pão

seco. Seus divertimentos custam mais caro que os

concedidos pelo Estado à canalha romana. São eles

mesmos que abastecem os gladiadores, graças aos

sentimentos de honra particulares à sua classe.

De resto, aprenderam a arte de reivindicar o concurso do

Estado para alunos dóceis: uma parte da pequena

burguesia lê pela sua cartilha. É verdade que certos

círculos pequenos burgueses, já se sentindo proletários, se

aliaram aos assalariados, tendo em vista a obtenção, se

não para eles, ao menos para seus filhos, de condições de

vida melhores. Outros, porém, acham mais prático vender

os seus serviços ao governo em troca das subvenções do

Estado. As classes dominantes têm necessidade desses

elementos, têm necessidade, com o sufrágio universal, de

uma numerosa classe popular que possam opor às fileiras

cerradas do proletariado. Assim, prontificam-se a comprar

essa parte da pequena burguesia que se vende. Não são, é

certo, os seus melhores elementos. São indivíduos que se

declaram monarquistas até o último fio de cabelo, mas

gritam aos reis que se não lhes derem privilégios à custa

da coletividade, far-se-ão sociais-democratas.

Tais ameaças denotam um estado de espírito miserável.

Mas quando os poderosos precisam de pretorianos, não

devem ser muito exigentes. Se em 1848 foram açulados os

vagabundos contra os operários, por que não atirar hoje,

contra estes, a fração da pequena burguesia que se

oferece para essa tarefa imunda? Assim, pois, é em

prejuízo dos operários e não dos grandes industriais, que

se prolonga a vida das pequenas explorações, ao se

concederem privilégios ao pequeno comerciante em



detrimento das cooperativas de consumo, aos patrões em

detrimento dos companheiros e aprendizes, ao se

concederem créditos, seguros, etc., em detrimento dos

contribuintes.

Quanto mais se agrava a luta de classes, quanto mais a

Social-Democracia se torna ameaçadora, tanto mais os

governos se dispõem a oferecer às pequenas empresas

transformadas numa inutilidade econômica, uma

existência mais ou menos parasitária às custas da

sociedade. O seu desaparecimento será talvez ainda

retardado. Nesse sentido tendem as esperanças,

espevitadas por promessas e medidas dos governos,

medidas e promessas que levam alguns interessados a um

combate sem perspectivas, que de outra forma já teriam

abandonado há muito tempo. Mas ninguém de bom senso

enxergará nisso uma refutação do dogma marxista, que

não se aplicaria às tendências econômicas.

Graças ao concurso do Estado garantido pelas classes

dirigentes, essas existências, condenadas do ponto de

vista econômico, se aguentam ainda durante algum tempo

e se dissimula a decadência da pequena exploração. O

desperdício dessas mesmas classes conduz a resultado

idêntico.

O desenvolvimento da produção capitalista suscita o

aumento da massa da mais-valia. Esse aumento refere-se

não apenas ao capital acumulado, mas ainda aos lucros

dos capitalistas. Cresce, ao mesmo tempo, o esbanjamento

destes últimos. Decorre daí, entre outros efeitos, uma

ressurreição das formas feudais, que, de ponto de vista

econômico, já tinha sido vencidas há muito tempo. Assim,

por exemplo, os reis da finança e os proprietários de

latifúndios procuram criar campos de caçadas da extensão

das florestas da Idade Média. Pelas descrições de O

Capital, de Marx, sabemos com que brutalidade uma

classe, que não precisava poupar dinheiro, achava ridículo



poupar homens, expropriou, na Escócia, lavradores de

vastos domínios para substituí-los por carneiros, em

seguida por veados. É o que se passa hoje em certas

regiões da França, da Alemanha e da Áustria. Na Áustria, a

zona florestal, segundo os dados de Endres, no Dicionário

das Ciência Políticas, aumentou, desde o meado do século

até hoje, de cerca de 700.000 hectares, quase 2,5% da

superfície total sobretudo nas regiões alpinas e costeiras.

Aí o aumento chegou a 600.000 hectares. De 1881 a 1885

desbravaram-se 3.671 hectares de florestas, mas em

compensação reflorestaram-se 59.031.

Na França, os bosques particulares ocupavam, números

redondos, 6 milhões de hectares em 1781. Esta superfície

foi caindo até reduzir-se aos 4,7 milhões de 1844. Depois,

até hoje, reergueu-se a 6,2 milhões de hectares. E isto

apesar da perda da Alsácia-Lorena.

Na Alemanha, não se pode infelizmente comparar os

algarismos de 1895 e de 1882. Neste último ano só se

recenseavam os domínios florestais na medida em que

faziam parte de explorações agrícolas. Em 1895, ao

contrário, foram todos arrolados.

O livro de Teifen sobre a miséria social e as classes

possuidoras na Áustria revela, com exemplos numerosos,

que nesse país não são apenas :reflorestados os desertos,

mas também as pastagens e as terras de lavoura.

Significativo, igualmente, o fato de no pais de Salzburg, o

número de cabeças de gado grosso ter diminuído de

10,6%, entre 1869 e 1880, e ainda de 4,1 %, de 1880 a

1890, sobretudo por causa da venda sempre crescente de

pastos a proprietários de campos de caçada (DRILL, Die

Agrarfrage in Österreich).

Uma outra forma feudal que se revitalizou com o

aumento dos lucros capitalistas foi a da criadagem

numerosa para o serviço de particulares, criadagem cuja

libré, lembrando. o século passado, mostra perfeitamente



que se trata de um hábito inconciliável com o século XIX. A

superioridade que o mundo elegante atribui ao trabalho

manual relativamente ao trabalho mecânico no capítulo

dos artigos para uso pessoal, responde a essas tendências

feudais. A produção por meio de máquinas, destinada ao

consumo da massa, uniforme para todo mundo, não

adaptável aos caprichos e necessidades individuais, é

muito democrática para a aristocracia do dinheiro. O

trabalho a mão constitui, se comparado ao trabalho

mecânico, um desperdício de forças, e assim parece ao

mesmo tempo mais custoso, mais adequado a elevar

acima da massa plebeia os que compram seus produtos.

Eis como essa atividade, o ofício, chega a realizar, ao

lado da indústria a domicílio - que é a modalidade de

produção mais pobre e precária... a produção mais distinta,

fabricando os artigos superiores. Mas do mesmo modo que

a indústria a domicílio, o ofício qualificado é exposto à

exploração capitalista. A elaboração dos artigos superiores,

quer se trate de roupas, quer se trate de calçados, de

papel, de matérias têxteis, de legumes, de frutas, exige

conhecimentos especiais, uma grande despesa de

trabalho, meios de produção selecionados, coisas que

custam dinheiro, muito dinheiro. As oficinas de onde saem

esses produtos selecionados parecem pequenas aos olhos

do estatístico mas os economistas as classificam, contudo,

entre as que exigem grandes recursos. Nelas, operários de

categoria são explorados pelo capital. Em muitos casos,

constituem antes um meio de rebaixar-se a arte do nível de

uma simples indústria capitalista e não de imprimir-se aos

ofícios uma nova prosperidade.

Mas mesmo quando não seja este o caso, seria absurdo

esperarmos do aumento do desperdício capitalista uma

ressurreição da pequena indústria. Esse desperdício

pressupõe um crescimento continuo e rápido da grande

empresa, da produção em massa, o esmagamento, por



conseguinte, das explorações minúsculas, o aumento

constante do proletariado. Em algumas regiões, em

algumas indústrias particulares, as dissipações dos

capitalistas poderão dar alguma prosperidade à pequena

indústria, mas não o darão no conjunto da economia

nacional. Isto porque o esbanjamento caminha paralelo à

proletarização progressiva da massa, nos planos interno e

externo. Dizer-se que o ofício poderá salvar-se caso se

dedique à produção de artigos superiores, será admitir-se

que a economia capitalista tende a retrogradar ao estado

dos povos caçadores os países em que se instala. A

estatística o demonstraria sem dificuldades.

Mas tudo isso está longe de aprovar a falsidade do

dogma marxista. Prova tão-somente que a pequena

exploração, na sua decadência, segue um processo muito

complicado, em que tendências contrárias se entrecruzam.

Estas tendências apenas o tumultuam e retardam,

parecendo, aqui e acolá, modificá-lo em sentido oposto.

Mas, na realidade, não podem detê-lo.

c) A Limitação do Solo

As correntes e tendências opostas que contrariam o

processo da concentração do capital na indústria

manifestam-se igualmente na agricultura. A analogia é tão

evidente que a respeito não falaremos mais, Contudo, na

agricultura se revelam ainda outras influências, não

conhecidas na indústria A questão, por conseguinte, é nela

ainda mais complexa. Será este o nosso tema seguinte.

Em primeiro lugar, registre-se esta grande diferença

entre uma e outra esfera: os meios de produção da

indústria podem ser multiplicados à vontade, ao passo que

na agricultura o meio de produção essencial, o solo, tem,

em condições determinadas, uma certa superfície,

insuscetível de aumento ao arbítrio do homem.



No tocante ao capital, podemos distinguir dois grandes

movimentos: a acumulação e a centralização. A

acumulação resulta da formação da mais-valia, O

capitalista só consome uma parte do lucro que lhe cabe.

Uma parte dela, ele a põe de reserva, em circunstâncias

normais. Emprega-a no aumento do seu capital. Esse

movimento combina-se com outro, a reunião de pequenos

capitais diversos num grande capital - a centralização de

capitais.

É diferente o que ocorre com o solo. Toda terra

conquistável para a cultura, nos antigos países agrários,

constitui uma grandeza mínima, quase indigna de cotejo

com. as somas acumuladas pela classe capitalista, do

começo ao fim do ano. O terratenente não pode, em geral,

aumentar os seus bens de raiz por via da centralização,

com a fusão de muitas numa exploração única.

Na indústria, a acumulação é possível

independentemente da centralização: E mais, ela a

precede, de ordinário. Um grande capital pode ser

constituído, uma grande empresa industrial pode ser

fundada sem que atinja os capitais menores, sem que seja

suprimida a autonomia de explorações menos Importantes.

Em geral, esta supressão é consequência, e não condição

prévia da formação de uma grande empresa industrial.

Para fundação de uma fábrica de calçados em determinado

lugar não há necessidade de se expropriarem os sapateiros

que aí já se encontram. Quando a fábrica prospera é que

acarreta a ruína dos pequenos artesãos, com a sua

expropriação em proveito da empresa superior. E a

acumulação, a formação de um novo capital mais

considerável graças aos lucros não despendidos, que cria o

grande capital necessário à fundação da fábrica de

calçado.

Ao contrário, por toda parte em que inteiramente se

fraciona em parcelas particulares, e onde domina a



pequena propriedade, o solo, meio de produção mais

importante na agricultura só se incorpora à grande

empresa mediante a centralização de numerosos pequenos

lotes. O desaparecimento de muitas explorações

minúsculas é assim a condição prévia indispensável para a

existência de uma grande exploração. Mas isto não basta.

E preciso que as pequenas explorações expropriadas

formem uma superfície contínua, para que de sua fusão

resulte uma grande empresa. Um banco hipotecário poderá

adquirir num ano algumas centenas de pequenas

propriedades camponesas postas em hasta pública. Não

poderá, contudo fazer delas uma grande exploração,

porque não são contíguas, e sim se disseminam pelas

localidades mais diversas, O banco terá que vendê-las

separadamente, tais como lhe foram adjudicadas. Às

vezes, mesmo, terá que subdividi-las, no caso de encontrar

facilmente compradores para parcelas menores. Formará

assim, explorações menos importantes.

Enquanto o arbítrio dos proprietários foi soberano,

tiveram eles facilidades para obtenção de terra destinada a

grandes empresas, Expulsavam, pura e simplesmente, com

violência mais ou menos dissimulada, todos os

camponeses que os incomodavam.

Mas a produção capitalista carece da segurança. da

propriedade. Desde que saiu da era revolucionária e

solidamente assentou a sua soberania, apenas admite um

motivo para expropriação: a impossibilidade do devedor de

pagar suas dívidas. Na medida em que o camponês as

paga, aos capitalistas e ao Estado, a sua propriedade se

torna sacrossanta. A propriedade privada da terra é sólida.

Mas veremos que assegura ao camponês uma proteção

insuficiente. Ela constitui um obstáculo muito sério à

formação de largas propriedades territoriais, condição

prévia para a grande exploração agrícola.



Por toda parte onde domine a pequena exploração, de

modo exclusivo, uma grande empresa lutará com

embaraços consideráveis para constituir-se. E isto, por

mais decadente que seja a pequena propriedade territorial,

por superior que se mostre a grande exploração.

Mas mesmo onde a grande e a pequena propriedade se

justaponham, a primeira nem sempre poderá, com

facilidade ampliar-se em detrimento da segunda. Sim, as

frações da pequena propriedade postas à venda, por

necessidade ou outros motivos, nem sempre são

precisamente aquelas de que a propriedade vizinha precisa

para arredondar-se ou crescer.

O agricultor que acha a sua terra exígua, que adquiriu os

meios de explorar uma maior, prefere, em geral, vender a

primitiva e comprar uma mais ampla, do que esperar

indefinidamente um acaso capaz de permitir·lhe a

anexação das glebas do vizinho. É assim que se realiza,

sobretudo, o desenvolvimento das explorações particulares

na agricultura. É também uma das razões determinantes

da enorme mobilidade da propriedade territorial, das

numerosas transações operadas com os bens de raiz na

época capitalista. Se os compradores encontram

vendedores, eles o devem aos direitos de sucessão e aos

endividamentos, de que falaremos depois.

Queremos simplesmente, por ora, acentuar que esse

aspecto particular do solo sob o regime da propriedade

privada em todos os países de pequena exploração

constitui um obstáculo tremendo ao desenvolvimento da

grande empresa agrícola, por superior que esta seja, e

obstáculo que a indústria não conhece.

d) A Grande Exploração não é

Necessariamente a Melhor



A isto acresce outra diferença entre a indústria e a

agricultura. Na primeira, a grande exploração, em

condições normais, é sempre superior à pequena.

Naturalmente, na indústria cada empresa tem, em

circunstâncias dadas, limites que não pode ultrapassar, sob

pena de tornar-se improdutiva. A importância do mercado,

do capital disponível, do número de operários utilizáveis, o

transporte do material bruto, os progressos da técnica

traçam para cada exploração as suas fronteiras. Mas

dentro destas a grande empresa é sempre superior à

pequena.

Na agricultura isto é verdadeiro apenas até certo ponto.

Esta diferença provém do fato de, ao mesmo tempo,

representar o aumento de toda exploração industrial uma

concentração crescente das forças produtivas, com todas

as vantagens que lhe são inerentes: economia de tempo,

de gastos, de material, fiscalização mais fácil, etc. Na

agricultura, ao contrário, cada aumento de empresa -

idênticas as circunstâncias, não mudando, particularmente,

o método de cultura - implica num aumento ainda maior da

superfície de terreno explorado. Por conseguinte a

mudança provoca uma perda maior de utilidades, uma

maior despesa de força, de meios e de tempo, para

transporte de material e de operários. Isto é mais

ponderável na agricultura quando se trata do transporte de

elementos de pouco valor; relativamente ao seu peso e seu

volume - esterco, feno, palha, trigo, batatas - e quando os

métodos de carreto são muito primitivos,

comparativamente aos da indústria. Quanto mais extensa

é a propriedade, tanto mais se torna difícil a fiscalização

dos operários dispersos, o que é muito importante quando

se contratam assalariados. Thünen organizou um quadro

que mostra admiravelmente bem como essas perdas

aumentam à medida que se amplia a propriedade. Nós o

reproduzimos aqui, no sistema métrico e em números



redondos. Thünen calculou qual era, segundo a sua

distância da granja, o rendimento das diferentes frações de

terra que produzissem, por hectare, quantidades diferentes

de centeio.

Segundo esses algarismos, poderíamos supor que a

agricultura dá tanto mais lucro quanto menor for a

propriedade. Naturalmente, não é este o caso. As

vantagens da grande exploração são tão importantes que

compensam de sobra os inconvenientes da distância. Mas

isto só é verdadeiro para uma certa superfície de terreno.

Ao ultrapassar esses limites, as vantagens da grande

empresa crescem numa proporção menor que os

inconvenientes da distância. Assim, a partir desse ponto,

toda extensão nova da superfície da propriedade lhe

diminui o rendimento.

Não podemos em geral, fazer a determinação exata de

tais limites. Eles diferem segundo a natureza do solo e as

espécies de exploração. Certos progressos tendem a

alargar essa fronteira, e no seu número se inclui a

introdução do vapor ou da eletricidade como forças

motrizes, ou das estradas de ferro agrícolas. Outras, ao

contrário, tendem a estreitá-Ia. Quanto maior for o número

de homens e animais de tiro ocupados em determinada

superfície, quanto mais tiverem de transportar

carregamentos, adubos, colheitas, máquinas e

instrumentos pesados, tanto mais o efeito das grandes

distâncias se fará sentir. Pode-se dizer que em geral a

extensão máxima de uma terra, além da qual a relação



diminui, é tanto menor quanto mais intensiva é a cultura,

quanto mais capital houver empregado em igual superfície.

Mas esta lei é contrariada, de vez em quando, pelo

desenvolvimento da técnica.

Na mesma ordem de ideias, encontramos outra lei, qual

seja a de que uma propriedade deve ser tanto menor

quanto mais intensivamente explorada com certo capital.

Uma pequena terra cultivada de maneira intensiva pode

constituir uma exploração maior do que uma área mais

ampla cultivada de maneira extensiva. A estatística que

nos proporciona esclarecimentos sobre a superfície de uma

exploração, não resolve de forma alguma a questão de se

saber se uma diminuição eventual da área provém de uma

diminuição real ou de uma cultura mais intensiva.

A exploração das florestas e das pastagens pode fazer-se

nas superfícies mais largas. A silvicultura não precisa de

um centro, de uma granja em torno da qual se desenvolva.

Na sua forma mais extensiva, o corte e o transporte de

madeira são os únicos trabalhos que ela comporta. A

madeira resiste à influência da temperatura e não carece

de celeiro. É deixada no local em que foi cortada até o

momento favorável para a sua condução ao mercado. Nos

rios, transporta-se por si mesma.

Do mesmo modo que a madeira nas florestas, o gado nos

pastos não exige, ao menos nos climas favoráveis, o

transporte de forragem ou abrigos cobertos. Quando vivo,

é ainda de condução mais fácil que a madeira.

Onde se haja desenvolvido o mercado necessário, a

exploração das florestas e das pastagens aparece também

como a primeira forma de empresa capitalista aplicada ao

solo. Ela não exige máquinas, agrônomos e grandes

capitais. Basta que alguns proprietários sejam bastante

poderosos para se tornarem senhores exclusivos de

florestas e pastagens, com a prévia expropriação dos



camponeses. Foi o que se verificou por toda parte em que

as circunstâncias a tanto se prestaram.

Mesmo nas colônias, onde os trabalhadores são raros e o

solo é abundante, a exploração das florestas, e

principalmente das pastagens, constitui a primeira forma

da grande exploração agrícola. É o caso dos Estados

Unidos, da Argentina, do Uruguai e da Austrália. Nesses

países, certas pastagens atingem a área de principados

alemães. Na Austrália, numa única pastagem, 200.000

carneiros chegaram a ser tosquiados num ano.

A exploração das terras de lavoura é muito mais limitada

do que a exploração das florestas e das pastagens. Mas aí,

também, as superfícies máxima e média das empresas

extensivas ultrapassam as das empresas intensivas.

As fazendas de cereais da América do Norte atingiram a

área mais ampla entre as terras de lavoura. Nelas se

conjugaram - e é o que lhes empresta um caráter

particular - uma superfície considerável de exploração e o

emprego de uma técnica muito aperfeiçoada.

A agricultura americana tem sido, até os dias presentes

sobretudo, uma agricultura de emergência. Enquanto

houve terras virgens disponíveis, terras que não tinham

sido ainda propriedade de ninguém, o lavrador pôde

escolher um solo fecundo arrancar-lhe colheitas sobre

colheitas e abandoná-lo assim que o desejasse, para ir

mais adiante. Esta agricultura de nômades dispunha de

ferramentas aperfeiçoadas de máquinas industriais

admiráveis. E como o cultivador não precisava comprar

terra, podia empregar quase todo o capital na aquisição

desses instrumentos.

Não havia nenhuma necessidade de adubo para essa

espécie de lavoura. Não havia necessidade de muito gado.

Ao menos onde o clima o permitia, dispensava-se a

estabulação permanente. Dispensava-se, também, o



afolhamento. Durante o ano todo cultiva-se o mesmo

produto, o trigo, em geral. Os homens eram fazendeiros de

trigo. Todas as ferramentas, todas as máquinas, todos os

braços só se empregavam nesse serviço. A exploração era

simples, sumária. Em tais condições, algumas propriedades

podiam atingir um desenvolvimento incrível. São

conhecidas as dos srs. Dalrymple, Glem, etc., que cobrem

uma superfície de 10.000 hectares e mais.

Na Inglaterra, ao contrário, onde a cultura é intensiva e

reclama a manutenção de gado grosso, o afolhamento, um

grande gasto de adubo, as granjas de mais de 500

hectares são uma raridade; 1.000 hectares, em todo caso,

constituem o máximo.

As grandes empresas capitalistas têm uma extensão

maior na América do que na Europa. O mesmo acontece

com as pequenas explorações camponesas. Na Alemanha,

um camponês que possui uma terra de 70 a 100 hectares

em geral já é considerado grande lavrador. No império

alemão, em 1895, contavam-se num total de 5 milhões e

meio de explorações agrícolas:

Nos Estados Unidos, ao contrário, em 1890, num total de

4 milhões e meio:

Assim o maior número de propriedades camponesas, na

América, tem a extensão das terras nobres alemãs.

As bases dessa agricultura extensiva desaparecem desde

que o solo se torna propriedade privada e acabam as terras

sem donos. Ao invés de alternar o cultivo e o pousio, o

lavrador deve alternar as espécies de plantas; ao invés de



praticar uma "cultura de emergência", ele precisa adubar a

terra e ter, por conseguinte, gado numeroso e os estábulos

correspondentes. Ele precisa empregar operários e dinheiro

na mesma área de terreno. Se não encontra uma

quantidade suficiente de trabalhadores e de capitais, tem

de limitar a sua exploração. A grandeza máxima das largas

empresas diminui, as fazendas de Bonanza já não

predominam. Eis o quadro que nos oferece a evolução da

agricultura na América. E não se pode negar que haja um

movimento nesse sentido, embora não seja tão rápido

como se tem dito tantas vezes nestes últimos anos. Não se

pode falar no fim próximo da grande exploração agrícola

na América. Os algarismos citados acima o mostram

concludentemente.

Contudo, não julgamos impossível que a agricultura

americana, se adotar inteiramente o método de exploração

da agricultura europeia, adote igualmente as suas áreas de

plantio. As fazendas de Bonanza desaparecerão, portanto,

as grandes empresas não ultrapassarão uma superfície de

1.000 hectares, as empresas. camponesas cairão ao nível

médio da Alemanha, se o desenvolvimento da técnica - a

introdução da eletricidade na lavoura, por exemplo - não

criar condições novas que ampliem os limites máximos da

grande propriedade, mesmo no caso de uma exploração

intensiva. Em todo caso, não seria lícito considerarmos

esta redução da superfície cultivada uma vitória da

pequena sobre a grande empresa, mas unicamente uma

condensação maior do trabalho agrícola em áreas

menores. Ora, isto pode e deve marchar paralelo a uma

aumento do capital empregado na agricultura,

frequentemente também a um aumento do pessoal

utilizado nos mesmos fins, e por conseguinte a um

aumento efetivo da exploração.

Do mesmo modo que a passagem de uma mera

agricultura de pilhagem a uma agricultura regular, que vise



a. manutenção duradoura da fertilidade do solo, a

substituição da pastagem extensiva pela lavoura

determina uma tendência a redução da área média das

propriedades, com permanência do tamanho das

explorações, ou mesmo com o seu crescimento. E chega-se

ao mesmo resultado com a substituição da cultura de

cereais pela criação intensiva: que hoje, precisamente, faz

grandes progressos nos velhos países agrários.

Na Inglaterra, o tamanho médio das propriedades de

criação era, em 1880, de 52,3 acres, e o das explorações

de cereais, de 74,2 acres. Elas se distribuíam da maneira

seguinte.

Se na Inglaterra, como acontece presentemente, a

cultura de cereais perde terreno, cada vez mais, e se a

criação intensiva a substitui, é claro que as granjas devem

tender a diminuir de tamanho. Mas seria um julgamento

superficial admitirmos no caso um recuo da grande

empresa.

De resto apesar desta circunstância, os novos algarismos

não nos mostram uma diminuição média da área das

granjas. A área média das explorações agrícolas de mais

de um acre de superfície. (apenas das que foram medidas

em 1895), atingia na Grã-Bretanha, em 1885, 61 acres; em

1895, 62 acres. É evidente que aumentou um pouco.

Nas províncias alemãs situadas no leste do Elba, a

passagem a uma cultura mais intensiva acarretou,

Igualmente, uma redução da área das grandes

propriedades.



"Em sua maioria as nossas grandes empresas - diz Sering

no seu livro, já citado, sobre a colonização interior na

Alemanha Oriental - são atualmente muito extensas para

um trabalho suficientemente intensivo em toda a área de

cultivo. Elas se formaram e desenvolveram num tempo em

que as condições gerais da agricultura dispensavam essa

concentração de capitais e de forças numa única superfície

de terra, coisa que é hoje uma necessidade absoluta da

exploração privada e nacional. Eis como se explica que as

folhas exteriores, representando às vezes um quinto ou um

quarto da área total, sejam cultivadas hoje, quase sem

exceção, de modo inteiramente extensivo; que, por

exemplo, sejam empregadas no plantio de tremoços ou de

forragens duradouras. Nas superfícies de solo difícil na

Nova Pomerânia Citerior, exploradas intensivamente

afirma-se que as terras de lavoura afastadas de mais de 2

quilômetros da granja principal não merecem mais

cultivo... A falta geral de capital para a exploração é devida

ao grande tamanho das propriedades.

A diminuição da área das propriedades pela venda ou

arrendamento de partes distantes a pequenos camponeses

aumenta de dois modos a produção do solo. A colonização

cobrindo as parcelas antigas de grande número de centros

agrícolas, as terras que, por causa de sua situação

desfavorável em relação à granja, tinham sido exploradas

de forma incompleta, entram em plena atividade. Para as

terras que ficaram de lado reserva-se um capital maior,

maior número de trabalhadores, e seus proprietários

pagando juros menores recebem logo um lucro líquido

igual ou superior ao que tinham antes da partilha" (págs.

92, 93).

Assim, diminuem os grandes domínios das províncias

situadas a leste do Elba. Pequenas propriedades

camponesas formam-se ao lado delas, não porque a

pequena exploração seja superior à grande, mas porque as



superfícies agrícolas eram até então adaptadas às

exigências da cultura extensiva.

e) O Latifúndio

De tudo o que precede resultam duas consequências. Em

primeiro lugar, que os algarismos estatísticos relativos à

área das explorações não significam grande coisa; em

segundo lugar, que o processo de centralização do solo

pelo alargamento de uma propriedade territorial, já muito

mais difícil do que o processo de acumulação e da

centralização do capital tem em circunstâncias

determinadas, certos limites para cada exploração.

Apenas onde domina o arrendamento é que os grandes

terratenentes experimentam o desejo de estender ao

infinito esses seus domínios particulares. Então, não

coincidindo exploração e propriedade, o terratenente só

aluga a um único empresário o seu solo quanto este é

bastante amplo. Ele o partilha num certo número de

arrendamentos cuja extensão determina, de modo a obter

os maiores lucros. Não estabelece essa divisão tendo em

vista apenas a exploração mais racional da terra, mas

também os recursos capitalistas dos arrendatários que se

apresentem.

Onde domina o sistema de exploração agrária por parte

do proprietário ou seus empregados, onde a exploração e a

propriedade se confundam, desde que uma terra se

arredonde e possua área suficiente, a tendência à

centralização se revela não mais pelo desejo do respectivo

dono de aumentá-la mas pelo desejo de adquirir uma nova

gleba.

E essa tendência, em certos casos, tem manifestações

muito fortes. O dr. Rudolf Meyer nos dá a respeito um

testemunho eloquente no seu livro tão curioso sobre a

baixa da renda fundiária. Esse autor acompanhou de perto



o desenvolvimento da grande propriedade territorial na

Pomerânia. Verificou que em 1855, nesse país, 62

proprietários muito ricos de terras nobres possuíam 229

domínios. Em 1891, ao contrário, possuíam 485, com uma

superfície de 261.795 hectares. As famílias às quais

pertenciam esses 62 proprietários e que contavam 125

membros em 1891, possuíam, em 1855, 339 propriedades

e, em 1891, 609, com uma superfície de 334.771 hectares.

Além disso, 62 proprietários nobres, muito ricos, possuíam,

em 1855, 118 domínios; em 1891, 203, com uma superfície

de 147.139 hectares, e, enfim, 35 abastados proprietários,

burgueses possuíam, em 1891, 94 domínios somando

54.000 hectares. Destes últimos em 1855, 13 possuíam 25

domínios; em 1891 possuíam, 41. Os outros 22 não

possuíam, em 1855, sequer uma propriedade; em 1891,

possuíam 41. O dr. Rudolf Meyer cita ainda 76 proprietários

nobres possuidores de 182 domínios, somando o total de

109.950 hectares, e 119 proprietários burgueses,

possuindo 795 domínios (131.198 hectares). Não era

conhecido o estado de suas posses anteriores.

Esses algarismos denunciam uma tendência

centralizadora bastante acentuada, que é ainda muito mais

saliente entre certos proprietários particulares.

Encontramos entre eles:



O professor J. Conrad publica nos seus Anuários de

Economia Política e Estatística uma série de estudos

notáveis intitulados “Pesquisas de estatísticas agrícolas",

os quais mostram sobretudo, o desenvolvimento recente

dos latifúndios na Prússia. Encontrou no número das

propriedades com 5.000 hectares e mais:

Os 46 grandes proprietários territoriais da Silésia, que

figuravam nesta lista em 1887, somados não possuíam

menos de 843 domínios.

Entre eles:

Esses dados não denunciam, precisamente, o fim

próximo da grande propriedade territorial.

Sobre a superfície das grandes propriedades austríacas

compostas de muitos domínios, G. Krafft fornece os

algarismos seguintes no seu manual de exploração:



Esta espécie de centralização do solo, a reunião de

diferentes propriedades numa única mão, não modifica a

superfície das explorações particulares mais do que a

centralização por meios dos bancos hipotecários. Mas ela

se distingue desta última no que passamos a expor. A

centralização da propriedade determina também uma

centralização da administração e origina assim uma nova

forma de exploração, o latifúndio. É sob esta forma, e não

pelo alargamento ao infinito de explorações particulares,

que se desenvolve na agricultura a exploração-monstro

moderna. Esta modalidade não conhece maiores limites

que a centralização de capital.

Abre-se caminho, assim, ao gênero de produção mais

perfeito de que é capaz a agricultura contemporânea. A

reunião de muitas empresas numa única mão acarreta,

cedo ou tarde, a sua fusão num só organismo, uma divisão

metódica do trabalho e a cooperação das explorações

particulares.

É o que ilustram algumas passagens do manual de

exploração de G. Krafft (pág. 167 e seguintes) o qual

conhece, por havê-los estudado pessoalmente, os

latifúndios austríacos.



"A grande propriedade territorial (é o nome que Krafft dá

ao latifúndio) se constitui pela fusão de um certo número

de largas áreas ou domínios, chamados também, mas com

impropriedade, "Herrschaften" (senhorios). Quando essas

áreas são extremamente extensas, os domínios são

reunidos em grupos - os distritos dominiais".

O sistema administrativo do latifúndio se constitui mais

ou menos da maneira seguinte: à frente o proprietário a

quem cabe em pessoa a direção, ou - como geralmente

acontece - a entrega a um escritório central. "A fiscalização

de um grupo de domínios ou de um distrito é confiada a

um conselho de exploração (ou um inspetor econômico)".

Dado o desenvolvimento extraordinário dos latifúndios na

Áustria, Krafft se serve da terminologia em uso no país. "Ao

conselho de exploração cabe fiscalizar a execução dos

planos de organização relativos a cada domínio, planos

aprovados segundo os termos de relatório do escritório

central... Esse conselho preside às conferências anuais de

todos os comitês de administração dos domínios, e

determina as relações que devem existir entre as

diferentes propriedades. Ele emite parecer sobre as contas

dos comitês de administração dos domínios, no que diz

respeito aos resultados alcançados durante o ano

transcorrido, assim como sobre as propostas desses

mesmos organismos relativas aos melhoramentos,

modificações a se fazerem, no ano imediato nas

explorações, e as remete ao escritório central para

aprovação por parte do proprietário.

Num grupo de domínios, há às vezes, vantagens em

reunirem numa única mão certos serviços organizatórios.

Acontece frequentemente, também que o cuidado de fixar

os princípios da pecuária e a direção de conjunto da

criação de animais, dividida segundo as espécies, são

confiados a especialista (inspetor de rebanhos, etc.).

Graças a uma organização desse caráter, obtêm-se



incontestavelmente resultados bem melhores que os de

uma direção do serviço distribuída por diferentes pessoas.

Da mesma forma, no que toca às partes da exploração

que se revestem de importância maior, institui-se um

órgão central para um grupo de domínios, ou para o

conjunto da propriedade. Por exemplo, nas empresas em

que se erguem numerosos edifícios destinados ao fabrico

do açúcar, da cerveja, etc., estabelecem-se numerosas

seções técnicas de enormes proporções, uma direção de

trabalhos arquitetônicos para a totalidade dos domínios.

Essa direção faz as plantas e os orçamentos dos grandes

prédios, emite parecer sobre os projetos enviados pelos

arquitetos ali empregados e fiscaliza a execução das obras.

Forma-se frequentemente, também, uma inspeção florestal

para a exploração de muitas propriedades, à frente da qual

se coloca um chefe especializado. Há, para as minas, uma

inspeção de minas, etc.

O que ocorre de mais importante na organização dos

domínios é o sistema combinado dos diversos serviços,

para se obterem. de forma duradoura, os maiores lucros

possíveis com a exploração... Além disso, trata-se de

aproveitar no interesse da produção a diversidade dos

terrenos, de tirar partido das condições sociais, climáticas,

geológicas em que se encontram as diferentes áreas,

integrando-as num todo orgânico e preparando-se a

organização geral da grande propriedade. O essencial para

ela é produzir o mais barato possível, extrair o máximo de

lucro dos gêneros obtidos, chegar à unificação do trabalho

administrativo e, por conseguinte, a uma melhor utilização

das forças disponíveis.

Consegue-se uma produção vantajosa com a obtenção

de meios de produção baratos, de capital sobretudo,

graças ao crédito, que se oferece mais facilmente ao

grande proprietário; pela utilização de máquinas, que

economizam trabalho, e cujo emprego só é praticável em



terras de larga superfície - na agricultura, por exemplo, os

arados a vapor, na silvicultura, os transportes modernos

(funiculares, estradas de ferro, vias florestais); pelo recurso

aos novos mecanismos adaptados às várias indústrias;

pela divisão do trabalho, de maneira que as qualidades

diferentes do solo dos diferentes domínios sirvam aos

interesses da cultura. Obtêm-se tais resultados quando

diversas propriedades fornecem matérias-primas para

determinada indústria, cuja produção é tanto mais

vantajosa quanto mais extensa, quanto mais considerável

é a força mecânica empregada; estabelecendo-se viveiros,

em particular para os grãos de trevo e do capim, nos

domínios e nas granjas a meia, que os produzem de

qualidade superior e cujo papel se torna, por conseguinte,

o de cultivar com o maior cuidado as sementes a serem

utilizadas pelas empresas em que se objetiva um plantio

melhor. A riqueza particular, de forragem e palha, de um

conjunto de domínios, pode, em caso de necessidade -

graças ao emprego de prensas que tornam o feno, a palha

e mesmo o esterco transportáveis - constituir uma ajuda

aos grupos de explorações pobres desses materiais.

As vezes é de interesse para a produção a baixo preço,

um sistema de criação de animais segundo um plano

uniforme, a criação dos cavalos .necessários à exploração

pode concentrar-se num domínio distante, apropriado a tal

fim. No que concerne ao gado grosso, algumas

propriedades ou granjas a meia podem ser dedicadas

especialmente a tratar das cabeças necessárias às demais.

Há conveniência de se reunirem os animais de engorda em

estabelecimentos situados junto a uma estrada de ferro,

perto de uma fábrica. Os domínios mais distantes enviarão

para aí os animais magros, ou meio-magros, a fim de

aproveitarem melhor a forragem disponível, insuficiente

contudo para a engorda completa. Visando-se lucro com o

leite, poderá ser vantajosa a construção, para atender a



numerosas granjas a meia, em lugares apropriados, de um

pequeno número de leiterias. Com isto, haveria diminuição

dos gastos administrativos necessários numa exploração

mais importante, que empregasse batedeiras centrífugas.

Seria preciso, ao mesmo tempo, dissociar-se a criação de

vacas leiteiras de sua utilização propriamente dita, ainda

para se pouparem aqueles gastos. Para a criação de

carneiros poderia estabelecer-se, igualmente, uma divisão

segundo as diversas atividades Os reprodutores viriam,

então, de rebanhos especialmente destinados a tal fim.

O aproveitamento comum de produtos obtidos num

número de propriedade pode ser regulado de várias

maneiras ou pela sua aplicação imediata, ou pela venda

para fora. Eles podem ser beneficiados em moinhos ou

fábricas de azeite, refinarias, fábricas de cerveja, serraria,

etc., ou serem vendidos nos próprios mercados do domínio.

Para o aproveitamento dos produtos da maneira mais

vantajosa, devem ser criados os mais variados meios de

transporte, tais como, linhas secundárias de estradas de

ferro, tranvias adaptados as vias principais, funiculares, ou

caminhos, pastagens, canais, etc., às expensas da

exploração ou com a ajuda de empresários estranhos.

Simplifica-se a administração, utilizando-se a área da

propriedade e a vizinhança dos diferentes domínios para

estabelecer-se uma divisão do trabalho.

Um ponto essencial, na organização de uma grande

propriedade, consiste em aumentar-se a quantidade de

trabalho fornecido por cada empregado, com o seu

aproveitamento na atividade que lhe for mais adequada.

Quando um indivíduo é mais particularmente apto a tal ou

qual serviço, convém ser empregado onde possa melhor

desenvolver as suas qualidades. De resto, mudando-se

periodicamente as ocupações do pessoal da administração

é que se consegue evitar a rotina. Nas pequenas

organizações nem sempre são aplicáveis esses princípios.



Muito difícil se apresenta o estabelecimento dessas

bases organizatórias da grande propriedade territorial no

caso que os diferentes domínios sejam distantes uns dos

outros. Os êxitos de um tal sistema são tanto mais

brilhantes quanto mais próximos os diferentes domínios

entre si.

Em qualquer hipótese, a organização da grande

propriedade territorial (aspecto da grande exploração

agrícola até aqui desprezado) merece os maiores cuidados.

Graças aos seus progressos, que repousam sobre os

progressos da agricultura considerada como ciência é que

ela parece ser a forma sob qual a grande empresa

produzirá os maiores resultados".

Nessas explorações-monstros, e não na exploração

nanica dos camponeses, é que esse homem de autoridade

incontestável, esse homem que colhe as suas provas na

prática, e possui ao mesmo tempo a profundeza e a ciência

de um teórico, enxerga o. futuro da agricultura racional

moderna. Mas essa empresa gigante esbarra num

obstáculo que apenas excepcionalmente dificulta a grande

indústria urbana: a falta de braços.

f) A Falta de Braços

A extensão do mercado, a posse de meios financeiros, a

presença de condições técnicas indispensáveis, tudo isto

não basta para a fundação de uma grande exploração

capitalista. O essencial é a existência de operários. Embora

realizadas todas as outras condições, se não houver

trabalhadores sem propriedade, forçados a se venderem

aos patrões, uma empresa capitalista se torna impossível.

Mas a indústria urbana, nos velhos países civilizados, não

precisa temer a falta de braços. O proletariado se

multiplica e oferece ao capital mão-de-obra abundante,

cujo aumento é ininterrupto.



Além disso, nas cidades, o número dos assalariados se

engrossa com os descendentes dos pequenos burgueses e

dos pequenos camponeses, incapazes de se manterem

independentes. Nisso seguem o exemplo daquela massa

de indivíduos, outrora pequenos burgueses e pequenos

camponeses, absorvidos pelo proletariado. E a grande

indústria pode empregá-los a todos, quer venham da

cidade, quer venham dos campos.

Ocorre coisa diversa na agricultura. O trabalho, nas

metrópoles, é hoje feito em condições que inabilitam os

operários para a lavoura.

Os que se criaram no meio urbano, ou nele passaram a

juventude, são elementos perdidos para a agricultura. Esta

não pode completar os seus quadros, nas condições atuais,

com elementos do proletariado industrial das cidades.

Por outro lado, a grande empresa agrícola não pode, nos

dias de hoje, produzir por si mesma, nas circunstâncias

vigentes, os assalariados necessários, e em seguida retê-

los.

A causa desse fenômeno reside na profunda diferença

que separa a agricultura da indústria moderna.

Contrariamente ao que se passava na Idade Média, a

empresa industrial se dissocia hoje inteiramente da

organização doméstica. Na pequena indústria medieval e

na que se conservou até os nossos dias, exploração e lar

se identificam. Durante a época das corporações, os

trabalhadores de um ofício pertenciam à casa, à família do

patrão. Um operário não podia instituir um lar próprio,

contrair matrimônio, ter família, sem fundar uma

exploração independente, sem tornar-se patrão.

Na indústria moderna, ao contrário, lar e exploração se

separaram. O operário pode instituir o seu lar sem que se

torne patrão. Sabemos que ele usa largamente desse

direito, aumentado o proletariado assalariado, que se



forma como classe à parte. O divórcio entre lar e empresa

faz assim do operário, fora de seu trabalho, um homem

livre, e lhe dá a possibilidade de adquirir as qualidades

necessárias para a conquista e a conservação de sua

soberania no Estado.

Outrora já havia assalariados, mas eles não podiam criar

a sua prole pela falta de um lar, pela ausência de uma

família. Eram filhos de mestres de ofício ou de pequenos

camponeses. Só depois de ascenderem a mestres, por sua

vez, é que podiam constituir família. No mesmo plano dos

estudantes, precisamente porque não tinham

responsabilidades de mulher e filhos, os companheiros

formavam uma espécie temida por autoridades e mestres.

Mas, como os estudantes, não podiam sonhar em ascender

ao poder político do Estado e em reorganizar a sociedade

de conformidade com os seus interesses de classe. Esta

ideia só poderia ocorrer aos proletários modernos, que,

com o seu lar, e os seus filhos, estão condenados a

permanecer proletários.

Mas o que desapareceu para a indústria continua a

existir para a agricultura. Esta quase não se dissocia da

organização doméstica. Não há exploração agrícola sem

lar. Não há regular e duradouro, no campo, sem qualquer

exploração agrícola.

Isto pode provir, em parte, da disseminação da

população camponesa, em contraste com a concentração

da população urbana. A construção de cidades operárias

na zona agrária não é possível (Nota do tradutor - No

Brasil, em São Paulo sobretudo, as colônias das grandes

fazendas de café lembram multo uma cidade operária, pela

sua concentração.). E a pequena exploração, na esfera da

locação de alojamentos, só é lucrativa como fonte de

ganhos acessórios.

Mas a causa principal da identificação da empresa

agrícola com o lar reside nas relações estreitas existentes



entre ambos, do ponto de vista econômico, sobretudo na

pequena exploração: esta produz em grande parte para o

consumo direto casa. Por outro lado, a casa fornece esterco

e forragem no lixo que é posto fora. Os cuidados com o

gado exigem a presença continua, na granja, das pessoas

encarregadas do serviço. Por conseguinte, convém que

pertençam ao lar, etc.

A situação do assalariado, nessas condições difere no

campo do assalariado urbano. O que nada possui, e vive no

seu lar, constitui aí uma exceção. Uma parte dos

assalariados de uma grande empresa agrícola pertence à

organização doméstica – empregados e empregadas de

granja. Os jornaleiros, com lar próprio, são geralmente,

também, agricultores independentes, possuidores ou

arrendatários do solo. Uma parte de seu tempo eles o

empregam no trabalho pago, e a outra no trato de sua

lavoura.

Os chamados Depurantes (Deputanten) ocupam uma

situação intermediária, toda particular. Recebem um

salário fixo anual, além de certos produtos em espécie, um

pedaço de terra, e moram na granja. Os Instleute têm Uma

situação análoga: exercem, nas grandes propriedades das

províncias - situadas ao leste do Elba, um papel muito

importante como operários. Moram na granja, mas têm

uma casa própria, e recebem em pagamento em parte,

como os Depurantes uma certa quantidade de gêneros,

além do solo, que eles mesmos cultivam; em parte um

salário, não anual como aqueles, mas um salário diário ou

um ganho por empreitada. "Um operário que nada possua

não pode .tornar-se Instmann. Começa que a casa, posta a

sua disposição, geralmente não tem móveis. Depois, o

Instmann deve fornecer os instrumentos necessários, em

particular a foice e o mangoal. O seu contrato como

Instmann, sobretudo, supõe em geral - como o de um

criado de granja com família - a posse de uma vaca, ou de



uma ou de muitas cabras, a menos que os patrões lhe

façam os adiantamentos para comprá-Ias. Enfim, o

Instmann deve estar em condições de fornecer para o

cultivo da terra que lhe é confiada além dos adubos

produzidos por ele e seu gado, as sementes necessárias

(DR. MAX WEBER. na Enquete über die Verhüitnisse der

Landerarbeiter in Deutschland, III, p. 13.).

O Instmann ocupa o meio-termo entre o empregado e o

arrendatário: Ele é a mais das vezes, classificado entre os

domésticos. Trata-se de uma sobrevivência do feudalismo,

do tempo em que o proprietário não conhecia melhor

sistema de aproveitamento das terras do que dá-Ias em

troca de certos serviços. A sua situação não se compadece

com a exploração capitalista moderna e a taxa elevada da

renda fundiária. No Saxe, por exemplo, a cultura de

rábanos determina o desaparecimento dos Instleute.

A situação dos jornaleiros locatários Heuerlinger, no

noroeste da Alemanha, se aproxima muito da dos Instleute

do nordeste. "Esses jornaleiros constituem famílias de

operários agrícolas a que o empresário aluga uma casa e

um pedaço de terra por um preço módico, geralmente a

metade do preço normal corrente. Em troca,

comprometem-se a dar-lhe um número determinado de

dias de trabalho, em serviços de natureza diversa, e

mesmo em propriedades diferentes, mediante um salário

moderado, habitualmente a metade do salário comum" (Dr.

R. KAERGER, em Die Verhältnisse der Bandarbeiter. etc., I,

p. 3). Esta outra sobrevivência da época feudal está

igualmente em vias de desaparecer.

Além de tais categorias, há ainda trabalhadores livres

sem vintém, que se alugam aos lavradores. Eles são

alojados, eles vendem o seu trabalho a quem o queira

comprar. São os menos distantes dos proletários urbanos.

Contudo, distinguem-se destes por traços essenciais.

Fazem parte integrante de um lar que não é seu. E sempre,



"mesmo na vida camponesa, morar sob um teto estranho é

o princípio da dependência econômica" (Weber, OP. cit.,

pág. 38).

Esta situação não favorece, no campo, a multiplicação

dos operários não proprietários. Os domésticos, em

primeiro lugar, são as mais das vezes excluídos do

casamento, por incapazes de fundar um lar independente

(como tal), e assim perdem o desejo e os meios para

constituir família. Isto não suprime de resto, entre eles, as

exigências da natureza. Satisfazem-na muitas vezes

artificialmente, para impedir o nascimento de filhos. Se a

natureza é mais forte que todas essas precauções

engenhosas, a mãe infeliz chega não raro ao extremo do

crime para desvencilhar-se de sua criança. Ela bem o sabe

porque. Não será um futuro venturoso o que espera mãe e

filho. Os filhos naturais se encontram nas circunstâncias

mais desfavoráveis. Um grande número deles morre

prematuramente, um número não inferior vai povoar mais

tarde as casas de correção.

Onde ainda persistem os costumes patriarcais, como em

muitas granjas das regiões alpestres, o filho da empregada

é considerado membro da família, tanto quanto sua mãe. É

criado com os filhos do lavrador, come com eles à mesa, e

só percebe a diferença social que os separa quando

começa a trabalhar. Ingressa então, como sua mãe, no

número dos domésticos.

Mas nas regiões em que predomina a produção de

mercadorias e o salariato puro, o filha da empregada

constitui uma carga incômoda, de que se procura livrar não

importa como L. Fick, no seu livro sobre a sucessão

camponesa na Baviera Renana Oriental (Die bäuerliche

Erbfolge in rechtarheinischen Bayern), mostra que a

centralização da grande propriedade influi sobre a

frequência dos nascimentos ilegítimos.



Os trabalhadores livres, sem casa, não se encontram em

situação melhor para sustentar a sua prole.

São os proprietários (ou os arrendatários) das pequenas

explorações, conciliando o lar e a agricultura, que se

acham nas condições melhores para criar filhos aptos ao

trabalho. Eles fornecem braços não apenas para o seu

próprio uso, mais ainda um resto de mão-de-obra

disponível. Ou porque não encontrem muito o que fazer no

cultivo do próprio chão, e se aluguem como trabalhadores,

ou, como fazem os pequenos proprietários e camponeses,

porque criam, na pessoa de seus filhos, uma reserva de

operários sem ocupação na família, o certo é que se

oferecem todos à grande empresa como doméstica ou

jornaleiros.

Esta produção de braços diminui sensivelmente onde a

grande exploração se desenvolve à custa da pequena.

Expropriando os camponeses, a grande empresa amplia o

seu domínio, mas reduz o número dos homens que o

cultivam. Disso já resulta que, apesar da sua superioridade

técnica, ela jamais consegue reinar com exclusividade

numa determinada região. A grande propriedade, por mais

que repila todos os camponeses livres, sempre terá uma

parte deles à sua ilharga, uma parte que ressuscita como

pequenos arrendatários. Assim, mesmo onde prepondere,

a grande exploração não consegue um império

incontrastável.

Mesmo na Inglaterra, num total de 520.106 granjas,

havia, em 1895, 117.968 de menos de 5 acres, 149.918 de



5 a 20 acres, e 185.663 de 20 a 50 acres. Assim, a grande

maioria se compunha de pequenas explorações.

Onde a pequena empresa perde muito terreno, a grande

começa a dar rendimentos cada vez menores, e recua. O

fenômeno se verifica hoje em muitas regiões. Um grupo de

eminentes teóricos agrícolas já anuncia mesmo "o próximo

fim da grande exploração agrícola". É o que se chama

caminhar muito depressa. Em muitos casos, a falta de

braços atua certamente como causa do recuo da grande

exploração em proveito da pequena. O fenômeno se

reveste de duas formas: ou o grande proprietário fraciona

uma parte de sua terra para vendê-la ou alugá-Ia em lotes

a pequenos camponeses, ou aliena-a toda, amigavelmente

ou em hasta pública, do que resulta a sua fragmentação

em pequenas glebas.

Mas do mesmo modo que a eliminação da pequena pela

grande propriedade, o fenômeno inverso tem também os

seus limites. À medida que aumenta o número dos

pequenos agricultores, colocados ao lado dos grandes,

multiplica-se o número de braços postos à disposição

destes últimos. Aumentam então, por consequência, a

vitalidade da grande empresa e sua superioridade em

relação à pequena. Nos lugares em que se formam

pequenas explorações, numerosas à ilharga de uma

grande, produz-se de novo a tendência desta a progredir -

naturalmente enquanto influências antagônicas, a

transplantação ao campo por exemplo, de uma indústria

importante, não a contrariem. O modo de produção

capitalista arruína da mesma forma tanto a grande como a

pequena exploração agrícola.

Eis alguns algarismos significativos, que colhemos numa

estatística alemã. Em 100 hectares de solo cultivado, as

propriedades de mais de 100 hectares ocupavam:



Vê-se que, com exceção da Prússia Oriental e do

Meklemburg-Schwerin, encontramos por toda parte, nas

regiões grande propriedade, uma diminuição desta - na

medida em que podemos tirar tal conclusão das mudanças

de superfície Ao contrário, vemos:

As outras regiões não apresentam nenhuma mudança

(Saxe, Hesse), ou são muito pequenas para darem

resultados utilizáveis.

Encontramos, pois, por toda parte onde impera a

exploração camponesa uma tendência, por leve que seja

ao desenvolvimento da grande propriedade, Esta, em tais

regiões não parece querer desaparecer.

A verificação desse movimento alternado da propriedade

territorial não é de forma alguma inconciliável com os

princípios marxistas.

Bem pelo contrário, Marx o reconheceu muito cedo. No

4.° fascículo da revista. Neue Reheinische Zeitung (1850),

ele critica uma obra de Emile de Girardin, Le Socialisme et l

´Impõt, Esse autor propunha um imposto sobre o capital.

Entre outros efeitos a referida tributação deveria "afastar



os capitais da exploração pouco lucrativa da terra e

conduzí-los à indústria mais produtiva, abaixar o preço do

solo, concentrar a grande propriedade territorial, e

transplantar para a França a grande cultura e a indústria

inglesas, tão desenvolvidas". Marx se opôs a essa teoria,

advertindo que não fora afastando o capital do solo, mas,

ao contrário, levando-lhe o capital industrial, que a

concentração e a agricultura inglesas se tornaram o que

são". E continua: "A concentração da propriedade territorial

na Inglaterra, de resto, arrancou ao solo gerações inteiras.

Esta concentração, para a qual o imposto sobre o capital

teria contribuído certamente ao precipitar a ruína dos

camponeses, haveria de deslocar, na França, uma grande

massa de lavradores para as cidades, tornando assim a

revolução tanto mais inevitável. Enfim, embora na França

já tenha começado o regresso do parcelamento à

concentração, na Inglaterra a grande propriedade

territorial caminha, a passos de gigante. para a sua

fragmentação anterior. Isto mostra, pois, de modo

indiscutível, que a agricultura deve passar indefinidamente

da concentração à subdivisão e inversamente, enquanto

subsistir a organização da sociedade burguesa".

Esse movimento não se manifesta, aliás, tão rápida e

violentamente como o dizia Marx, em 1850, num momento

em que contava com a energia de um surto revolucionário

acelerado. Os progressos da técnica e da ciência

permitiram que a tendência ao crescimento das

explorações, na Inglaterra, durasse mais do que o previsto

por Marx. Essa tendência se interrompeu apenas nos

últimos tempos. De outro lado na França, surgiram

evoluções contrárias à concentração. Nós as estudaremos.

Mas a tendência que Marx assinalava subsiste, e este fato

se faz sentir em toda parte onde a concentração ou o

parcelamento ultrapassam uma certa medida.



A maioria dos economistas burgueses, de resto,

considera a combinação de grandes e de pequenas

explorações agrícolas como a situação mais desejável.

Apenas alguns democratas pequeno-burgueses e alguns

socialistas se inflamam em favor da substituição da grande

pela pequena propriedade. "Já Friedrich List, e depois dele

von Schütz, von Rumohr, Bernhardi, Hanssen, Roscher e

muitos outros declaram que o ideal da subdivisão da

propriedade territorial, nas condições existentes

atualmente - predomínio da propriedade privada e sistema

da livre concorrência - seria uma mistura equitativa de

grandes, de médias e de pequenas propriedades, as

primeiras formando como que o ápice da pirâmide, de que

as últimas constituiriam a base" (A. V. MIASKOWSKI. “o

direito de sucessão e a subdivisão da propriedade

territorial no Império alemão” (Das Erbrecht und die

Grandelgenthumswertheilung in Deutschen Reich), p.

108.). Buchenberger expressou recentemente idéias

análogas no seu último livro, "Fundamentos da política

agrária" (BUCHENBERGER, Grundzüge der Agrarpolitik.). A

grande propriedade territorial, dizem todos esses

economistas, é o apoio indispensável do progresso técnico

e da agricultura racional. A manutenção do camponês

abastado é sobretudo desejável por motivos políticos: é

ele, e não o pequeno camponês, que constitui o baluarte

supremo da propriedade privada. Nisto, a sua exploração

supera bastante a do pequeno cultivador. Mas este último

é o melhor fornecedor de braços. Por toda parte onde a

grande exploração elimina a pequena, os conservadores e

os terratenentes cautelosos procuram aumentar o número

dos pequenos proprietários, mediante medidas de ordem

política e de ordem privada.

"Em todos os países europeus, escreve Sering no

Dicionário das Ciências Políticas (Handwõrterbuch der

Staawissenschaften) (1.º volume do suplemento), graças



ao poderoso desenvolvimento da grande propriedade

territorial, sob a influência recente das revoluções

industriais, da emigração excessiva de trabalhadores da

lavoura para os distritos fabris, da crise agrária e do

endividamento do solo, se verifica um largo movimento

tendente a aumentar a classe média rural, mediante a

organização metódica de novas explorações camponesas e

a ampliação das antigas, reduzidas a proporções muito

exíguas. Deste modo, procura-se com a concessão de

terras dar estabilidade aos operários agrícolas. Quase ao

mesmo tempo na Alemanha, na Inglaterra e na Rússia se

elaboram leis análogas nesse sentido. Projetam-se coisas

semelhantes na Itália e Hungria".

Quanto à Prússia devemos considerar aqui as leis de

1886, de fomento a colonização alemã no ducado de Posen

e na Prússia Ocidental, e as de 1890 e 1891, sobre a

fundação de propriedades de rendimento com a ajuda de

crédito do Estado e da autoridade pública. "Podemos supor,

diz Sering a propósito dos resultados dessa legislação, que,

graças ás propriedades de rendimento, os camponeses

recuperaram todo o terreno perdido no decurso deste

século, terreno de que a grande empresa, em virtude da

livre troca, se apoderara (nas províncias orientais, cerca de

100.000 hectares)".

Esta criação nova de pequenas explorações não foi

imposta a grande propriedade territorial. Não, ela é obra

de um governo e de um parlamento que apenas visam ao

bem da nobreza.

"O grande proprietário territorial obtém os maiores lucros

brutos, como os maiores lucros líquidos, diz von Goltz,

quando conta ao seu redor com um grande número de

pequenos e médios proprietários, os quais lhe fornecem

braços e recebem sempre os seus produtos, quando ele os

tem em demasia" (Handbuch der Landwirthschaft, 1, p.

649)



De tudo isso resulta que não devemos pensar esteja a

pequena propriedade territorial em vias de desaparecer, na

sociedade moderna, ou que possa ser inteiramente

substituída pela grande propriedade. Vimos que onde a

concentração desta última avançou bastante, a tendência

à subdivisão entra em jogo e que mesmo o Estado e os

terratenentes intervêm quando esta evolução esbarra em

fortes obstáculos.

Mas precisamente essas tendências nos revelam que

nada é tão absurdo quanto a ideia de que, se a pequena

propriedade subsiste, ela o deve ao fato de ser mais

produtiva do que a grande. Ela se conserva quando deixa

de competir com a larga exploração capitalista, em marcha

ao seu lado. Ao invés de vender os produtos que a grande

empresa fornece em excesso, dela a pequena empresa os

compra, muitas vezes. A mercadoria que tem em

abundância, ao contrário, é esse meio de produção de que

a grande exploração tanto precisa: "os braços operários”.

Quando as coisas chegam a tal ponto, a grande e a

pequena empresa não se excluem na agricultura: elas se

apoiam mutuamente, como, o capitalista e os proletários.

O pequeno camponês, apenas, toma então, cada vez mais,

o caráter de proletário.



8. A Proletarização dos Camponeses

a) A Tendência à Fragmentação do Solo

Já mostramos no capítulo II que a ruína da indústria

camponesa que produzia para as necessidades pessoais

dos lavradores, forçou estes pequenos proprietários - que

colhiam pelo menos os gêneros necessários para o seu

gasto e de suas famílias - a um trabalho acessório. O

pequeno camponês arranja o tempo necessário para

realizá-Io, pois a exploração de sua terra só lhe reclama os

cuidados em determinadas épocas. Ele enfrenta as suas

necessidades de dinheiro vendendo não o excesso dos

seus produtos, mas o seu excesso de tempo. Representa

no mercado o mesmo papel do proletário, que nada possui.

Como proprietário territorial, como produtor de cereais no

seu próprio solo, ele não trabalha para a venda, mas para a

sua casa que, como vimos, se funde estreitamente com a

exploração.

As leis da concorrência não se aplicam à organização

doméstica. Um grande lar pode ser superior a um pequeno,

onde as forças em geral se esperdiçam. Não vemos,

contudo, onde quer que seja, o menor traço de tendência à

centralização por parte dos lares. Em parte alguma, a

maioria das pequenas famílias tende a ceder o seu lugar a

um número restrito de grandes famílias.

Certamente, a organização doméstica é envolvida pela

evolução econômica. Esta, contudo, só se manifesta

quando retira do lar, uma a uma, todas as funções que lhe

eram próprias, para transformá-las em ramos de produção

independentes. Desta maneira o número de tarefas é

sensivelmente reduzido na família, o mesmo acontecendo

com o número de trabalhadores. Ao observarmos uma



evolução na importância do lar, notamos que a sua

tendência é oposta à da indústria, porque passa da grande

à pequena exploração.

Encontramos grandes associações camponesas de

famílias na Idade Média e, ainda hoje, entre povos cuja

agricultura permanece a mesma que era nessa fase, por

exemplo, entre os meridionais e orientais.

Se a exploração agrícola do pequeno camponês está fora

do âmbito da produção comercial, e se forma como que

uma parte do lar, abriga-se também das tendências

centralizadoras da produção moderna. Por mais irracional,

por mais desperdiçadora de forças que seja esta

exploração de parcelas de terra, o camponês a ela

permanece fiel, como sua mulher permanece fiel à sua

casa miserável, à qual, com todos os esforços imagináveis,

só lhe da os resultados mais insignificantes, mas que e o

único lugar do mundo em que ela não depende de uma

vontade estranha e onde não se sente explorada.

Mas à medida que progride a evolução econômica e

política, as necessidades pecuniárias do pequeno

camponês aumentam. O Estado e a comuna cada vez mais

avançam sobre a sua bolsa. Quanto mais se vê compelido

a ganhar dinheiro, tanto mais deve dedicar-se a um

trabalho acessório, em detrimento de sua agricultura. O

salariato leva a mulher empregada na indústria a

negligenciar, mas não a abandonar inteiramente os

cuidados domésticos. O mesmo acontece com o pequeno

camponês assalariado ou que trabalha em sua casa para

um capitalista. A sua exploração agrícola se torna cada vez

mais irracional. Ela se torna, pouco a pouco, excessiva para

ele, que se vê forçado a restringi-Ia. Não lhe faltarão

compradores para os terrenos que lhe sobram.

Onde quer que predomine uma vigorosa classe

camponesa, ela regulariza a população. Eis uma das razões

mais fortes, ao lado de seu espírito conservador e



militarista, para a estima em que a tem os economistas e

políticos burgueses. Ela sempre se mostrou disposta a por

no mundo e a criar uma descendência numerosa. Isto é

inapreciável quando ocorrem necessidades de braços e

soldados. Mas a classe camponesa sabe, também, frear o

aumento da população, de maneira a intumescer de

alegria o coração dos maltusianos. Quando o lavrador é

jungido à exploração de sua terra, privado de todo o lucro

acessório, os limites de sua propriedade o forçam a

restringir a sua prole. Quando a parte de sucessão é a

mesma para lodos os filhos, estes são reduzidos a dois.

Quando toda a herança passa a um só, o camponês pode

aumentar a prole, cujos componentes, contudo, não podem

tornar-se independentes e por sua vez, constituir família e

criar filhos legítimos.

Coisa diversa ocorre onde cada camponês tem

possibilidade de encontrar trabalho fora de sua exploração:

toma então um caráter mais proletário ainda. As

oportunidades de independência são maiores. Cada filho,

nessas circunstâncias, traz ao mundo o patrimônio mais

precioso, o seu braço. A população cresce rapidamente. Ao

mesmo tempo a terra se torna mais procurada, não como

de produção para a venda mas como condição do lar. Se o

incremento dos trabalhos acessórios possibilita, ou melhor,

se exige a redução das empresas agrícolas e determina

assim o nascimento de muitas outras, pequenas, verifica-

se também um crescimento rápido da população, o qual

reclama, por sua vez, o aumento do número das

explorações.

Não a centralização, mas o parcelamento se torna aqui

necessário. Em tais condições, pode chegar-se mesmo à

subdivisão das grandes empresas.

Vimos no capítulo V que o preço de uma gleba destinada

à produção capitalista de mercadorias é determinado pelo

montante de sua renda territorial. O preço de venda, em



suma, é igual à renda territorial capitalizada. O empresário

capitalista não poderá pagar mais, se o seu lucro

permanecer abaixo do preço corrente. A concorrência geral

não fará com que subam os preços. Desprezamos aqui as

considerações de natureza extra-econômica e que, em

certas condições, influem para que os preços dos domínios

territoriais ultrapassem a renda fundiária capitalizada.

Mas o camponês que vende os artigos agrícolas, mas não

emprega assalariados, ou os emprega muito pouco, que

não é capitalista, e sim um simples criador de mercadorias,

não se apresenta assim. Ele é um trabalhador, pois não

vive do produto de sua empresa, mas do produto de sua

própria atividade. O seu gênero de vida é o de um

assalariado. Tem necessidade da terra como de um meio

para ganhar o pão como operário e não para dela tirar

qualquer lucro ou renda fundiária. Quando a venda de seus

produtos, desfalcando-lhe a dispensa, lhe remunera o

trabalho, ele ainda consegue viver. Pode renunciar ao lucro

e à renda territorial. Pode, mais pagar por um pedaço de

terra determinado, caso se encontre no grau da simples

produção de mercadorias, um preço mais elevado que o

que pagaria caso se encontrasse no grau da produção

capitalista. Mas este comportamento, às vezes, lança o

camponês em grandes embaraços, se acaso conserva

hábitos daquele primeiro período, ao pagar pela terra um

preço excessivo, num momento em que já ultrapassou, se

não formalmente, de fato, ao menos, o grau da simples

produção de mercadorias. Ele chega à produção capitalista,

não como empresário, mas como operário explorado pelo

patrão. Onde quer que o camponês compre o solo sem

pagá-lo, ou sem pagá-lo em sua totalidade, aceitando uma

hipoteca sobre a terra, precisa extrair de sua exploração

não apenas o seu salário, mas uma renda fundiária. Ora o

preço excessivo do solo pode ser-lhe tão funesto quanto ao

empresário capitalista. O agricultor só encontra



conveniência em preços elevados da terra quando cessa

de ser agricultor, isto é quando vende a sua propriedade.

Tais preços o embaraçam no início de sua exploração, e

durante o decurso desta, ao aumentarem os seus

compromissos. Mas os nossos agrários não conhecem

outro meio para a salvação da lavoura em apuros a não ser

o aumento do preço do solo. Esses senhores, de alma

pretensamente tão patriarcal, falam não como agricultores,

mas como homens que especulam com a terra. Voltaremos

a este ponto a respeito de outra questão.

Coisa diversa ocorre entre esses pequenos camponeses

para os quais a agricultura é, se não exclusivamente, ao

menos de modo preponderante, uma parte do lar, e que

satisfazem as suas necessidades de dinheiro se não

inteiramente, principalmente ao menos, apelando para os

estranhos. Aí as relações entre o preço do solo e a

produção de mercadorias, e por conseguinte as leis do

valor, não entram em linha de conta, pelo menos para o

comprador. Para o vendedor, a renda territorial capitalizada

constitui o preço mínimo do solo. O comprador só se

preocupa com os seus recursos, e antes de tudo com as

suas necessidades. Quanto mais rapidamente cresce a

população, quanto mais difícil se torna o seu consumo,

quanto mais o homem do campo precisa de uma nesga de

terra para a própria subsistência ou para garantir a sua

independência social, tanto maior é o preço (ou a renda)

que se exige por uma pequena propriedade. Assim como o

trabalho doméstico, o trabalho agrícola para o próprio

gasto não se conta como despesa, e tem-se a impressão

de que não custa nada. Tudo o que o arroteamento do solo

proporciona ao lar é considerado como lucro líquido. É

difícil a sua avaliação em moeda e a sua distribuição entre

o salário, o juro do capital e a renda territorial. Em todo

caso, isso nunca se faz porque o dinheiro não exerce papel

algum em tal gênero de exploração. É um fato bem



conhecido que as pequenas propriedades são mais caras

do que as grandes. No seu tratado, sobre a dívida

hipotecária na Prússia (Anuário Agrícola de Thiel, 1885),

Meitzen observa que o preço da grande propriedade vale

52 vezes a arrecadação líquida do respectivo imposto

territorial, o da propriedade camponesa, 65 vezes, e o das

explorações dos pequenos lavradores, 78 vezes.

Alguns entusiastas da pequena propriedade territorial

quiseram provar com este aumento do preço do solo que a

pequena empresa agrícola é superior à grande. Mas

mesmo entre os maiores admiradores da pequena

exploração não há um só que sustente a superioridade da

propriedade minúscula sobre a propriedade média.

Contudo, esta superioridade deveria evidenciar-se se o

preço mais elevado do solo fosse uma consequência do seu

rendimento igualmente mais elevado.

Há nas cidades um fenômeno análogo. Sabe-se que as

habitações são, por metro cúbico, tanto mais caras quanto

menores. Baseando-se em Isidoro Singer e outros, que

denunciaram esse fato, K. Bücher organizou uma

estatística referente a Basileia.

As habitações custam nessa cidade, por metro cúbico:

Devemos atribuir os dois fenômenos à mesma causa: as

contingências dos que precisam de pequenas parcelas de

terra e de pequenos cômodos, e portando opõem uma

fraca resistência aos monopolizadores do solo.

Os que atribuem o preço elevado das pequenas

propriedades agrícolas ao seu alto rendimento deveriam



também atribuir o preço elevado dos pequenos cômodos

aos rendimentos igualmente altos de seus moradores.

O preço elevado das pequenas superfícies é,

naturalmente, um forte motivo para subdivisão das

grandes propriedades, onde quer que as circunstâncias

sejam favoráveis ao aumento da população e à exploração

de pequenas indústrias acessórias, fora da lavoura. A

fragmentação das propriedades e o parcelamento do solo

podem tomar, então, proporções consideráveis.

Quanto menores as áreas, mais se procura um trabalho

acessório. Quanto mais esse trabalho avança para o

primeiro plano, tanto mais as propriedades podem diminuir

e menos podem atender às necessidades domésticas. De

resto, nessas superfícies minúsculas, a exploração é cada

vez menos racional. A insuficiência de animais de tiro e de

ferramentas não permite uma cultura perfeita, sobretudo,

um arroteamento muito profundo. São as necessidades do

lar, e não o cuidado pela conservação da fertilidade do

solo, que determinam a escolha das plantas a se

cultivarem. A falta de animais e de dinheiro tem por

consequência a falta de esterco e de adubo artificial. A isto

se acresce ainda a falta de braços. Quanto mais o trabalho

pago avança para o primeiro plano e o trabalho doméstico

se torna acessório, tanto mais o primeiro absorve o tempo

da família. Às vezes isso acontece no momento exato em

que seria preciso que ela empregasse toda a sua energia

na exploração de sua propriedade, por exemplo nas fases

de colheita, Essa atividade vai passando, pois, à mulher,

aos menores, e às vezes mesmo aos avós inválidos. Urge

que o pai e os filhos maiores "ganhem". A cultura dessas

propriedades minúsculas, que não são mais do que

acessórios da casa, se assemelha ao lar do proletário, no

qual os resultados mais pobres são obtidos à custa do

maior gasto de trabalho e do esgotamento mais completo

da mulher.



A superfície cada vez menor dessas explorações, a sua

pobreza cada vez maior, impedem-nas de atender a todas

as necessidades domésticas. O ganho do ofício,

primitivamente acessório, passa a pagar não apenas as

contribuições do Estado e da comuna, como os artigos

industriais e agrícolas do exterior (café, fumo, etc.), e os

gêneros da própria agricultura nacional, particularmente

cereais. A propriedade produz ainda batatas, couves, o

leite de algumas cabras ou, quando a situação é favorável,

de uma vaca, a carne de um porco, os ovos do galinheiro,

mas fornece os cereais de maneira insuficiente.

O número dessas explorações é considerável. Segundo

estatística de 1895, havia no império alemão 5.558.317

propriedades agrícolas, das quais:

Se observarmos que em geral as propriedades de 2 a 5

hectares produzem gêneros alimentícios em quantidade

suficiente para o consumo, ao passo que as menores os

devem comprar, podemos afirmar que só há no império

alemão um quarto das explorações agrícolas interessado

nos direitos sobre os cereais. Mais da metade das

explorações agrícolas, mais três quartos das pequenas

explorações precisam adquirir cereais e, por conseguinte,

sofrem diretamente com o aumento dos aludidos direitos.

Eis um argumento de grande peso contra tais tributos,

mostrando de igual passo, também, que grande maioria da

população rural não aparece mais no mercado como

vendedora de gêneros alimentícios, mas como vendedora

de braços e compradora desses gêneros alimentícios. As

pequenas explorações deixam de fazer concorrência às

grandes. Elas as favorecem e reforçam, como já foi

assinalado mais acima, fornecendo-lhes assalariados e

comprando-lhes os produtos.



Vimos que, em 1895, 58% das explorações agrícolas da

Alemanha tinham menos de 2 hectares. Eram, em outras

palavras, em geral muito pequenas, e assim não davam

subsistência aos respectivos proprietários. Isso coincide

com o seguinte fato: segundo o recenseamento de 1895,

na agricultura propriamente dita (sem se contarem a

horticultura, a criação, a silvicultura e a pesca, esta

relacionada à lavoura de modo absolutamente

estapafúrdio) o número dos lavradores independentes, sem

outra ocupação, se elevava a 2.026.374, e o dos lavradores

independentes, com serviço acessório, a 504.164. Mas

havia ainda, além disso, 2.160.412 pessoas que

praticavam a agricultura de maneira independente, isto é,

na própria terra, e não em terras de outrem como

assalariados entregues à lavoura como atividade acessória.

O número total das pessoas cuja ocupação, principal ou

secundária, era a exploração de suas próprias terras, se

elevava a 4.691.001 (o das explorações agrícolas, em

1895, chegava a 5.556.900), o número dos lavradores

ainda com outro serviço (serviço acessório ou principal)

subia a 2.664.626, isto é, 56%, mais da metade do total.

(Comparem-se estes dados com os algarismos da página

130).

Precisamos também observar o aumento rápido dos que

têm na agricultura a sua ocupação principal e possuem um

serviço acessório. Note-se que, nas outras profissões,

diminuiu o número dos que têm uma ocupação acessória

ao lado do seu ofício.



Onde for cada vez mais fácil o exercício de uma

ocupação acessória, fora da exploração da propriedade

particular, o fracionamento da terra toma um

desenvolvimento incrível e as tendências centralizadoras

que atuam em sentido contrário são, momentaneamente

ao menos, inteiramente aniquiladas.

A Bélgica nos dá o exemplo de uma evolução dessa

natureza. Vejamos:

De 1846 a 1866, todas as explorações progrediram, as

pequenas contudo mais depressa que as grandes. De 1866

a 1880 todas diminuíram, exceto as menores, a respeito

das quais não se poderia falar de agricultura independente.

É precisamente nesta classe de explorações que a redução

da superfície média não deve ser atribuída ao progresso da

cultura intensiva, mas à fragmentação crescente da

propriedade territorial e ao desenvolvimento das indústrias

acessórias.

Perto de quatro quintos das explorações agrícolas da

Bélgica são de explorações minúsculas, cujos proprietários

se veem forçados a trabalhar como assalariados ou a

empregar-se num ofício paralelo. Assim, já não entram na

categoria de produtores de gêneros para o mercado. O seu

número absoluto quase dobrou a partir de 1846, ao passo

que o das grandes explorações (de mais de 20 hectares)

consideravelmente diminuiu. Haverá nisso coisa suscetível

de entusiasmar os adeptos fervorosos da propriedade

camponesa?



O mesmo não ocorre em toda parte. A fragmentação

excessiva das pequenas áreas pode servir para consolidar

a grande propriedade, como já vimos. Pode acontecer que

a pequena e a grande exploração progridam

simultaneamente, não apenas em virtude da expansão dos

terrenos de cultivo, mas mesmo onde isso não seja

possível. Nessas regiões, o parcelamento se opera em

detrimento da exploração média.

É o que em geral se passa na França.

Nesse país havia:

Demos, às paginas 149-150 os algarismos concernentes

à superfície de cada categoria de empresas.

O número de exploração de menos de 1 hectare

aumentou de 67.000, o das explorações de mais de 100

hectares de 4.000. O número das explorações de 1 a 100

hectares diminuiu de 40.000.

Na Alemanha, verificou-se esta tendência mais cedo, e

com muito mais nitidez. Em 1882, von Miaskowski chegou

"ao resultado de que o aumento considerável do capital

móvel, juntamente com outras circunstâncias, acarretou



em nossos dias, de um lado, a expansão e o

arredondamento da propriedade territorial, e, de outro, a

sua fragmentação e diminuição". Essas duas tendências

parecem, é verdade, excluírem-se mutuamente, à primeira

vista, mas examinadas mais de perto, a contradição

aparente se resolve muito bem. Trata-se de tendências

opostas que agem em épocas diferentes ou em regiões

dessemelhantes da Alemanha. Quando não, arruínam a

propriedade territorial média, caso se conjuguem na

mesma época e no mesmo país.

"Ao passo que as propriedades apresentam

preferentemente, se não exclusivamente, uma tendência a

se aglomerarem no norte e no nordeste da Alemanha, no

sul e no sudoeste elas tendem a fragmentar-se, se bem

que essa subdivisão se produza também de maneira

esporádica nas outras regiões.

Esses movimentos contrários, distribuídos por zonas

diferentes, têm de comum que nos dois casos o aumento e

a diminuição da propriedade territorial se verificam,

sobretudo em prejuízo da propriedade média. Nos dois

casos a vítima é ela" (Das Erbrecht, u. s. w.).

Os números ,seguintes, estabelecidos para a Prússia e

apresentados por Sering (A colonização interior) (Die

innere colonisation), provam bem que é em prejuízo da

média que a grande e a pequena propriedade. se

desenvolvem simultaneamente. Eles se referem às

províncias orientais (Prússia, Pomerânia, Brandenburg,

Posen, Silésia) e as províncias de Westfália e de Saxe.

Entre 1816 e 1859, as propriedades camponesas médias

assim se apresentavam:



De 1860 a 1864 faltam indicações sobre o movimento da

propriedade territorial.

De 1863 a 1867, apresentava-se da maneira seguinte:

Ganho (+) ou perda (-)

De resto, alguns milhares de jeiras se tornaram

propriedade comunal ou nacional. E isto ainda se verificou

em detrimento da propriedade média.

Nestes últimos tempos, de um modo geral a propriedade

média não mais contribuiu para este duplo uso. De 1882 a

1895, são precisamente as propriedades camponesas

médias de 5 a 20 hectares que mais ganharam (560.000

hectares), como demonstra o quadro das páginas 49-50.

Seria um erro contudo concluir-se que o processo contrário

começa e que a exploração camponesa média supera a

exploração minúscula e a grande exploração. Chegamos a

resultados muito particulares quando separamos as

explorações cuja superfície varia de modo sensível das que

não revelam nenhuma mudança apreciável. Contavam-se:



Vemos, pois, que as explorações de 5 a 20 hectares

cresceram consideravelmente, mas as maiores e as

menores, proporcionalmente, ainda mais. As explorações

intermediárias pouco aumentaram. Diminuíram, mesmo

relativamente ao número total, que cresceu.

Levantaram-se objeções contra estes algarismos. Mas

chega-se ao mesmo resultado pelo método proposto pelos

meus críticos, Tinha-se:

Esses algarismos nos revelam o mesmo fato que os

anteriores. As menores, as médias e as maiores

explorações, relativamente, ganharam terreno. As

explorações intermediárias perderam-no.

Explicaremos no capítulo seguinte porque foi

precisamente a exploração camponesa média que levou

maiores vantagens.

O que nos interessa aqui é acentuar o fato de que a

proletarização da população rural realiza na Alemanha os

mesmos progressos verificados alhures, embora a

tendência ao parcelamento das propriedades médias tenha

cessado de manifestar-se. De 1882 a 1895, o número total

das explorações agrícolas aumentou de 281.000. Nessa

soma estão incluídas as explorações proletárias de menos

de um hectare, que foram as que mais aumentaram. Estas

ascenderam a 206.000 unidades.

O movimento da agricultura é, como se vê, inteiramente

diverso do movimento do capital industrial ou comercial.



Mostramos no capítulo precedente que na agricultura a

tendência à concentração das explorações não acarreta o

desaparecimento total da pequena propriedade. Onde ela

se torna dominante, produz-se a tendência contrária.

Assim, pois, a tendência à centralização e a tendência ao

parcelamento se alternam. Verificamos agora que os dois

movimentos podem também atuar ao mesmo tempo.

Observe-se o aumento numérico das pequenas

explorações, cujos proprietários aparecem no mercado

como proletários, como vendedores da força do trabalho. A

sua propriedade fundiária já não tem importância para o

mercado. Eles apenas produzem para o lar. Esses

pequenos cultivadores têm no mercado, como vendedores

da força de trabalho, os mesmos interesses essenciais, do

proletariado industrial, do qual não diverge por causa de

sua propriedade. Esta os torna mais ou menos

independentes dos comerciantes de gêneros alimentícios,

mas não os protege contra a exploração dos empresários

capitalistas, industriais ou agrícolas.

Quando aí chegamos, o aumento numérico das pequenas

explorações rurais só se apresenta como uma forma

particular do aumento numérico dos lares proletários, cujo

desenvolvimento acompanha a grande exploração

capitalista na indústria e algumas vezes mesmo na

agricultura.

b) As Diversas Ocupações Acessórias

do Camponês

O trabalho acessório mais a alcance do pequeno

camponês é o trabalho agrícola assalariado. Já o

encontramos na época feudal, logo que a diferenciação na

aldeia se aprofundou tal modo que umas explorações se

tornaram muito pequenas para o sustento dos respectivos



donos, e as outras muito grandes, de maneira a exigir

braços com que não contavam o proprietário e sua família.

A atividade moderna dos pequenos camponeses nas

grandes propriedades é inteiramente análoga às corveias

feudais que forçavam o lavrador a trabalhar um certo

número de dias do ano no domínio do senhor.

O mais desejável para o camponês, naturalmente, é

conseguir esse trabalho acessório no momento em que a

faina agrícola se interrompe, no inverno. Isto se verifica

mais facilmente nas proximidades das grandes florestas,

que reclamam, no inverno, numerosos operários para o

corte e o transporte de lenha. Mas não é em toda parte

que se encontram grandes florestas, e o trabalho que

proporcionam nem sempre basta para as necessidades dos

pequenos camponeses. Estes devem então, voltar-se para

os serviços mais particularmente agrícolas. As tarefas das

explorações rurais são muito variáveis. Em certos

momentos, especialmente durante a colheita, os

assalariados das grandes explorações não bastam. Sente-

se a falta de braços suplementares. Tais momentos, em

que o pequeno camponês consegue uma ocupação

acessória, são precisamente as ocasiões em que, na sua

própria terra, o seu trabalho aparece como de necessidade

absoluta. Sendo forçado a ganhar dinheiro, ele negligencia

a sua propriedade, cuja exploração, de resto, para não

aludirmos à sua exígua superfície e à falta de meios, é

irracional ao extremo. Ele é obrigado a confiar à mulher e

aos filhos, quando estes já têm uma certa idade, o amanho

de sua gleba, na qual só pode trabalhar nos dias de festa e

aos domingos.

Não se deve, contudo, imaginar que sejam sempre donos

de explorações minúsculas os camponeses assim

compelidos ao trabalho acessório. Kaerger, por exemplo,

narra que na Westfália (distrito de Coesfeld, Borken,

Recklingshausen, etc), "as propriedades territoriais,



propriedades pessoais ou arrendadas, de jornaleiros livres,

variam entre 1 e 5 hectares, mais freqüentemente entre 1

e 3 hectares. Os que possuem mais de 5 hectares (mais de

3 hectares segundo um relatório isolado, citado

igualmente) em geral não se empregam como

assalariados, mas vivem unicamente de sua lavoura.

Contudo, em certo relatório, a superfície das propriedades

de jornaleiros deste gênero é apresentada, num caso,

como de 6 hectares, em outro de 8 hectares" (Verhältnisse

der Landarbeiter, I, p. 126.). Isso depende de naturalmente

do rendimento do solo.

Uma casa de morada e edifício de exploração, com

estábulos para 3 vacas; muitos porcos e carneiros; um

jardim de 10 a 15 ares; uma terra de plantio de cerca de 2

hectares; prados de ½ a 1 hectare e meio; uma parte de 1

hectare e meio a 2 hectares (Op. cit., p. 64.).

Uma exploração agrícola com três vacas, muitos

carneiros e porcos, pode ser muito importante. Contudo, o

respectivo proprietário se vê compelido a empregar-se

como assalariado!

Mas nem sempre há na vizinhança grandes propriedades

que ofereçam oportunidades de um trabalho acessório.

Assim, muitas vezes, não são tidas como concorrentes.

Antes, são ardentemente desejadas.

Conhecemos o seguinte sobre a Alta Região de Eisenach:

“A formação de uma grande empresa, graças à compra

recente dos terrenos necessários, e a projetada instalação

de uma usina de açúcar na vizinhança de Wiessenthal, não

deixará de exercer uma influência benéfica sobre a

situação dos camponeses locais, " Um certo número de

assalariados e pequenos proprietários terão serviço

remunerador" (Bäuerliche Zustände, I, p. 40, 57).

Da Baixa Região de Eisenach recebemos a informação de

que a maioria dos pequenos proprietários territoriais possui



menos de 5 hectares. A sua situação é pouco folgada. "A

grande propriedade, composta de terras senhoriais,

dominiais, alodiais e da coroa, não tem uma importância

bastante (12,5% da superfície total) para garantir à classe

dos pequenos proprietários, com a utilização de seus

braços e o seu emprego como assalariados, uma ocupação

e um ganho que os satisfaçam" (Op. cit., p. 66.)

Do mesmo modo, no Grão-ducado de Hesse, assinala-se

a falta de grandes propriedades como uma das causas da

miséria dos pequenos camponeses. "Nos lugares em que

reina o direito de sucessão in natura, diz o Dr. Kune

Frankenstein, em que as parcelas de terra são subdivididas

por tantas frações quantos são os filhos - na medida em

que isto é possível, dada a exigüidade das áreas - não há

falta de trabalhadores, porque a maioria desses

proprietários, que geralmente possuem de 5 a 10 jeiras, e

mesmo menos, em alguns casos, sai à cata de serviço. Mas

a necessidade de braços não é considerável nessa região

de pequenos camponeses, sobretudo na ausência de uma

grande propriedade. Assim, os donos desses minúsculos

quinhões de assalariados não têm a oportunidade de

utilizar os seus braços na própria exploração, nem na de

outrem, como empregados. A situação dos proprietários de

tais terras é, por conseguinte, quase sempre muito triste"

(Vertältnisse der Landarbeiter, II, p. 232).

Se no capítulo precedente mostramos a pequena

propriedade como sustentáculo da grande, vemos aqui a

grande como sustentáculo da pequena.

Em virtude de uma longa deficiência de alimentação,

esses pequenos camponeses de Hesse de tal maneira se

enfraqueceram que já não sabem aproveitar as ocasiões

para o ganho de algum dinheiro. "Esse pessoal não se

encontra em condições, em virtude da má alimentação, de

realizar trabalhos pesados, de maneira ininterrupta. Assim,

em alguns lugares, os proprietários das grandes empresas



tiveram de contratar operário de fora, embora na região

mesma os nativos estivessem sem emprego".

Mas uma população desmerecida ao ponto de mostrar

fraqueza num serviço agrícola contínuo é ainda

aproveitável numa ocupação acessória. Sobre ela se atiram

os pequenos camponeses quando o trabalho agrícola

assalariado se lhes torna impraticável. Refiro-me à

indústria a domicílio.

Os começos da indústria a domicílio remontam,

igualmente, à época feudal. Já mostramos no início deste

livro que primitivamente o camponês era ao mesmo tempo

lavrador e industrial. Depois, o progresso da indústria

urbana o forçou a consagrar-se quase que exclusivamente

à agricultura. Mas durante muito tempo, ainda, na família

do camponês, numerosas tarefas industriais continuaram a

ser feitas no lar. Onde a agricultura comece a não mais

constituir uma fonte de lucros, esses trabalhos readquirem

o seu prestígio. Mas o camponês não produz para o

freguês. Isolado não pode concorrer com as oficinas da

cidade, que dispõem de mercado mais amplo e de todos os

recursos urbanos. A indústria rural, como produção de

mercadorias, só pode desenvolver-se trabalhando para um

capitalista, um comerciante ou um depositário capaz de

estabelecer comunicações com um mercado distante, ao

qual o camponês isolado não consegue chegar

diretamente. E só pode desenvolver-se em esferas que

reclamam apenas uma habilidade comum e ferramentas

simples. Essas indústrias a domicílio progridem sobretudo

onde a matéria-prima está próxima. Assim, a escultura em

madeira, na vizinhança das florestas, as fábricas de ardósia

e de lápis junto às ardosieiras, a fabricação de cestos nas

regiões bem regadas e favoráveis à cultura do vime, a

serralheria nas proximidades das minas de ferro, etc. Mas a

existência de grande número de braços desempregados, e

por baixo preço, basta muitas vezes para que os



capitalistas engenhosos os explorem, no próprio domicilio.

Não é raro que lhes forneçam as matérias-primas, por

exemplo o fio de algodão ou da seda, que devem tecer.

A indústria camponesa a domicílio se desenvolve

sobretudo nas regiões em que o solo é muito pobre e onde,

ao mesmo tempo, as condições técnicas indispensáveis a

uma grande exploração agrícola são pouco propícias, mas

principalmente onde os obstáculos políticos se opõem ou

se opuseram ao progresso da grande propriedade.

Encontramos a indústria rural a domicilio nas zonas

montanhosas que separam a Boêmia da Silésia e do Saxe.

na Turíngia, no Taunus, na Floresta Negra, mas sobretudo

na Suíça (a relojoaria no oeste, a produção de sedas no

centro e a de ornatos no este).

No seu começo, essas indústrias a domicílio foram

geralmente acolhidas com entusiasmo. Os seus fundadores

se apresentavam como benfeitores dos pobres

camponeses, aos quais proporcionavam ocasiões de

empregar com vantagem, principalmente no inverno, as

suas horas de lazer. Ganhando mais, poderiam tratar mais

racionalmente de suas lavouras, e com isso aumentar os

seus rendimentos. O revezamento do trabalho industrial e

do trabalho agrícola alimentaria nessa população a saúde e

o vigor de que carecem os operários das cidades. Ele lhes

daria o desembaraço e a inteligência que não possuem os

camponeses, os quais ,se limitam a cultivar as suas terras

e perdem na ociosidade tantas horas preciosas.

Schõnberg, no seu Manual de Economia Política

(Handbuch der politischen Ökonomie, 3ªedição, II, p. 428),

descreve sob as cores mais brilhantes as vantagens da

indústria a domicilio em toda parte, em que não sobra a

concorrência da máquina. Toda a família trabalha em

comum "o pai pode ocupar-se da educação dos filhos e

fiscalizar a sua instrução, as mulheres podem cuidar da

casa e dos pequenos, as mocinhas permanecem sob a



vigilância e a guarda doméstica". A duração do trabalho só

depende da vontade do operário, que é livre. "A sua vida

se torna mais agradável, mais alegre, mais cheia. Na

indústria rural a domicílio a atividade do oficio se alterna

com a atividade agrícola mais sadia, e assim sei evita a

grande concentração de assalariados num único lugar, tão

prejudicial aos operários e à comunidade. Enfim,

possibilita-se o emprego temporário de todas as forças

produtivas da casa, e se torna realizável, sem perigo para

as pessoas e para a vida da família, um aumento do

rendimento desta última".

Ao lado dessas vantagens indiscutíveis, há de resto

inconvenientes que Schönberg não pode ignorar. Mas

chega à conclusão de que "todas as desvantagens, por

graves que sejam, não são de natureza a impedir que a

indústria a domicílio seja, do ponto de vista da situação

social dos operários, a melhor forma de exploração".

A ela o trabalhador teria de renunciar unicamente onde

fosse obrigado a resistir ao predomínio das fábricas.

A realidade nos oferece outro quadro, mesmo se

considerarmos as indústrias a domicílio ainda não

empenhadas em luta com as máquinas da indústria, tais

como a fabricação de cestos, a fabricação de cigarros e de

brinquedos, etc.

Em primeiro lugar não há no campo trabalho acessório

que favoreça tanto, como este, a fragmentação do solo,

pois nenhum é suscetível de desenvolvimento tão rápido.

O número de grandes empresas agrícolas é limitado, o das

minas também, as próprias fábricas não podem progredir à

vontade no campo, A possibilidade do trabalho assalariado

se apresenta, pois, restrita. Coisa diversa ocorre com a

indústria a domicílio. Ela só é limitada pelo número dos

braços disponíveis e pode realizar-se na exploração mais

insignificante, com os meios mais primitivos, sem capital

ou com capitais minúsculos. O capitalista não corre risco



algum ao desenvolvê-Ia o mais rapidamente possível,

quando é favorável a situação do mercado. Não há capital

fixo, edifício, máquinas a se fornecerem, coisas que

perdem o seu valor quando não aplicadas de maneira

produtiva, Ele não tem a pagar renda territorial ou outras

contribuições, obrigatórias sempre, quer marche bem, quer

marche mal o negócio. Todos esses encargos, a parte mais

considerável dos riscos do capitalista, devem ser

suportadas pelos industriais a domicílio, explorados por

aquele. Assim, toda crise é mais funesta para eles do que

para os operários da grande indústria, pois o capitalista se

dispõe mais facilmente a reduzir as suas empresas quando

se defronta com trabalhadores que produzem em sua

própria casa. Quando os negócios vão bem, com a mesma

facilidade ele lhes aumenta o número. Mas os tempos de

prosperidade se tornam para esses trabalhadores quase

sempre ainda mais funestos que os períodos de depressão

econômica.

O número de casamentos, e portanto de famílias,

aumenta. Ao mesmo tempo, aumenta a procura de

pequenas propriedades, pois sem elas não é possível, no

campo, a constituição de um lar independente. O preço do

solo se eleva, o parcelamento também, as propriedades

particulares reduzem o seu tamanho ao mesmo tempo que

a cultura se torna mais defeituosa, já por contar com uma

superfície sempre decrescente, já porque a indústria a

domicílio prospera e proporciona dinheiro à casa, a ela se

consagrando todas as forças produtivas da família, em

detrimento da agricultura. Se isto dura um certo tempo,

em virtude desta vida sedentária, os pequenos industriais

perdem a resistência para um trabalho agrícola

ininterrupto. Já não podem cultivar convenientemente os

seus campos. A exiguidade das explorações agrícolas,

portanto, se lhes impõe como uma necessidade física.



As propriedades se reduzem tanto que já não bastam

para a manutenção de uma vaca. O leite desaparece da

mesa, sendo substituído por uma infusão de chicórea. Com

a vaca desaparece o esterco, Desaparece também o

animal que puxava o arado. Cai a produtividade dos

campos cada vez mais impróprios à cultura de cereais. De

resto, o trigo precisa ser moído e cozido para servir de

alimento. Dá-se, então, preferência as plantas menos

exigentes e que, na mesma proporção, fornecem produtos

na verdade de menor teor nutritivo, mas de peso mais

considerável. Tais são as couves, os rábanos e sobretudo

as batatas, legumes que podem ser empregados na

cozinha sem maiores preparos.

Assim a alimentação do operário a domicílio acaba por

limitar-se à chicórea e às batatas - alimentação mais

própria a enganar o estômago do que a fornecer-lhe

substâncias necessárias ao organismo. A influência danosa

do trabalho industrial se agrava por insuficiência de

nutrição. As forças do operário caem ao mínimo

estritamente necessário para dar-lhe movimento aos

dedos.

A decadência de sua: agricultura não é menor. As

pequenas parcelas de terra, mal trabalhadas, mal

estercadas, devem dar todos os anos o mesmo produto. A

lavoura chega a grau inferior à dos germânicos, ao fim das

grandes invasões.

Schnapper-Arndt, numa monografia "Sobre cinco

comunas rurais do Alto Taunus", assim se expressa: "Em

Seelenberg, unicamente restos apreciáveis da cultura de

três afolhamentos parece se terem conservado. Nas outras

aldeias, a necessidade não conhece lei, e nos seus

numerosos campos, do começo ao fim do ano só se

plantam batatas, porque um revezamento inteligente é

impossível. Os camponeses são tão pobres de terras como

de outros recursos".



Nessas cinco aldeias, contavam-se ao todo 463 vacas

para 758 lares, 486 lares não as possuíam absolutamente,

e 117 só possuíam uma.

O retrocesso econômico acompanha a ruína física da

terra e dos homens. O progresso técnico é muito difícil na

indústria a domicílio. Os industriais a domicílio, entre si,

como os capitalistas que os exploram, só podem resistir à

concorrência com um aumento de trabalho e uma

diminuição de salários. Essa concorrência é ainda facilitada

pelo isolamento da família, pela sua dispersão em vastas

extensões de território, o que faz a sua organização quase

impossível pela ausência de outros meios de ganhar

dinheiro na região, pelos laços que os amarram ao solo.

Assim, não podem abandonar uma exploração intensa e

procurar alhures outra mais suportável. Os operários a

domicílio são inteiramente dedicados ao explorador. Os

desempregos mais longos não os afastam. Encontramos na

indústria a domicílio submetida ao capitalista o trabalho

mais demorado e extenuante, salários miseráveis, o maior

número de mulheres e crianças empregadas em atividades

industriais, o estado de maior penúria das oficinas e das

habitações - numa palavra, a situação mais revoltante. É o

sistema mais infame de exploração capitalista e a forma

mais degradante da proletarização dos camponeses. Todas

as tentativas feitas no sentido do reerguimento de uma

população de pequenos camponeses, incapazes de

garantir a própria subsistência mediante um trabalho

puramente agrícola, com a implantação entre eles da

indústria a domicílio, devem redundar, após um surto

breve e muito problemático, na derrocada mais profunda e

na miséria mais desesperada. Urge, pois, combatê-las

resolutamente.

Felizmente, a indústria a domicílio só constitui uma fase

preliminar da grande indústria. Cedo ou tarde soa, para

ela, a hora em que a máquina a faz supérflua. Essa hora



soa tanto mais depressa quanto mais depressa a indústria

a domicílio se desenvolve e especializa, quanto mais longe

leva a divisão do trabalho.

Essa hora não é, contudo, a da libertação dos industriais

a domicílio, mas antes o começo da fase mais dolorosa de

seu calvário. Porque eles precisam, então, ainda despender

mais trabalho, reduzir ainda mais as suas necessidades,

extenuar ainda mais a família, para não se deixarem

superar, na luta contra a máquina. E como dura, às vezes,

esta corrida desastrosa, até que enfim, ultrapassado de

muito, o homem tomba sem fôlego!

Se pode aguentar a carreira desesperada durante muito

tempo, deve-o à sua exploração agrícola.

Onde quer que a agricultura sirva não à produção de

mercadorias mas às necessidades do lar, ela não sucumbe

sob o esforço da concorrência, mas constitui um elemento

conservador, que empresta uma aparência de vida a todas

as sobrevivências do passado. Ela é que prolonga ao

infinito a agonia da indústria a domicílio, que impede a

morte do tecelão manual, esse mesmo tecelão que, há

meio século, já não podia mais viver.

"Se, apesar das incessantes convulsões deste ramo da

indústria (as tecelagens manuais na Boêmia setentrional),

o seu número se conservou, é sobretudo porque a maioria

dos operários dispunha de uma nesga de terra que lhe

dava a possibilidade, nos momentos propícios de

completar o salário de seu trabalho industrial, e, nas fases

desfavoráveis, de atravessar precariamente - mas de

atravessar - o período de crise" (A.BRAF, Studien über

nordbömisch Arbeitervorhältnisse, p. 123). (A. Braf,

Estudos sobre a situação dos operários na Boêmia

setentrional).

Apesar de tudo, a indústria camponesa a domicílio,

nestes últimos anos, regrediu rapidamente no campo, por



toda parte em que a grande indústria se estabeleceu, não

para competir com ela, mas para dar novos ganhos aos

que nela trabalham.

A grande indústria precisa, para desenvolver-se, de

grande massa de trabalhadores que nada possuam, hábeis

e disciplinados, e da vizinhança de um amplo mercado. Isto

se encontra sobretudo nos grandes centros comerciais.

Prosperando, ela atrai novas camadas de operários e

favorece as relações entre o lugar em que se instalou e os

demais. O progresso da grande indústria capitalista

depende, assim, da concentração sempre crescente de

massas humanas nas metrópoles e da vida econômica dos

grandes centros.

Mas há uma série de fatores que fazem com que a

grande indústria em expansão não se alastre toda nas

cidades, vertendo alguns filetes que vão fertilizar os

campos. Esses fatores são de ordem natura, uns, e outros

de ordem social.

Entre os primeiros conta-se a procura crescente de

matérias-primas e de segunda necessidade, que

acompanha o desenvolvimento da grande indústria. Esses

elementos não podem ser produzidos na cidade e sim no

meio rural e o devem ser pelas grandes explorações, para

atender ao larga consumo por parte das massas. Assim as

minas. O desenvolvimento mineiro revoluciona

poderosamente a situação agrícola.

Há, por outro lado, um evidente interesse em se

elaborarem, na vizinhança dos locais de produção, as

matérias-primas, sobretudo as que têm um peso

considerável em relação ao seu valor, não se adaptando ao

transporte a longas distâncias. Assim surgem, no campo,

as forjas, as olarias, as refinarias de açúcar, etc.

Enfim, a água capaz de proporcionar facilmente uma

grande força motriz atrai muitas vezes grandes indústrias



para vales afastados.

A isso se juntam, também, motivos de ordem social. Nas

cidades, a vida é mais cara do que no interior. Para um teor

de vida semelhante, as despesas de manutenção da força

de trabalho são mais elevadas, em virtude do preço mais

alto dos alojamentos, dos gastos de transporte dos gêneros

alimentícios, da ausência de propriedades cultivadas pelo

operário. Isto já basta para explicar porque os salários são

mais elevados na cidade do que no campo.

Mas a tanto ainda se acrescenta a concentração das

massas de trabalhadores num espaço exíguo - o que

facilita o seu entendimento e a sua organização e dificulta

a sua fiscalização e as medidas repressivas. Num meio

idêntico, cheio de recursos. O homem que foi alvo de

qualquer penalidade encontra emprego.

Coisa inteiramente diversa ocorre no campo. Os

trabalhadores aí são menos capazes de resistir ao capital,

são mais submissos e menos exigentes. E esta uma forte

razão para os grandes industriais que estabelecem as suas

explorações no interior. E quando encontram no meio rural

os operários de que precisam - o que, para seu grande

desgosto, só se verifica excepcionalmente - e quando têm

à mão todos os elementos indispensáveis a uma empresa

próspera, eles o fazem tanto mais gostosamente quanto

maior for o movimento operário nas cidades.

Esta fundação de grandes indústrias no campo realiza-se

melhor quando progridem os meios de comunicação

(canais, estradas de feno, telégrafos). Assim se toma mais

fácil o contato com o grande mercado. De outro lado, o

próprio nascimento dessas grandes empresas no campo

constitui um forte fator de desenvolvimento dos meios de

comunicação modernos. O seu estabelecimento, a sua

manutenção, a sua exploração mesmo oferecem à

população camponesa toda a espécie de recursos para a

aquisição de dinheiro.



Inicialmente, os resultados são um pouco mais brilhantes

para. Os pequenos camponeses e suas terras do que sob o

regime da indústria a domicílio. As maiores explorações

agrícolas, produtoras de gêneros alimentícios para a

venda, ganham com isso, certamente, ao menos se o

mercado de consumo aumenta prodigiosamente e se

localiza nas proximidades. Mas esta vantagem desaparece

inteiramente, para os proprietários que empregam

assalariados, pela falta de trabalhadores agrícolas, pois: os

braços são atraídos pela indústria. Deixemos esta questão,

que pertence a um outro capítulo.

Mas todos os agricultores, grandes ou pequenos, sofrem

com o aumento do preço do solo. A grande indústria

suscita um crescimento rápido da população não apenas,

como no caso da indústria a domicílio, em virtude da maior

facilidade dos casamentos e da criação de novos lares,

mas também pelo engajamento de operários de fora, pois

uma grande empresa capitalista no campo só raramente

poderia contentar-se com os braços existentes na região.

As moradias e as parcelas de terra são cada vez mais

disputadas. O seu preço, por conseguinte, se eleva. Mas

quanto mais o solo encarece, quanto menos os

compradores, dada a permanência dos mesmos fatores,

podem explorá-lo convenientemente, tanto mais pobre é a

instalação Voltaremos ao assunto no próximo capítulo.

A isto se ajunta o fato de a grande indústria absorver o

operário de maneira diversa à da indústria a domicílio.

Nesta, a família toda pode muitas vezes interromper por

momentos o seu serviço industrial para entregar-se á

agricultura, na época da colheita, por exemplo. E certo que

isto nem sempre acontece. Em muitas indústrias a

domicílio a fase das atividades mais urgentes coincide com

as atividades agrícolas, igualmente impreteríveis. "É

precisamente na época febril da colheita, em que a jornada

do camponês se estende com frequência a 20 horas de



trabalho para 4 horas de repouso, que os operários

empregados na fabricação de brinquedos mais têm o que

fazer, não conseguindo um minuto de liberdade para as

fainas mais indispensáveis do campo" (E. SAX, Die

Hausindustrie in Thüringen,I. p. 48.).

Quando é esse o caso, a indústria a domicílio e a

agricultura se separam. A sua confluência nas mesmas

mãos se torna impossível. Mas não é a regra.

Coisa diversa ocorre nas grandes explorações industriais.

Já a grande massa de capitais fixos que nela são aplicados,

e que se tornam improdutivos quando não são

movimentados, leva o empresário a evitar tanto quanto

possível qualquer interrupção mais ou menos longa de sua

atividade. São raras as grandes empresas industriais que

só trabalhem uma parte do ano, precisamente durante as

fases em que a faina agrícola se paralisa ou exige esforços

menores. Tais são, por exemplo, as refinarias de açúcar,

cuja campanha só começa no outono, depois da colheita

das beterrabas, e dura todo o inverno, cerca de 4 meses. O

serviço é ativado o mais possível, pois as beterrabas se

estragam facilmente durante a primavera.

O trabalho nas refinarias de açúcar não rouba, pois, aos

operários agrícolas e aos pequenos proprietários, o tempo

necessário à agricultura.

Da mesma maneira, o serviço nas minas é compatível,

dentro de certos limites, com a atividade agrícola. A

necessidade de carvão é mais considerável, a sua procura

é mais extensa no inverno. Por outro lado, o sistema das

equipes noturnas deixa uma parte dos mineiros livre

durante o dia. Eles deveriam dedicar esse tempo ao

repouso, mas o mais das vezes o empregam em trabalhos

agrícolas. Fazem-no sem dúvida, orgulhosos de seu

esplêndido salário, para não perder um excedente de

forças que não puderam despender na sua jornada muito

curta na mina.



Kaerger conta que "no distrito de Recklinghaus o

trabalho agrícola e o trabalho não agrícola se alternam. Os

jornaleiros, homens livres e proprietários, labutam na terra

do começo da colheita até o fim de novembro, e o resto do

tempo na mina" (Verhältnisse der Landarbeiter, I, p. 124.).

Nas regiões mineiras de Gelsenkirchen, Bochum,

Dortmund, os operários agrícolas desapareceram quase.

"São vistos por ali ainda, às vezes, jornaleiros não

proprietários, em geral mineiros que, dada a curta duração

do trabalho na mina, consagram diariamente algumas

horas à lavoura, sobretudo se fazem parte das equipes

noturnas; ou são dos que se hospedam entre os

camponeses, comprometendo-se a ajudá-los durante a

colheita, ou que, em troca do mesmo serviço, conseguem o

arrendamento de um campo, de batatas. Há também os

que lavram a terra porque já não têm forças bastantes,

para o trabalho na mina." Citam-se, igualmente, como

exceção, os casos de jornaleiros que ganham algum

dinheiro cultivando a terra por sua própria conta. Mas não

passam de mineiros que, ao mesmo tempo, se dedicam a

atividades agrícolas. Alugam às vezes uma casinha com

um pequeno jardim, criam uma ou duas cabras, e obtêm

de vez em quando autorização para plantar nas terras do

proprietário as batatas que podem estercar”(op. cit. pág.

132).

Enfim, ainda um exemplo atribuído ao distrito hulheiro

oriental da Silésia: "Nos distritos hulheiros e industriais se

vê frequentemente que operários agrícolas procuram o

trabalho, nas minas de carvão e nas fábricas, de maneira

temporária, sobretudo naquelas, mas também nestas

últimas, voltando aos campos para a colheita. Esse caso se

verifica sobretudo entre os proprietários menores". (op,

cit., lII, pág. 502).

Em certas circunstâncias, o trabalho mineiro pode tornar-

se um poderoso auxiliar da exploração camponesa. "A



mistura de diversas parcelas de solo - lê-se num relatório

westfaliano - exerce ação muito prejudicial sobre a

propriedade camponesa onde quer que o seu dono deva

viver da sua terra. Nos lugares em que os camponeses

ainda ganhem suficientemente na mina e nas fábricas

(caso que se verifica na proporção de 80% no distrito de

Siegen) o mal não se faz sentir" (Bäuerliche Zustände, II,

p.8).

Mas se certas indústrias reclamam, ou permitem um

trabalho temporário, a grande indústria ocupa em geral o

operário durante todo o ano, sem interrupção.

Mas ela não emprega, como a indústria a domicílio, toda

a família do trabalhador. A lei já veda o serviço dos

menores de 14 anos. O trabalho da mãe de família

apresenta maiores dificuldades na grande indústria do que

na indústria a domicílio, onde com efeito, ela não tem de

abandonar o seu fogão. Na medida em que lhe é dado

participar do trabalho na indústria a domicilio, ela reluta

em abandonar os filhos e o ambiente doméstico. Mais

dificilmente o faz no campo do que na cidade. No primeiro

caso, o lar exerce um papel mais importante, pois as suas

funções ainda não foram reduzidas pelas cozinhas

populares, as creches, os jardins de infância, etc.

A essas forças de trabalho que, no regime da grande

indústria, se consagram ainda ao lar e à exploração

agrícola correspondente, devemos juntar os inválidos. A

indústria a domicílio pode utilizar os braços mais fracos. A

grande indústria porém, reclama tanto esforço dos seus

operários que em geral só emprega os mais jovens,

esgotando-os rapidamente. No campo, a atividade na

pequena exploração agrícola da família é a ocupação

indicada para a classe numerosa dos inválidos, criada pela

grande indústria.

A exemplo da indústria a domicílio, embora de outra

maneira, a grande indústria desmantela as forças operárias



postas à disposição da pequena exploração agrícola. Ao

mesmo tempo, diminui a extensão das propriedades,

tornando, por conseguinte defeituoso o seu cultivo.

Por outro lado, vemos que o capital da grande indústria,

como o da indústria a domicílio, não encontra, de modo

geral, e pelas mesmas razões, quase nenhuma resistência

da parte dos operários. Leva assim ao extremo a

exploração e a degradação, destes últimos.

Herkner, no seu excelente livro sobre a indústria de

algodão na Alta Alsácia e seus operários, nos dá um quadro

típico desta grande atividade rural. Por miserável que seja

a situação dos trabalhadores nas fábricas de tecidos de

Mulhouse, que nos descreve, não poderá ser comparada à

das fábricas instaladas no campo, que é muito pior. "A

duração do trabalho é aí em geral mais longa. O próprio K.

Grad calcula-a em 13 ou 14 horas". Com frequência a

atividade se distende pela noite, para os jovens operários

como para os demais. Os jovens operários, do ponto de

vista moral, estão expostos aos mesmos perigos que em

Mulhouse. O sistema das multas e dos descontos prevalece

como regra. Essas penalidades, muitas vezes, são

agravadas pela dependência extrema do trabalhador. Na

maioria das localidades sob influência industrial, a fábrica é

o único lugar em que se encontra emprego. " De resto, o

operário no campo é amarrado à terra pela propriedade de

uma dessas pequenas glebas designadas na região pela

palavra Krüter, as quais são cultivadas pela esposa ou

pelos pais do trabalhador. Este não tem possibilidade de

modificar as condições em que vive.

"Os salários são em média inferiores de um terço aos de

Mulhouse, diferença que ultrapassa a do preço dos gêneros

de primeira necessidade, de maneira que a vida ali rola

ainda mais baixo... Na alimentação domina a batata. Os

privilegiados contam com carne aos domingos. Bebe-se

muito mais aguardente do que em Mulhouse. Há, segundo



se diz, uma aldeia industrial dos Vosges, cujos 80

habitantes consomem anualmente 300 hectolitros dessa

bebida alcoólica".

A situação é ainda agravada pelo pagamento dos

operários em mercadorias.

"Esse teor de vida tão desfavorável tem por

consequência uma degenerescência física mais acentuada

ainda... O médico nomeado para o serviço sanitário do

círculo de Thann escreve: Nas aldeias industriais, em que

todo mundo trabalha na fábrica desde a primeira

juventude, quase todos os conscritos são incapazes para o

serviço militar. Acreditamos que se este estado de coisas

persiste, poder-se-á dispensar a remessa, para esses

lugares, de uma comissão de recrutamento.

Apesar de suas qualidade físicas insuficientes, a

população é extraordinariamente laboriosa... Os velhos que

não trabalham nas fábricas cuidam ainda de uma pequena

lavoura, atividade ainda mais difícil pela posição alta e

escarpada dos Krüter (pág. 349-352).

Por sombrio que seja o quadro, é ainda muito mais

animador que o da indústria a domicílio. As crianças não

participam do trabalho dessas fábricas, onde a produção se

opera, senão ao ar livre, como na agricultura, ao menos

fora do lar, em vastos edifícios cujas condições higiênicas,

por imperfeitas que sejam, ultrapassam infinitamente as

dos casebres dos operários. E precisamente porque o

proletário fabril não é livre, porque não pode começar e

acabar a sua tarefa à vontade, por estar o seu trabalho

regulamentado, como para todos, de maneira uniforme, ele

se movimenta em limites mais restritos que os da indústria

a domicílio e é submetido mais facilmente a controles e

vigilâncias legais. De resto, a fábrica reúne os operários

dispersos, facilita um entendimento entre eles, liga mais

estreitamente a aldeia em que moram ao mundo exterior,

porque desenvolve os meios de comunicação e atrai os



trabalhadores inteligentes da cidade. Estabelece, deste

modo, um traço de aproximação entre uma parte da

população agrícola e o proletariado urbano, fazendo-a

compreender pouco a pouco a necessidade da luta pela

sua emancipação e dela participar ativamente, quando as

circunstâncias para tanto se apresentam.

As fábricas rurais aumentam, pois, as fileiras do

proletariado sem expropriar os pequenos camponeses, sem

arrebatar-lhes as terras. Ao contrário, ajuda-os, quando

ameaçados de bancarrota, a conservarem a sua

propriedade oferecendo à classe numerosa dos que nada

possuem as condições para compra ou consolidação de

uma pequena exploração agrícola.

As três espécies de trabalhos acessórios ao alcance dos

pequenos camponeses, aqui examinadas, não se excluem

de modo algum. Podem existir simultaneamente, e

frequentemente coexistem. Por exemplo, lemos: "Para os

habitantes da Alta Região de Eisenach, em particular para

os pequenos camponeses das localidades pobres, que

possuem um pequeno chão, as indústrias a domicílio, como

recurso acessório, são de enorme importância... Entre

essas indústrias arrolam-se a fabricação de rolhas, de

cintos, de pelúcias, de brinquedos, a sapataria, a

fabricação de escovas, a escultura em madeira (cabeças

de cachimbo). Elas garantem à família do operário um

salário suplementar de 1, 2 a 3 marcos. Quando os

camponeses possuem de 8 a 9 hectares, deles também se

ocupam... De resto, o trabalho dos bosques e florestas, o

transporte da madeira e a exploração de basalto, de que

há jazidas abundantes, proporcionam salários suficientes

nos momentos em que não há atividade agrícola"

(Bäuerlich Zustände, I, p. 50, 51).

A. Heitz nos dá um exemplo, quanto ao sul, da situação

dos camponeses dos bailiados de Stuttgart, Böblingen e

Herremberg, "Seria errôneo supor-se, diz ele, que o



trabalho agrícola oferece à população rural numerosa os

rendimentos necessários. Ela deve contar, principalmente

nos dois distritos ocidentais, com as frequentes ocasiões,

que se lhe apresentam, de um ganho paralelo. Cite-se

antes de tudo a floresta, em que se emprega durante todo

o ano um forte contingente de operários, e muita gente de

modo temporário... Seria particularmente instrutivo

determinar-se o estado da indústria a domicílio, de

tecelagem e de enfeites." Ao lado se eleva uma grande

indústria, "No decurso destes últimos anos fundaram-se

alguns importantes estabelecimentos, os antigos

cresceram, e os pequenos empresários se multiplicam, à

procura dos trabalhos mais miseravelmente pagos... O

comércio retalhista de leite, de ovos, de aves e de alguns

produtos manufaturados constituem outro fator... Entre as

aldeias que fornecem maior número de jornaleiros, fora dos

arrabaldes de Stuttgart, podem ser citados Möhringen,

Bonlanden, Plattenhardt, Vaihingen, Rohr Musberg, Birkach,

ao passo que de Ruith, de Reumaden, Kemnath,

Scarnhausen, e mesmo de Plieningen muitos operários se

dirigem diariamente às fiações de Eslingen."

Mas nem sempre ocorrem, em todos os lugares, ocasiões

tão frequentes de trabalho acessório, e esse trabalho nem

sempre basta para as necessidades de dinheiro dos

pequenos proprietários. Se o ganho suplementar não se

apresenta espontaneamente, o camponês não tem outro

recurso senão o de procurá-lo, mesmo que para tanto

tenha de deixar, de quando em quando, a terra natal.

Quanto mais se desenvolvem os meios de transporte

modernos, quando mais as comunicações por estradas de

ferro se generalizam, quanto mais os correios e os jornais

informam sobre a situação exterior, tanto mais facilmente

o homem rural se decide a deixar a sua aldeia, ao menos

por um certo tempo, e mesmo a ir mais longe. Alguns

integrantes da família dos pequenos camponeses - bem



entendido, os mais aptos ao trabalho - afastam-se

periodicamente para ganhar o seu pão e amealhar alguns

níqueis para os demais. É apenas esta forma de emigração,

e não a emigração definitiva, que nos interessa aqui. No

momento não estudamos as formas de proletarização

fáceis de se reconhecerem, Estudamos aquelas, muito

mais importantes, em que o camponês conserva o seu

aspecto exterior, mas exercendo inteiramente as funções

do proletário.

O camponês que se expatria é levado naturalmente a

ocupar-se de trabalhos agrícolas. E não lhe faltam lugares

em que a população se mostra insuficiente para essas

atividades. Já observamos no capítulo precedente como

faltam operários nas regiões da grande lavoura.

Acrescentaremos que o mesmo ocorre nas regiões de

exploração camponesa de tipo médio, Operários agrícolas

em trânsito são procurados nas regiões mais variadas da

Alemanha, quer seja para o verão, quer seja simplesmente

para o tempo da colheita. Eles se empregam não apenas

nas províncias orientais, como também nos territórios

renanos, na Baviera, no Würtemberg, no Schleswig-

Holstein.

Citemos como exemplo os deslocamentos que se

verificam na Baviera. "Frequentemente há troca de

operários entre as regiões de trigo e as regiões do lúpulo.

Estas enviam seus trabalhadores para a colheita naquelas,

e inversamente. Além disso, segundo as informações,

podem ser estabelecidos os seguintes movimentos: a Alta

Baviera recebe operários durante o verão, principalmente

na Floresta bávara, mas por sua vez remete operários para

a Suábia, das regiões em que a colheita se faz logo cedo.

Na Suábía há intercâmbio entre a região alta e baixa. O

Tirol para ali envia, também, um grande número de

pequenos pastores. A Baixa Baviera: se aprovisiona de

operários de tempo em tempo, na Floresta bávara e na



Boêmia, e envia trabalhadores, pelo prazo de umas seis

semanas, do distrito de Wilshofen para a região de

Ostenhofer, na época da ceifa, e do distrito de Straubing às

regiões do lúpulo nas fases de colheitas. Os homens

partem do distrito de Weiden, no Alto Palatinado, para

fazer a ceifa na Alta e na Baixa Baviera, e as mulheres para

colher o lúpulo. Para o mesmo fim, nas regiões desta

cultura, o distrito de Neustadt sobre o Aisch envia

operários. Os distritos de Neumarkt e de Stadtamhof

convocam uns poucos homens, um grande número de

mulheres e às vezes mesmo crianças da parte oriental do

Alto Palatinado, da Floresta bávara e da’ Boêmia para a

colheita do lúpulo e das batatas. A Alta Francônia,

principalmente do distrito de Bayreuth, remete operários

para a Turíngia e o Saxe, e chama isoladamente, das

regiões montanhosas onde o trigo amadurece mais tarde,

mulheres e crianças para a ceifa. Na Média Francônia há

uma grande troca de braços entre as zonas do trigo e as

zonas do lúpulo. O distrito de Hersbruck atrai um grande

número de homens e mulheres do Alto Palatinado e da

Boêmia, para colheita do lúpulo. Na Baixa Francônia, a

região de Ochsenfurt e de Schweinfurt convoca homens e

mulheres de Rhön, de Spessart e de Odenwald, para todo o

período da ceifa do trigo e a colheita da batata. Nas

grandes explorações consagradas à cultura de beterrabas,

contratam-se, na primavera, operários poloneses, que são

empregados até o outono. O Palatinado renano, nas alturas

de Sickingen, para a estação da colheita de batatas, engaja

principalmente mulheres da parte norte do distrito de

Homburg, das aldeias de músicos, mas por sua vez fornece

operários, durante a ceifa, às regiões de Worms e de

Osthofen, e durante o outono, por cerca de seis semanas,

batedores de granja às comunas do distrito de Saarbrück.

Grandes proprietários contratam também, a partir de certo

tempo, do mês de abril a novembro, operários da Prússia

Oriental" (Verhältnisse der Landareiter, II, págs. 151, 152).



Poderíamos levar ao infinito a descrição de quadros

semelhantes, em todas as partes da Alemanha.

Faz-se em grandes proporções a emigração desses

operários italianos que trabalham durante o verão na

Europa, e no inverno vão à Argentina, para a atividade nos

campos (o inverno europeu corresponde ao verão no

hemisfério sul). A emigração de chineses é ainda mais

vasta. Eles vão, não por uma temporada, também não por

toda a vida, mas por alguns anos, aos Estados Unidos, ao

Canadá, ao México, às Índias Ocidentais, à Austrália, às

ilhas de Sonda. Já chegaram à África Meridional e realizam

plenamente o ideal dos nossos agrários quanto ao operário

nômade alemão.

Mas esse trabalho de andejos não se limita à agricultura.

A grande indústria, as cidades, o comércio lhes oferecem

remuneração melhor. Como na agricultura, podem

encontrar aí emprego temporário e mesmo - infelizmente

para os proprietários que dependem de assalariados -

durante todo o verão, como por exemplo nas construções

de estradas de ferro, de canais, nas pedreiras, nas

edificações de toda sorte feitas nas metrópoles. Estas

proporcionam também ocupações para um período mais

longo, como as de doméstica, jornaleiros, carroceiros, etc.

Há mais regiões em que se desenvolveram modalidades

muito particulares de trabalho nômade. Kuno Frankenstein

fez a comunicação seguinte sobre o departamento de

Wiesbaden: "O distrito ocidental de Dill e o resto do

segundo distrito de Westerwald, e a parte do distrito de

Oberlahn confinante com este último ao noroeste, têm um

grande excedente de operários. Assim, deixam esses

lugares um grande número de trabalhadores que se

destinam aos distritos industriais das margens do Reno.

Eles ali ficam desde a primavera até o inverno. Outros para

ali se dirigem como mascates. Sobre esta emigração, que

pouco a pouco tomou tão grande latitude, um relatório do



distrito de Unterwestwald nos dá as informações seguintes,

muito significativas: "Na primavera, as aldeias são

percorridas pelos Landganger (mascates), que recrutam

entre os adultos dos dois sexos os auxiliares de que têm

necessidade. Com eles, vão-se, em fevereiro, para

diferentes países, para .a Holanda, a Suíça, a Polônia, a

Saxe, etc. Os indivíduos engajados recebem nos grandes

centros como Leipzig, as mercadorias que devem vender, a

preços determinados, para entregar em seguida o produto

de seus negócios aos respectivos patrões. Recebem um

salário anual, segundo a sua habilidade na venda, de 300 a

400 marcos, com despesas pagas. Em geral retornam ao

seu país pelo Natal com um bom dinheiro de contado.

Já se fez há muito tempo a observação de que nas

localidades em que se recruta um certo número de

vendedores ambulantes desta espécie a situação agrícola

melhora gradativamente, porque os salários dos menores

são entregues aos pais e aplicados no interesse comum.

Esse dinheiro concorre para imprimir-se à exploração uma

direção melhor, para a compra de gado, em particular de

vaca, de estercos artificiais que proporcionem uma colheita

melhor, para alargamento da propriedade. O que sobra é

colocado nas caixas econômicas.

Em muitos lugares, o número de indivíduos assim

engajados, é tão vultoso que ficam na região natal apenas

os braços indispensáveis. Do ponto de vista financeiro, esta

emigração oferece vantagens, mas do ponto de vista

moral, sobretudo para as mulheres, apresenta também o

seu lado mau" (op cit.II, pág. 27).

"As pobres aldeias montanhosas do Palatinado enviam de

bom grado para o estrangeiro, como músicos, os operários

propriedade. O que sobra é colocado nas caixas

econômicas. é pouco fértil. Os camponeses com

propriedades de 3 a 4 hectares se encontram numa

situação miserável, e recorrem frequentemente, para



ganhar a vida, aos trabalhos acessórios. Nas comunas

desse gênero, o patrão (?) procura o seu ganha pão em

países estrangeiros. Viaja para longe como músico, como

ajudante de pedreiro, mais raramente como doméstico. Os

músicos geralmente são econômicos, e enviam não raro

muito dinheiro para casa, a fim de que a família possa

viver sem cuidado, em condições de adquirir, pouco a

pouco, uma pequena propriedade. A situação dos pedreiros

não é de ordinário tão boa. Os domésticos é que ajuntam

menos dinheiro fora de seu país" (op. cit., lI, pág, 193).

Os operários de temporada retornam regularmente à

região natal, onde consagram o produto de seu trabalho à

atividade agrícola. É pois, ainda aqui, a grande exploração,

na cidade como no campo, na agricultura como na

indústria, que dá novas forças à pequena. Outras lhe

advêm dos ganhos conseguidos pelo pessoal que emigrou

durante um certo tempo. Desses itinerantes, celibatários

em sua maioria, nem todos voltam. Muitos se estabelecem

definitivamente no seu novo centro de ação. Mas apesar

disso, um grande número dentre eles remete suas

economias, como auxílio, às respectivas famílias, que não

podem viver da exploração de suas terras. Diz-se que na

Irlanda os arrendamentos dos pequenos camponeses são

pagos com os pés-de-meia dos parentes que vivem na

América. O mesmo ocorre com os impostos pagos por

muitos dos nossos camponeses alemães. E, todavia,

apesar da miséria do campo, muitos tornam à zona em que

nasceram: a ela voltam para casar ou habilitar-se a uma

herança, para receber a pequena propriedade paterna.

Consigo trazem as suas economias,.que alimentam

durante algum tempo uma exploração ameaçada de ruína,

permitindo-lhes a compra de novas terras, a aquisição de

uma vaca, a reforma do casebre desmantelado.

Para os países de imigração, esses operários constituem

um obstáculo ao progresso. Oriundos de uma região menos



rica e atrasada do ponto de vista econômico, têm

necessidades menores. Geralmente, são mais ignorantes e

submissos do que os nativos, menos capazes de

resistência por se acharem em país estrangeiro, sem

proteção da parte da população, quase sempre hostil aos

intrusos e cuja língua frequentemente não entendem. Não

raro, concorrem voluntariamente para a baixa dos salários

e a ruptura das greves; dificilmente participam de

sindicatos. Mas esses elementos, entraves ao progresso

nos países a que se dirigem, são excelentes pioneiros das

conquistas sociais nos países de onde saem ou para os

quais retornam. Por mais refratários que sejam à nova

atmosfera, não podem subtrair-se inteiramente à sua

influência: adquirem novas necessidades, novas ideias,

que, embora atrasadas para a sua pátria adotiva, são

subversivas e revolucionárias para a antiga. Os mesmos

elementos que eram aqui os lacaios mais flexíveis da

exploração e da opressão tornam-se acolá insubmissos,

agentes da insatisfação e do ódio de classe.

"O alargamento do horizonte intelectual - diz com

tristeza Kaerger - a maior mobilidade de espírito,

característica dos operários que vão longe à procura de

trabalho, determina frequentemente uma diminuição

sensível do respeito às autoridades constituídas. Os

homens se tornam desabusados, insolentes, arrogantes,

orgulhosos, e contribuem com o seu exemplo para o

relaxamento dos laços patriarcais que, na maioria das

propriedades do Este, ainda existem entre senhores e

servidores, e se harmonizam com o estado econômico e

social" (Die Sachsengängerei, pág. 180).

Assim, o trabalho no estrangeiro exerce a mesma

influência que o estabelecimento de grandes indústrias no

meio rural. Ele consolida a pequena exploração, esse

elemento pretensamente tão conservador, mas ao mesmo

tempo revoluciona inteiramente as condições de existência



dos pequenos proprietários territoriais dando-lhes

necessidades, ideias nada rotineiras.

Se se imagina que os simples algarismos da estatística

esgotam o conteúdo infinitamente variado da vida social,

haverá tranquilidade com a leitura dos dados referentes às

explorações, segundo os quais, embora seja grande a

evolução das cidades, no campo a situação em nada se

modifica, tudo permanecendo como no passado. Mas se

perscrutamos melhor esses algarismos, sem nos

hipnotizarmos pelas relações existentes entre a pequena e

a grande exploração, seremos levados a outro julgamento,

Verse-á certamente que as grandes empresas não variam

de número, que não absorvem as pequenas, mas que

ambas, graças ao desenvolvimento industrial sofrem uma

completa transformação. Essa transformação estabelece

contato cada vez mais estreito entre a pequena

propriedade territorial e o proletariado sem posses,

aproximando cada vez mais os interesses de uma e de

outra. Mas os resultados da evolução econômica não se

restringem a este fato. Ela cria uma série de outros fatores

que modificam substancialmente a essência do agricultura

produtora de mercadorias, isto é, produtora de um

excedente para a sociedade.



9. As Dificuldades Crescentes da

Agricultura que Produz para o

Mercado

a) A Renda Territorial

Vimos que a produção capitalista imprimiu à agricultura -

que, no fim da época feudal, experimentara profunda

decadência - um progresso técnico importante, graças à

grande exploração moderna. Mas vimos também que

desse sistema de produção resultam tendências contrárias

ao surto e ao alargamento da grande exploração,

tendências que se opõem com vigor, na ordem social

vigente, à sua supremacia no meio rural. Isto impede, por

conseguinte, que o cultivo do solo atinja o grau elevado a

que pode chegar, dadas as condições atuais. Essas

tendências entravadoras podem mesmo, ao favorecerem a

fragmentação da terra, acarretar um retrocesso da

agricultura - do ponto de vista técnico.

Mas não é apenas limitando a grande exploração que o

modo de produção capitalista prejudica a agricultura. A

renda territorial igualmente a maniata.

Já assinalamos, mais de uma vez, que o preço de compra

do solo é, em essência, a renda territorial, capitalizada.

Falamos aqui apenas do preço do solo, não do preço de

uma benfeitoria rural. O preço dos edifícios, dos móveis,

dos instrumentos e animais é determinado em última

instância, como de todas as outras mercadorias, pelo

tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção.

Um capitalista industrial deve, também, pagar renda

territorial ou comprar o solo. Mas o preço deste apenas



constitui uma parte restrita da soma de dinheiro adiantada

para a produção.

Ocorre coisa diversa na agricultura. O que se chama

capital fundiário, isto é, a renda territorial capitalizada,

constitui a parte mais considerável da soma de dinheiro

que o agricultor deve fornecer quando cultiva as suas

terras para fins lucrativos.

Nas explorações de superfície média e nas grandes

explorações da Europa Central, onde domina a agricultura

com estabulação permanente, o capital que se emprega

não representa em geral, senão 27 a 33% do preço do solo,

mas pode descer até 15%,, e subir até 40%, segundo a

intensidade da cultura. O montante do capital da

exploração se eleva em média a 410 marcos por hectare

no reino de Saxe, sendo o preço de compra médio das

propriedades de 1.930 marcos (KRAEMER. no Goltzsches

Handbuch, I. pâgs. 277-279. e KRAFT, Betribslehre, págs.

58-60.).

Buchenberger cita o exemplo de um abastado camponês

badense, cuja propriedade tem o valor de 46.233 marcos,

valendo os seus móveis 6.820 marcos (14,72%), os

edifícios 5.480 marcos (11,9%), e o solo, ao contrário,

33.923 marcos (73,4 % )(Bäeurlich Zustände, III,. pâg.

249).

Do capital total empregado, um quarto apenas é ativo na

produção.

O camponês só pode, pois, aplicar, como elemento ativo

na exploração, uma fração mínima do seu capital. A maior

parte deste, dois terços ou três quartos ele paga ao

proprietário anterior para ter o direito de empreender a sua

cultura. Esta pois, será sempre menor ou menos intensiva

do que o poderia ser, dado o capital posto a sua

disposição.



Mas como os homens práticos, contrariamente aos

teóricos, preferem, nos limites indicados acima, para uma

Idêntica aplicação de fundos, uma propriedade maior,

mesmo hipotecada, a uma menor de hipotecas, muito

raramente o agricultor paga a sua terra à vista. Ele

considera quase todo o capital ao seu dispor como um

capital de exploração, e determina, segundo o seu vulto, a

extensão da propriedade que deseja adquirir. Não paga a

terra, ou só lhe paga uma pequena parte. Fica devendo o

preço do solo, cuja posse permanece hipotecada. Isto

significa que o comprador se obriga a pagar a renda

territorial ao credor hipotecário, o verdadeiro possuidor do

solo.

Desta maneira, cada mudança de proprietário da terra é

fator de endividamento. Mas se há exagero em supormos

que a mudança de dono seja a única fonte de

endividamento da propriedade territorial, e que a

necessidade de aperfeiçoamento não mereça registro a

este respeito, não é menos verdade que é ela a causa mais

poderosa do aumento do ônus hipotecário.

Nos lugares em que reina o sistema de arrendamento, o

empresário agrícola pode consagrar o seu capital

exclusivamente à exploração. Nesse sistema, a agricultura

pode revestir-se inteiramente do caráter capitalista. A

exploração pelo arrendamento é a forma clássica da

agricultura capitalista.

Ao mesmo tempo que permite o emprego integral. do

capital da empresa o sistema de arrendamento oferece

ainda a vantagem de proporcionar ao proprietário fundiário

a possibilidade de escolher como rendeiros, os

concorrentes mais hábeis e com recursos mais

consideráveis. Ao contrário, no sistema de exploração pelo

próprio dono, o acaso das sucessões é que determina,

muitas vezes, a pessoa do agricultor.



Isto não oferece grandes inconvenientes no caso da

pequena exploração. A exploração camponesa é sempre

rotineira e simplista. Os filhos dos lavradores devem

trabalhar desde jovem na agricultura e adquirem bem

depressa a experiência necessária. Há, evidentemente,

diferenças entre as aptidões dos camponeses, mas são

mínimas, e pouco influem na diretriz da lavoura.

Coisa diversa ocorre na grande exploração. Trata-se de

um organismo complicado, cuja direção exige

conhecimentos práticos e científicos, tanto quanto uma

séria instrução comercial. Mas a classe dos grandes

proprietários territoriais adquire gradativamente, no

decurso da evolução capitalista as necessidades e gostos

da gente da cidade. Esta os atrai cada vez mais. É na

cidade que os seus filhos são educados. E não se educam

nos conhecimentos agrícolas, como os filhos dos

camponeses, muito naturalmente, crescendo. Na cidade

não recebem uma sólida instrução econômica e comercial.

Além disso, apesar de sua estada nas capitais, o grande

proprietário territorial permanece profundamente ligado às

tradições de feudalismo. É na Corte e no Exército que se

formam os herdeiros dos grandes senhores do campo.

Frequentemente o acaso do nascimento faz um agricultor

de um moço cujos estudos, realizados principalmente nos

prados de corridas ou nos restaurantes, deveriam diplomar

antes um bom garfo ou um sportman. Ele não será o

homem naturalmente indicado para demonstrar na prática

a superioridade da grande sobre a pequena propriedade.

Mas o seu domínio pode muito bem, sobretudo quando a

renda territorial sobe, mantê-Io durante muito tempo à

tona d’água e sem perigo de naufrágio.

Coisa diversa ocorre com o arrendatário. A renda

territorial não o ajuda a saldar o déficit da empresa. Não

pode, muito menos, salvar-se mediante o endividamento

da propriedade. Todos os anos tem de pagar pontualmente



o seu arrendamento. Poderemos indagar qual seja o

arrendatário mais capaz. Quanto ao incapaz, se expõe logo

à bancarrota. A concorrência é mais áspera entre eles do

que entre os agricultores que são donos do próprio solo.

E como, além disso, não adquirem a terra, e às vezes

nem mesmo os edifícios, podem consagrar todo o seu:

capital à exploração. Assim, com um capital dado, cultivam

a maior superfície possível da maneira mais intensiva. O

sistema de arrendamento se revela, pois, entre os modos

de produção capitalista, o que proporciona produto líquido

mais elevado.

Mas tal sistema tem também os seus lados maus. É do

maior interesse para o arrendatário retirar do solo o maior

lucro possível. Suas condições são as melhores para

consegui-lo. Não tem, contudo, interesse em que esse lucro

seja constante, e muito menos quando o seu contrato é de

curto vencimento. Quanto mais depressa esgota o solo,

tanto mais proveitosa a sua exploração. No contrato

respectivo pode ser estipulada a proibição de uma cultura

que prejudique e extenue a terra. De fato, os contratos de

arrendamentos contêm, a este respeito, cláusulas muito

minuciosas, mas o mais que consegue obter é a restituição

da empresa no grau de aperfeiçoamento em que se

encontrava antes. O progresso, além desse grau, não é

possível pelo sistema de arrendamento, o arrendatário não

tem interesse em melhorar os métodos de cultura, nem em

experimentar novos, pois custam muito dinheiro no início e

os seus bons resultados só se fazem sentir, ao menos em

parte, após o término do contrato. Tais iniciativas, quando

empreendidas, determinam uma majoração do preço do

arrendamento. Elas não aumentam o lucro do arrendatário,

mas a renda fundiária. O agricultor que aluga a terra, pois,

não fará esses melhoramentos se não estiver certo de

poder recuperar, durante o período de seu contrato, o

capital que empregou, e mais os juros respectivos.



Quanto mais longo for o contrato, tanto mais propício

será o sistema de arrendamento aos progressos da

agricultura. Mas quando a renda fundiária sobe, os

proprietários territoriais tem os melhores razões do mundo

para estipular os mais curtos arrendamentos possíveis.

Para eles, é este o melhor meio de embolsar o produto

integral da renda fundiária em ascensão.

Assim, no sistema de arrendamento, como no sistema de

exploração pelo próprio dono, a renda fundiária constitui

um sério obstáculo à agricultura racional.

O direito de sucessão não representa obstáculo menor.

b) O Direito de Sucessão

Os laços feudais, que entravavam tanto a agricultura

como a indústria, tinham necessariamente que ser

rompidos. O desenvolvimento ulterior da agricultura só

poderia ser facilitado pela introdução da propriedade

privada absoluta da terra, pela supressão não apenas dos

privilégios de Estado, como dos privilégios de nascimento.

A sociedade burguesa reclama não apenas a igualdade de

todos os cidadãos perante a lei, mas também a igualdade

de todos os filhos da família. Ela deseja que a fortuna

paterna seja distribuída sem preferência entre eles. Mas

essas leis, que tiveram por efeito inicial um surto rápido da

agricultura, não tardaram a oferecer, por sua vez, novos

entraves.

A partilha da fortuna paterna constitui um obstáculo

sério à reunião de um certo número de capitais numa única

mão. Mas a concentração do capital não é apenas

resultante da centralização de antigos, mas também da

acumulação de novos capitais. Este último processo é tão

forte que a concentração do capital realiza progressos

rápidos, apesar das contínuas subdivisões de heranças.



Na propriedade territorial não ocorre fenômeno

correspondente à acumulação de novos capitais. Isto, ao

menos, nos velhos países agrícolas, onde não há uma

parcela de chão que não tenha o seu dono. Mas sabemos

que a centralização da propriedade territorial encontra

dificuldades muito mais sérias que a centralização de

capitais. A divisão de heranças deve determinar no mais

alto grau a fragmentação crescente dessa propriedade.

Mas, por mais que a situação jurídica possa atuar sobre a

vida econômica, em última instância é sempre esta última

que exerce o papel decisivo. O parcelamento da

propriedade territorial só se realiza onde a situação

econômica o permite, situação essa que já indicamos no

capítulo precedente. Mas onde quer que seja o caso, a

subdivisão das heranças se manifesta como fator ativo no

sentido dessa evolução.

Ao contrário, onde a terra sirva à produção para o

mercado, e não para o lar, onde, por conseguinte, a

concorrência atue, onde a grande propriedade se mostre

superior à pequena e o parcelamento do solo acarrete

inconvenientes imediatos e visíveis a olho nu - por

exemplo, onde domine o plantio de trigo e o agricultor não

possa apelar para o trabalho acessório - aí a subdivisão dos

bens in natura só se realiza com dificuldade nas sucessões,

e raramente de modo durável. Ela se faz com maior

frequência de maneira a dar a um dos herdeiros a

propriedade indivisa, com o compromisso de pagar as

partes respectivas aos co-legatários. Mas como em geral

não possui o capital necessário para tanto, habitualmente

hipoteca a terra. O pagamento dos co-legatários se torna,

assim, uma fortuna particular de compra dos bens de que

já falamos, efetuado por um capital insuficiente. Mas esta

transação é imposta nas heranças, e de tal modo que, de

geração a geração, se processa como necessidade natural.

O direito de sucessão faz com que o herdeiro receba a sua



exploração endividada a priori forçando-o a consagrar os

seus lucros não à acumulação de capitais ou ao

melhoramento de suas terras, mas ao pagamento de suas

dívidas hipotecárias. E depois de livrar-se dos

compromissos, o seu sucessor se encontrará na mesma

situação, e, o que é pior, com dividas ainda mais vultosas"

se nesse intervalo de tempo a renda territorial houver

subido e houver aumentado o valor da terra.

O aumento do preço da terra constitui uma vantagem

para os que deixam a agricultura e vendem as suas

propriedades. Não constitui vantagem para os que se

tornam lavradores, aos que compram ou herdam um

domínio. Nada mais falso do que julgarmos de interesse da

agricultura o aumento do preço do solo ou a sustentação

de uma alta desse preço por métodos artificiais. Sê-lo-ão

para os proprietários transitórios, para os bancos

hipotecários, os especuladores de terras, mas não para a

agricultura, e muito menos para o seu futuro, para a

imediata geração de lavradores.

A fragmentação, ou as responsabilidades crescentes das

propriedades rurais - tal se apresenta a alternativa em que

se encontram os camponeses em virtude do direito de

sucessão burguês.

Em muitos países, particularmente na França, a

população rural procura evadir-se a esta alternativa pelo

sistema dos dois filhos. É sem dúvida um meio de se

evitarem os inconvenientes já assinalados do atual direito

de sucessão, mas um meio que, como todos os demais

destinados a auxiliarem a agricultura, provoca

repercussões danosas sobre o conjunto da sociedade. A

sociedade capitalista tem necessidade, para desenvolver-

se, de um crescimento considerável da população. O

Estado em que o aumento de braços operários se verifica

muito lentamente fica na rabeira na luta de concorrência

entre as nações capitalistas. Corre, de resto, o risco de



perder a sua força política em face dos países rivais. Já não

poderá meter na balança o poderio militar necessário

poderio que depende, antes de tudo, como se sabe, do

número das unidades de combate.

Na França onde o sistema dos dois filhos, geralmente

predomina, este não teve apenas, como consequência,

uma diminuição relativa do poderio militar do país (a

população só aumentou, de 1872 a 1892, de 2 milhões,

passando de 36 a 38 milhões, e depois de 1886, de quase

nada; na Alemanha, ao contrário durante o mesmo

período, aumentou de 9 milhões, passando de 41 a 50

milhões). Os capitalistas entraram a contratar no

estrangeiro - Bélgica, Itália, Alemanha, Suíça - os operários

que a massa agrícola já não fornecia. Em 1851, só se

contavam na França 380.000 estrangeiros, 1 centésimo da

população; em 1891, 1.130.000, 3 centésimos. No império

alemão ao contrário, só havia em 1890, 518.510

estrangeiros, 1 centésimo da população. O que pode

resultar de melhor do sistema dos dois filhos é, pois, um

desafogo da propriedade territorial em detrimento do

poderio militar e da atividade industrial da nação. Os

estadistas e os economistas franceses não creem

absolutamente na eficácia desse método para salvar a

agricultura.

c) Fideicomisso e “Anerbenrecht”

A França é o país em que a Revolução varreu pela base a

sociedade e o direito de herança feudais. Na Inglaterra e

na Alemanha, a grande propriedade territorial, ao

contrário, conservou para si um lugar importante na

própria sociedade burguesa. Isto se manifesta muito

particularmente nessa forma de sucessão que os grandes

proprietários se reservaram, ao menos para os mais

favorecidos dentre eles - o fideicomisso. Graças ao



fideicomisso, uma terra, em lugar de ser a propriedade de

um só, torna-se a propriedade coletiva de uma família.

Apenas um de seus membros, de ordinário o filho mais

velho do testador, a desfruta, mas não pode aliená-Ia, nem

reduzi-la. Seus irmãos e irmãs só têm direitos iguais aos

seus em relação à fortuna móvel do testador, sendo

excluídos da propriedade fundiária submetida ao regime do

fideicomisso. Desde o começo da crise agrária, o número

dos fideicomissos aumentou consideravelmente na Prússia.

Segundo Conrad, nas sete províncias orientais do pais, o

seu número assim se elevou.

No espaço de 16 anos, a partir de 1871, instituiu-se um

número de fideicomissos maior que o dos 70 anos

anteriores. E esse movimento continua. No momento em

que se imprimem estas linhas, a imprensa nos informa que

na Prússia, em 1896, foram instituídos 13 novos

fideicomissos, e 9 em 1897. É claro que tais exemplos não

provam, de forma alguma, solicitude pela agricultura, mas

solicitude por algumas famílias aristocráticas.

Uma variedade camponesa do fideicomisso é o

Anerbenrecht, que não estabelece tão fortemente a

propriedade comum e deixa ao possuidor, que dela dispõe,

maior liberdade de movimento. Esta não chega, contudo, a

autorizar a partilha da sucessão. Em muitas regiões da

Alemanha e da Áustria em que predomina a grande

propriedade camponesa, esse direito se conservou, se não

na lei, ao menos nos costumes. Nestes últimos tempos

muitas disposições legais consolidaram essa tradição, e

devem dar-lhe fundamento jurídico, pois os políticos e os

economistas conservadores veem nela uma das mais



fortes defesas da classe camponesa, esse último baluarte

da propriedade individual.

Não há dúvida para nós de que o Anerbenrecht não

consegue afastar da propriedade territorial os perigos com

que a divisão das heranças a ameaça, ao menos onde se

introduziu, não de maneira tímida, mas de modo nítido. Ele

prejudica, porém, os que tinham parte no legado, salvando

a terra camponesa em detrimento da maioria da população

rural; resguarda a propriedade privada, mas confisca os

direitos dos que deviam herdar; levanta um dique contra o

proletariado, aumentando o número dos proletários.

No caso da grande propriedade fundiária atingida pelo

fideicomisso, a deserdação dos filhos mais novos, como é

praticada na Inglaterra, não tem grande importância. A

Igreja, o Exército, a Administração, oferecem aos jovens

nobres prejudicados, um número bastante de sinecuras

bem pagas. Nada de parecido ocorre com o camponês.

Este não tem influência suficiente sobre o Estado e sobre a

Igreja para colocação de seus filhos. O Anerbenrecht

determina ainda, de outra maneira, a proletarização da

população rural, e isto na medida em que se aproxime do

fideicomisso de família, isto é, na medida em que se

oponha à fragmentação e endividamento da terra, em

virtude da divisão da herança. Ele fortalece as tendências à

centralização do solo muito mais do que as tendências ao

parcelamento. Por conseguinte, se permite o alargamento

da exploração, se permite que se racionalize, igualmente

afasta da gleba um grande número de pequenos

proprietários, outrora presos ao chão em que nasceram.

O Anerbenrecht não foi feito para os pequenos

camponeses: a tradição e a lei o demonstram. Só será um

entrave para eles. A sua prosperidade passa a depender

cada vez menos da sua propriedade territorial, e cada vez

mais do dinheiro ganho por vias paralelas. O Anerbenrecht

protege o grande camponês. Na Áustria só se aplica às



terras de superfície média; no Mecklemburg, às terras

tributadas no mínimo em 37 alqueires e meio; em Bremen,

às terras no mínimo de 50 hectares; na Westfália e no

Brandeburg, às terras cujo imposto tenha um rendimento

líquido no mínimo de 75 marcos, etc.

O Anerbenrecht do grande camponês não proletariza

apenas os seus irmãos e irmãs mais novos e seus filhos

mais jovens; tende também a proletarizar os seus humildes

vizinhos. Mas com isto, fomenta também a emigração para

a cidade, o despovoamento do campo, contrapondo-se,

portanto, ao desenvolvimento de uma agricultura racional.

Eis o que nos é comunicado a respeito de certas

localidades de Hesse onde está em vigência esse direito.

Há anos ali se sente, quase que de forma geral, a falta de

trabalhadores. A emigração, dessas regiões para os países

industriais, de moços e de homens válidos sem posses, é

muito ampla. As mulheres e as crianças ficam sós, assim

como os velhos, e é entre eles que os agricultores -

camponeses e grandes cultivadores devem recrutar o seu

pessoal (Verhältnisse der Landarbeiter, II, pág. 233).

Isto é muito mais verdadeiro ainda quanto ao

fideicomisso, como causa, e das mais fortes, de criação e

expansão dos latifúndios. De resto, é absolutamente falso

afirmar que, na grande propriedade, a tendência à

descentralização prevalece, e que apenas obstáculos

artificiais podem ser-lhe contrapostos. Nos lugares em que

a produção agrícola para o mercado predomina aparecem,

sucessiva e simultaneamente, a tendência centralizadora e

a tendência descentralizadora. Nas províncias orientais da

Prússia, havia, segundo Conrad, no fim do último século,

2.498 particulares possuindo mais de 1.000 hectares, ao

todo 4.684.254 hectares. Destes 2.498.308 eram

fideicomissos, com uma área total de 1.295,613 hectares,

mais ou menos um quarto da superfície acima de 1.000

hectares, Na França não há fideicomisso, e apesar disso a



grande propriedade se desenvolve em proporções maiores

que na Alemanha. Neste país, os proprietários de mais de

50 hectares ocupavam, em 1895, 32,56% de superfície

total explorada pela agricultura. Na França, em 1892, as

explorações de mais de 40 hectares ocupavam 43,05%.

Infelizmente na estatística francesa as explorações de mais

de 40 hectares só são classificadas segundo o seu número

e não segundo a sua superfície. É característico que sejam

precisamente as explorações maiores as que apresentem

aumento numérico mais pronunciado. Contavam-se:

A rigor, é esta uma estatística da exploração não da

propriedade. Mas a tendência geral nem por isso deixa de

manifestar-se. A estatística das propriedades só pode

revelar centralização mais considerável não uma

centralização menor que a das explorações.

Mas se não é exato que apenas a garantia do

fideicomisso baste para produzir a grande propriedade

territorial, é contudo certo, ao menos, que ela favorece no

mais alto grau a formação e desenvolvimento desta última.

Assim, cria as condições preliminares da passagem à forma

mais elevada de que é suscetível a agricultura no sistema

da produção capitalista.

A grande extensão dos latifúndios proporciona a cada

uma de suas explorações a superfície e a forma mais

adequadas ao seu destino particular. Por igual motivo

podem fundir-se diferentes explorações num organismo

econômico único, administrado de maneira metódica. Por

outro lado, o fideicomisso facilita a acumulação de capital

e estabelece as condições para uma cultura mais intensiva,

aliviando a exploração dos compromissos que a divisão das

heranças acarreta. Segundo o levantamento de 1883, em



42 bailiados prussianos a dívida hipotecária era a seguinte

para um produto líquido do imposto territorial de um táler

(sem dedução do valor dos edifícios hipotecados).

A segurança da propriedade particular fideicomissória

proporciona toda sorte de progressos fomentando

igualmente o surto do arrendamento. Este prospera

sobretudo nos lugares onde o arrendatário se convence de

que não será lesado nos seus direitos por uma mutação de

propriedade ou pela insolvabilidade de um terratenente.

Não é, pois, por acaso que o latifúndio garantido pelo

fideicomisso produziu as duas formas mais altas da

agricultura capitalista, o arrendamento na Inglaterra e a

exploração-monstro, mediante a fusão, de muitos domínios

num único, na Áustria.

Mas, embora esta forma assegure, mais do que qualquer

outra, a possibilidade da mais perfeita exploração

capitalista, é precisamente o latifúndio garantido pelo

fideicomisso, contudo, que mais se evade à necessidade

da cultura mais racional possível. E se evade, antes de

mais nada, porque o seu proprietário não é forçado a

defender a sua terra contra a concorrência. Não somos dos

que identificam a concorrência no mercado com a luta pela

vida, e veem nela uma necessidade natural. Uma certa

rivalidade entre os membros da sociedade e a seleção dos

mais capazes são certamente condição indispensável de

qualquer progresso social. Chegamos a afirmar que é

indispensável, a fim de que se conservem as posições

conquistadas. Mas será errôneo afirmarmos que a

existência de uma sociedade socialista não se concilie com

esta rivalidade e esta seleção. Suprimir as diferenças entre

as várias classes, igualar as suas condições de vida, não



significam a supressão de todas as outras diferenças

sociais que podem atuar sobre os indivíduos e estimulá-los.

É assim que vemos hoje, por exemplo, no interior de um

sindicato operário cujos membros não se distinguem por

uma diversidade de classe, cujo standard of life é o

mesmo, diferenças na autoridade, no poderio, no gênero

de atividade de cada qual, e por conseguinte uma

emulação e uma seleção na escolha dos que são chamados

a representar ou a administrar a entidade. Essas diferenças

só poderiam alargar-se no organismo mais complexo que

seria a moderna sociedade socialista. Bem longe de, nas

condições da vida, a igualdade suprimir a emulação e

impossibilitar a escolha dos mais capazes para os postos

mais altos e difíceis, podemos dizer que condiciona tanto

uma como outra. Uma corrida de cavalos que partissem de

lugares diferentes seria um absurdo. O mesmo ocorre num

concurso entre indivíduos que não se achem colocados nas

mesmas condições. A escolha dos mais aptos, por

conseguinte, só pode ser feita entre pessoas que se

encontrem na mesma situação.

Esta emulação e esta seleção não são a concorrência,

como a entendem os economistas burgueses. Elas se

verificam hoje nas empresas capitalistas onde domina não

a concorrência no sentido de tais economistas, mas uma

cooperação metódica. O regime de competição,

considerado como regulador da vida econômica, começa

onde acaba essa cooperação metódica. As relações

existentes entre as explorações particulares de produção

de mercadorias são determinadas pela concorrência. Numa

empresa particular, a exploração se faz sistematicamente

com a maior economia possível, mas na sociedade ela se

faz sem plano preconcebido. Se não se torna inteiramente

caótica é simplesmente porque os produtos

superabundantes perdem o seu valor e porque os artigos

elaborados pela sociedade com pouco trabalho, não



bastando para as necessidades coletivas, são pagos acima

de seu valor - o que constitui o processo menos econômico

e mais canhestro que se possa imaginar.

À anarquia da produção mercantil corresponde o gênero

de escolha dos proprietários e dos administradores das

empresas particulares. No regime da propriedade

individual dos meios de produção, em primeiro lugar, é o

acaso do nascimento que decide essa escolha. Somente

depois a seleção entra em cena com a concorrência. Mas

ela age menos com a vitória dos mais dotados do que com

a supressão dos menos qualificados, e isto, não com o

afastamento do administrador incapaz, mas com a ruína de

toda a exploração, método que, em crueldade e

desperdício de forças, pode certamente ser comparado

com a luta pela existência dos organismos individuais,

qualquer que seja a dessemelhança que de resto tenha

com esta.

Quaisquer que sejam, contudo, a barbárie e o absurdo

desse método é ele o único suscetível, no regime da

produção de mercadorias e da propriedade individual dos

meios de produção, de determinar a maior economia

possível e a forma mais racional de atividade em cada

exploração particular.

Imposição semelhante é suprimida pelo fideicomisso -

sem que se suprima a propriedade privada dos meios de

produção, que a torna necessária. O dono de uma terra

garantida pelo fideicomisso poderá administrá-Ia muito mal

- ele assim diminuirá as suas receitas sem jamais pôr em

perigo a sua propriedade.

Seria uma bobagem a pretensão de garantir-se pelo

fideicomisso um capital industrial ou comercial. Este capital

é muito inconstante e variável para submeter-se a tal

entrave. Ele se metamorfoseia sem interrupção - hoje é o

ouro, amanhã serão os meios de produção, depois de

amanhã será a mercadoria. Está sujeito às condensações e



às dilatações mais diversas, às alternativas de crise e de

prosperidade, etc. O solo ao contrário, regula-se por outras

leis. Seria um erro de nossa parte compará-lo ao capital.

Não se trata de um valor criado pelo trabalho e posto em

circulação. E mesmo do ponto de vista material ele difere

totalmente dos meios de produção que representam o

capital. Estes perdem o seu valor. O solo é indestrutível.

Novas descobertas, a cada momento, depreciam os meios

de produção. O solo persiste, de maneira permanente,

como a base natural de toda produção. A concorrência

entre os capitais cresce à medida que cresce a sua

acumulação, e por conseguinte com o aumento da

indústria e da população. O solo, ao contrário, assume

cada vez mais o caráter de um monopólio.

Seria, pois, estúpido que uma família pretendesse

assegurar a posse de um capital, submetendo ao regime

do fideicomisso uma fábrica ou um banco. Esse regime

conviria aos seus interesses se se tratasse de uma

propriedade territorial, embora esta necessite muito menos

que qualquer outra forma de domínio agrário de uma

cultura nacional, O dono do momento, se explora mal, só

prejudica a si mesmo ao reduzir a renda fundiária. Ele não

pode destruir o que constitui a base do rendimento da

família, base que sobrevive às gerações.

Compreende-se a priori a razão por que uma propriedade

rural garantida pelo fideicomisso pode ser mal explorada.

O fideicomisso moderno pressupõe, da parte do Estado, um

vivo interesse pelo prestígio de certas famílias possuidoras

de terras. Com efeito, é o Estado que concede e garante o

fideicomisso e são as famílias nobres que se fazem

beneficiárias desses privilégios, famílias cujas ocupações

as afastam da agricultura, na qual não se adaptam. Se,

apesar de tudo, os latifúndios garantidos pelo fideicomisso

não se incluem geralmente entre as explorações em piores

condições de cultivo - há entre eles, mesmo, fazendas-



modelo - isto se deve ou ao sistema capitalista de

arrendamento, que encontra nessas propriedades os

elementos mais favoráveis para o seu progresso, ou às

modernas escolas de agronomia, que lhes fornecem um

número mais do que suficiente de administradores bem

experimentados, Estes oferecem os seus serviços em boas

condições aos donos de latifúndios. Aí descobrem os meios

propícios para o emprego do seu saber e de suas aptidões.

Mas um proprietário negligente ou incapaz comete com

facilidade erros graves, mesmo na escolha de seus

arrendatários e de seus superintendentes. Em todo caso,

se numerosos latifúndios são bem explorados, isto não

prova a superioridade do fideicomisso, mas da grande

exploração, e esta superioridade se manifesta mesmo

quando as circunstâncias lhe são desfavoráveis.

Mas não é apenas assegurando ao dono a sua

propriedade que o fideicomisso dificulta uma cultura

racional. Ele já é um latifúndio, ou, como vimos, caminha

nesse sentido, aniquilando as tendências

descentralizadoras da grande propriedade e favorecendo

apenas as tendências centralizadoras . Mas quanto maior a

propriedade e mais considerável a sua renda tanto maior

será o luxo do respectivo dono. Ora, o primeiro luxo desse

dono é a própria terra, sobretudo as superfícies garantidas

pelo fideicomisso, onde as tradições feudais permanecem

vivazes. Quanto maior a propriedade e melhor cultivada

uma de suas partes, quanto mais considerável a sua renda

territorial, tanto mais aguda será a tentação de reservar-se

o resto aos divertimentos, aos castelos de recreio, aos

jardins, aos parques, às caçadas. A parte aplicada à

produção de subsistência diminuirá, portanto.

O desenvolvimento da exploração capitalista nas cidades

age no mesmo sentido. Quanto mais progride, quanto mais

aumenta a mais-valia, tanto mais a burguesia contrai

hábitos de luxo, que se manifestam sobretudo na aquisição



ou na construção de habitações de campo, desde o castelo

suntuoso do rei das finanças até a casinha do pequeno

lojista ou do pequeno fabricante, habitações de campo

essas destinadas antes de tudo ao recreio e onde a

agricultura só constitui um acessório. Quanto mais se

desenvolvem as vias de comunicações e se facilitam as

relações entre a cidade e o meio rural, tanto mais essas

vivendas se afastam do centro urbano e expulsam os

camponeses dos seus recantos.

O aumento da mais-valia se denuncia ainda no

desenvolvimento das caçadas, que deixam de ser um

privilégio feudal e se tornam um prazer burguês. Disso

resulta, de um lado, o alargamento das florestas em

prejuízo da propriedade camponesa, e, de outro, o respeito

excessivo à caça, que aumenta, sem a extensão territorial

dos bosques. Estes não são os únicos a proporcionar

alimento à caça, que engorda também nos campos e

prados.

O alargamento das florestas é tão funesto à cultura

camponesa quanto o aumento numérico dos bichos

destinados às atividades venatórias. Contudo, o

desenvolvimento das caçadas pode, em certos casos,

beneficiar os lavradores. Esse esporte se generaliza de tal

modo que, em determinadas comunas que alugam animais

para tal fim, a procura ultrapassa a oferta. Assim, os

arrendamentos da caça se elevam. Uma lebre então, se

torna muito cara. O camponês passa a obter vantagens

com os seus coelhos e perdizes, quando outrora explorava

vacas e homens. Há aldeias que alcançam lucros

consideráveis com o aluguel de bichos para as caçadas.

Mas a exploração racional da agricultura é sempre

contrariada pela voga desse esporte.

O aumento da mais-valia nas cidades cria tendências

prejudiciais à agricultura, como o aumento da renda

territorial e o direito de sucessão. No que toca a este



último, os economistas realmente interessados pela vida

rural reconhecem com facilidade os seus efeitos

perniciosos. Mas como representantes da sociedade

burguesa, não se decidem em geral a aconselhar a

supressão desse direito no que concerne à terra e a

reclamar para ela a propriedade coletiva. Teoricamente,

esta propriedade coletiva da terra não é absolutamente

inconciliável com a sociedade burguesa. A burguesia,

contudo, sente instintivamente muito bem que os

diferentes domínios da sua vida estão estreitamente

entrosados e se influenciam mutuamente. Eis porque ela

se defende resolutamente contra a propriedade coletiva do

solo, embora esta seja compatível com a produção

capitalista e pudesse desembaraçar a agricultura de alguns

de seus encargos mais pesados, encargos que se alargam,

de geração a geração.

Os economistas burgueses preferem tratar unicamente

dos sintomas da moléstia - imaginar, por exemplo, formas

de crédito particulares para alívio do endividamento

resultante das heranças. Frequentemente consideram os

dois sistemas de sucessão - a partilha igual e a absorção

de todo o espírito por um membro da família como males

idênticos, e concluem...que ambos são necessários: um

viria a ser o antídoto do outro. Se na Inglaterra é a última

forma de fideicomisso que prevalece e na França domina a

partilha igual, a Alemanha se apresenta como a terra

prometida em que os dois sistemas se desenvolvem

simultaneamente. Isto não quer dizer que a agricultura

germânica esteja em melhor posição que a dos dois outros

países.

Mas ainda não está esgotada a série dos fatores

prejudiciais à agricultura, decorrentes, do modo de

produção capitalista, ou que dele recebem um impulso

particular.



d) A Exploração do Campo pela Cidade

Vimos como se desenvolvem a renda territorial e o

endividamento dos agricultores. Uma parte, apenas, da

renda territorial e dos juros da dívida permanece no

campo, para nele ser consumida ou acumulada. A parte

maior se escoa para a cidade. Esta fração aumenta dia a

dia.

Enquanto a situação é de atraso, o camponês procura, na

sua vizinhança imediata, gente que possa emprestar-lhe

dinheiro. Os seus credores não são apenas os judeus da

aldeia, negociantes de trigo ou de gado, lojistas ou

estalajadeiros, mas também camponeses abastados,

excelentes cristãos, aptos a escorchá-los tanto quanto os

demais.

Mas no curso da evolução, à medida que o

endividamento cessa de ser um fato fortuito, suscitado por

uma exploração defeituosa ou por acidentes imprevistos,

um fato que se dissimula o mais possível, porque denota

sempre uma situação de pobreza - à medida que se

transforma num fenômeno necessário da produção, que o

comércio se ativa entre a cidade e o campo, a usura

primitiva e secreta desaparece diante de instituições

especiais, em que as operações de crédito se fazem

publicamente, constituem um ato normal e não um ato de

desespero, e por conseguinte comportam juros regulares e

não juros de agiota. Mas ou essas instituições se localizam

na cidade (bancos, sociedades de crédito mútuo, etc.) ou

pedem emprestados os capitais de que têm necessidade a

capitalistas do centro urbano. Esta transformação de

crédito é uma evolução fatal. Mas por útil que seja para o

camponês isolado, em suma, não passa de mais um

acréscimo de sujeição do campo à cidade. Uma parte cada

vez mais vultosa de valores empregados no campo aflui à

cidade, sem a compensação de valores equivalentes.



O mesmo ocorre com a renda territorial. Quanto mais

progride a evolução capitalista, quanto mais se acentuam

as diferenças de cultura entre a cidade e o campo, quanto

mais este fica na rabeira, tanto maiores serão os gozos e

distrações que aquela oferece, em contraposição ao meio

rural. Ao mesmo tempo, as relações entre ambos se

tornam mais fáceis.

Não há nada de espantoso, pois que todos aqueles cujas

propriedades são largas e comportam arrendamentos,

podendo ser administradas por assalariados, os que

possuem rendas territoriais, suficientes, prefiram passar

um tempo mais ou menos longo, em cada ano, numa

grande cidade, e nela devorar os seus lucros. Este hábito,

em certos casos extremos, conduz ao absenteísmo, à vida

do proprietário longe de suas terras, como acontece na

Irlanda ou na Sicília, onde uma má exploração secular de

imensos latifúndios engendrou uma tal barbárie que a

estada, mesmo passageira, do proprietário nos seus

domínios não constitui mais um prazer para ele - e esta

espécie de proprietário não conhece outro fim para a

existência senão o prazer. A cultura na Irlanda e na Sicília

mostra as consequências funestas dos latifúndios

garantidos pelo fideicomisso nos lugares em que a grande

exploração capitalista moderna ainda não se desenvolveu

ou onde ela não se encontra em condições de combater

aqueles efeitos.

Nos lugares, mesmo, em que o absenteísmo não domina

inteiramente, as ausências temporárias do grande

proprietário se tornam a regra. Por outro lado, uma parte

de sua renda se escoa do campo para a cidade. E ao passo

que o seu luxo no meio rural, com as suas caçadas, os seus

castelos de recreio, diminui a extensão das terras

cultivadas, conduz à expulsão de certo número de

camponeses ou de operários agrícolas, e prejudica assim a

agricultura, o seu luxo nas capitais fomenta a indústria e o



comércio, impulsiona os negócios, atrai trabalhadores e

acelera a acumulação de capitais.

Os aumentos em dinheiro, que aumentam cada vez mais

e pesam rudemente sobre os camponeses, levam ao

mesmo resultado. A produção das cidades é antes de tudo

uma produção mercantil, e o seu desenvolvimento acarreta

a majoração dos impostos em dinheiro. No campo a

produção, sobretudo a das pequenas explorações, mesmo

hoje, destina-se ainda em grande parte ao consumo

pessoal da família do lavrador. O progresso das cidades

impõe ao campo os impostos em dinheiro que não

decorrem do gênero de sua atividade, que entram

primitivamente em contradição com ela. Esses tributos se

tornam assim um dos mais sérios fatores de transformação

do modo de produção camponesa.

Os impostos em dinheiro são, no campo, um dos agentes

mais ativos da transformação da produção para consumo

pessoal em produção mercantil. Mas esses tributos, e

outros compromissos financeiros do camponês, crescem

geralmente bem mais depressa do que a produção de

mercadorias agrícolas e os estabelecimentos de comércio e

de crédito de que ela precisa. Isso ainda hoje causa muitas

dificuldades de dinheiro ao homem rural e o mantém na

dependência do intermediário e do agiota.

Mas esses mesmos impostos em dinheiro, que esmagam

de tal maneira o camponês, não favorecem o

desenvolvimento agrário, mas o das cidades, e

particularmente das grandes cidades. Só há uma parte

mínima de contribuições consagradas ao meio rural. É nas

cidades que se localizam as casernas, as manufaturas de

armas, os ministérios, os tribunais, e por conseguinte, os

advogados que o camponês deve pagar quando há um

processo. É nas cidades que se acham as escolas

secundárias e superiores mantidas pelo Estado, os museus,

os teatros subvencionados, etc., etc. O homem rural deve,



como o habitante das cidades, dar a sua contribuição para

as despesas da civilização. Mas ele é quase inteiramente

excluído dos seus benefícios, Não há nada de espantoso,

pois, que ele não compreenda essa civilização, da qual só

recebe despesas, que se lhe mostre absolutamente hostil,

entusiasmando assim a demagogia reacionária Esta

reclama uma limitação de todos os gastos desse gênero, a

pretexto de defender a bolsa do pobre povo, em lugar de

aspirar à difusão da civilização no campo, à supressão do

abismo que existe a este respeito entre o meio rural e a

cidade. Será esta uma das tarefas mais importantes da

sociedade do futuro.

Não é o ódio à agricultura, são forças econômicas, mais

poderosas que a vontade dos governos, que acarretam a

concentração de toda a vida do Estado nas cidades. Os

governos se animam das melhores disposições em relação

à agricultura. Sabemos que procuram auxiliá-la de todas as

maneiras possíveis, mediante direitos sobre os gêneros

alimentícios, subsídios, prêmios de toda sorte.

Mas por consideráveis que sejam os deslocamentos

determinados, assim, na situação das fortunas, a fuga dos

valores mercantis do campo para a cidade, sem

compensação alguma, se processa sem paralisia ou

retardamento. Essas medidas de proteção só favorecem,

em última análise, à propriedade territorial. Elas elevam a

renda fundiária. Mas esta constitui, como sabemos, um

entrave para a agricultura. O sistema de arrendamento o

demonstra muito bem. No sistema de hipotecas, o

obstáculo se dissimula, embora não seja menos poderoso.

No primeiro caso, os recursos de assistência colocam o

arrendatário na obrigação de pagar juros mais elevados.

Quando o proprietário e o cultivador se combinam no

mesmo indivíduo, o seu lucro parece certo. Mas a alta da

renda territorial acarreta uma alta do preço da

propriedade. Isto já pode conduzir o proprietário de



momento a aumentar as dívidas de sua exploração, e tal

fato agrava de certo os compromissos do seu sucessor -

comprador ou herdeiro. Ao fim de pouco tempo os auxílios

concedidos à agricultura se tornam, mesmo nesse caso,

auxílios concedidos ao proprietário real - o credor

hipotecário. Mas este mora geralmente nas metrópoles,

onde os grandes proprietários territoriais também

despendem a maior parte de sua riqueza. A alta da renda

fundiária, graças ao direito, às subvenções, não significa,

pois, uma imposição da cidade em favor do campo, ou um

retorno de valores daquela a este. Significa, isto sim, que

fora da agricultura a massa dos consumidores urbanos é

espoliada em proveito de alguns proprietários territoriais,

que permanecem a maior parte de seu tempo nas capitais,

e de seus credores, que nestas também residem.

A este escoamento, sempre mais amplo de valores para

as cidades, escoamento que nada compensa, corresponde

uma evasão paralela de gêneros alimentícios sob a forma

de trigo, de carne, de leite, etc., que o camponês é forçado

a vender para pagar os impostos, os juros da dívida e do

arrendamento. Ao mesmo tempo que, como consequência

da ruína progressiva da indústria a domicílio na zona rural,

em virtude do uso pessoal e da necessidade crescente de

produtos industriais oriundos da cidade, aumenta o

escoamento de valores do campo para o centro urbano,

não se verifica um movimento equivalente em sentido

contrário. E embora essa evasão não seja um esgotamento

da agricultura, do ponto de vista das leis do valor, ela tem

por efeito, porém, como os outros fatores citados acima,

um afastamento de sua substância, um empobrecimento

das matérias nutrientes do solo. O progresso da técnica

agrícola, bem longe de compensar esta perda, consiste

antes num aperfeiçoamento contínuo dos métodos que

desfalcam a terra e aumentam a massa dos elementos que



lhe são subtraídos e carreados, todos os anos, para a

cidade.

A isto se contrapõe o fato de a agronomia moderna

atribuir maior importância à estatística agrária e reclamar

que as matérias nutrientes, pedidas de empréstimo ao

solo, lhe sejam restituídas por meio de um estercamento

apropriado. Mas este fato não destrói absolutamente o que

dissemos mais acima. O esgotamento progressivo da terra

continua sendo uma realidade indiscutível. Dadas as

relações hoje existentes entre a cidade e o campo e os

processos modernos da lavoura, chegar-se-ia bem

depressa à ruína completa da agricultura, não fora os

adubos químicos. Estes evitam a redução da fertilidade.

Mas a necessidade do seu emprego em quantidades

sempre maiores constitui um encargo a mais que se junta

aos outros com os quais luta a agricultura, e como estes

procedem do estado social vigente, não de uma lei da

natureza. Mediante a supressão do antagonismo existente

entre a cidade e o campo, ao menos entre as grandes

capitais, cuja população é muito densa, e o meio rural

quase deserto, as matérias arrancadas ao solo lhe

poderiam ser quase todas restituídas. Os adubos químicos

se destinariam quando muito a enriquecer a terra com

certas substâncias, e não a remediar o seu

empobrecimento. Todo o progresso da técnica agrícola

teria então por resultado mesmo sem a contribuição

daqueles fertilizantes, um aumento do teor do solo em

princípios nutritivos solúveis.

Note-se que, apesar de todos os progressos realizados

pela agronomia da Inglaterra, o rendimento do trigo

diminuiu entre os anos de 1860 a 1880, sendo que

aumentara até então.

A ceifa anual, por acre, se elevava em média:



Esta baixa cessou depois de 1880, não porque o solo se

tenha tornado mais produtivo, mas porque as terras menos

próprias ao plantio do trigo foram transformadas em

pastagens, em virtude da concorrência dos países

ultramarinos. Assim, apenas as mais férteis são ainda

cultivadas. A superfície da lavoura do trigo, de 1870 até os

nossos dias, passou de 3.800.000 acres a 1.900.000.

Diminuiu, pois, exatamente da metade.

É preciso ainda citar, nesta mesma ordem de ideias, as

epizootias e as doenças das plantas que, durante o

desenvolvimento da exploração capitalista, atingem cada

vez mais o campo, maltratando-o tão cruelmente.

Muitas dessas moléstias progrediram de tal maneira

nestes últimos anos que ameaçaram de interrupção toda a

atividade agrária nacional. Que se recordem os estragos da

filoxera e da dorífora, da febre aftosa e da clopeia, da

erisipela porcina e da doença dos suínos (Schweimseuche).

´"Os estragos da filoxera (na França), em virtude dos

quais se votou uma diminuição de impostos, foram

avaliados, em 1884, em 125 milhões e 900.000 francos,

em 1895 em 165,6, em 1886 em 175,3, em 1887 em

185,11, em 1888 em 65,5. Segundo as últimas

informações, os estragos da filoxera continuam. Desde o

seu aparecimento, o terrível inseto se expandiu por 63

departamentos (1890) e 100.000 hectares de vinhedos

foram devastados” (JURASCHEK, Uebersichten der

Welwirthschaft, pág. 328).

Na Alemanha, foram atingidos pela febre aftosa e pela

clopéia:



A partir de 1892, a epidemia diminuiu, mas em 1896

atingia de novo 68.874 granjas, com um rebanho de

1.548,429 cabeças.

São algarismos assustadores.

Descobrimos a causa principal deste aumento rápido do

perigo da epidemia na substituição dos animais domésticos

primitivos e das plantas de utilidade por certas raças

aperfeiçoadas, isto é, produtos de criação artificial. A

seleção natural determina a escolha e a reprodução dos

indivíduos mais aptos a conservar a espécie. A seleção

artificial, na sociedade capitalista, negligencia inteiramente

esse objetivo. Ela se preocupa simplesmente de escolher e

reproduzir os indivíduos capazes de adquirir o maior valor,

que exijam as menores despesas, que sejam os mais

precoces, cujas partes utilizáveis sejam mais desenvolvidas

em prejuízo de órgãos de que não se pode tirar nenhum

proveito. As raças assim aperfeiçoadas dão lucros bem

maiores que os produtos naturais mas a sua persistência e

a sua força de resistência são infinitamente menores.

Mas ao passo que a força de resistência das raças assim

aperfeiçoadas diminui, o seu número cresce cada vez mais.

Os animais e plantas aperfeiçoadas, que só podem

prosperar com os cuidados mais assíduos e inteligentes, se

introduzem hoje mesmo entre os pequenos camponeses,

graças aos esforços, que desenvolvem, para salvar e

melhorar as suas explorações. Mas ao mesmo tempo o

caráter destas se modifica, o que se evidencia da maneira

mais flagrante na pecuária, A pastagem de verão, que

refrigerava e fortificava o gado, é abandonada. Os



estábulos do camponês não são aperfeiçoados ou

ampliados, por falta de dinheiro. Nessas construções,

estreitas e sujas, onde o gado vigoroso da Idade Média

podia perfeitamente passar o inverno, o gado delicado de

hoje é encerrado durante todo o ano. Mesmo na Inglaterra,

onde a pecuária se pratica da maneira mais aperfeiçoada,

os estábulos são muitas vezes insuficientes.

"Sir Wilson Fox registra no seu relatório sobre o

Lancashire que os estábulos anti-higiênicos e mal

construídos, com espaço insuficiente e mal arejado, muito

contribuem para a difusão da tuberculose no gado grosso.

Ao invés de 600 pés cúbicos, uma vaca só dispõe

frequentemente de 200 pés cúbicos de ar, e não se toma

nenhuma disposição para o isolamento dos animais

contaminados. Segundo um testemunho seria preciso, se a

lei sobre estábulos fosse realmente aplicada no distrito de

Chorley, demolir 7/10 das construções" (Der Bericht deer

englischen Agrarenquete Von 1897, pág. 363).

Uma das causas que favorecem a ação das pragas

daninhas à agricultura reside no desaparecimento dos

pássaros insetívoros, o que não se deve apenas à caçada

que lhes é feita mas principalmente ao fato de os

progressos da civilização suprimirem os lugares em que

eles podem construir os seus ninhos, os ocos de pau, as

sebes vivas, substituídas por cercas de fio de arame, etc.

Na silvicultura, é a grande exploração moderna, a

substituição dos métodos de desbaste dos bosques pelo

das derrubadas, a substituição das árvores de matas

virgens, de crescimento demorado, pelas árvores sempre

verdes, que se desenvolvem rapidamente e adquirem logo

valor mercantil, é tudo isso que favorece a devastação das

florestas por parte dos animais nocivos.

Se os processos modernos de pecuária e de exploração

diminuem a força de resistência das plantas e do gado em

face dos pequenos organismos que os ameaçam, o



desenvolvimento das comunicações permite a esses

insetos daninhos uma expansão rápida, seguida da

devastação de províncias inteiras. Os animais se debilitam,

ao mesmo tempo em que o solo se empobrece. Às

despesas de estercamento se ajuntam as de profilaxia.

Quando se recua diante desses gastos, é porque não

podem ser atendidos. As más colheitas, as epidemias,

alastrando-se pelas plantações e pelos rebanhos,

completam a ruína do agricultor.

e) Despovoamento do Campo

O progresso das grandes cidades, a prosperidade da

indústria, que, como vimos, esgotam cada vez mais o solo

e impõem à agricultura encargos cada vez mais pesados,

quais sejam as despesas de adubação, cujo objetivo é

remediar aquele esfalfamento, tem outros efeitos ainda. O

centro urbano absorve os operários rurais.

Vimos no capítulo VII que o desenvolvimento da grande

empresa expulsa do campo os pequenos camponeses, que

constituem uma verdadeira reserva de trabalhadores

agrícolas. Este processo tem, contudo, os seus limites.

De outro lado, já estudamos no capítulo precedente as

emigrações e imigrações periódicas que resultam na

necessidade para o pequeno camponês, de ganhos

acessórios. Esses deslocamentos desviam da agricultura,

igualmente, os operários indispensáveis a uma exploração

racional. Por outro lado, fornecem-lhe novos capitais

afastados da indústria, o que favorece a racionalização

desejada.

Mas o abandono do campo, suscitado pela força de

atração das grandes metrópoles e dos centros industriais,

desencadeia ainda outros efeitos.

Nas cidades, os assalariados encontram emprego com

maior facilidade do que na zona rural; apresentam-se-lhes



oportunidades mais frequentes de um lar próprio: têm mais

liberdade e mais civilização. Quanto maior é a capital,

quanto mais acentuadas essas vantagens, tanto mais forte

é a atração.

No campo, só podem constituir: um lar independente,

uma família, adquirindo, seja por compra, seja por

arrendamento, uma exploração agrícola autônoma, Isto se

torna particularmente difícil nas regiões em que a grande

empresa progride. Eis porque os habitantes de certas

províncias têm motivos particularmente sérios de fuga para

a cidade. Mas também nas regiões em que o solo é muito

subdividido, a constituição de um lar esbarra em

numerosos obstáculos. O aumento da população determina

a alta de preço da terra, e dificulta, mesmo para os filhos

de camponeses, a aquisição de uma casa nova, Isso é

ainda mais complicado para os domésticos, criados e

empregadas de granja. Estes são, em geral, condenados a

permanecer a vida toda excluídos não apenas da

propriedade, mas também da família e do casamento

amarrados como acessórios a um lar estranho. Para eles há

apenas um meio de chegar à independência e à liberdade,

ao casamento e à família. Trata-se, contudo, precisamente

do meio que o protetor da prole, o defensor do matrimônio,

o camponês abastado cheio de piedade, o morgado

devoto, lhes interditam: a emigração para a cidade, onde

vivem os sociais-democratas esses indivíduos sem

moralidade, que desmantelam o casamento e a família.

Que esse motivo é forte aos olhos dos domésticos agrícolas

se revela por algumas passagens de folheto de um

camponês que participa da sua vida e dos seus

sentimentos. Nele lemos o seguinte:

"Mas ainda hoje, em nenhuma outra situação, a

liberdade e dignidade humanas sofrem tão rudes golpes

como na questão relativa ao casamento dos domésticos e

dos trabalhadores agrícolas que nada possuem.



Conhecem-se, aliás, as dificuldades opostas à conclusão de

um casamento, e não será preciso dizer mais nada a este

respeito. Passaremos, pois imediatamente às

consequências resultantes desse estado de coisas. Visto

que a maioria dos homens normalmente constituídos não

pode reprimir inteiramente o instinto sexual, mas dado

ainda que a estrutura da sociedade não é tal que permita a

satisfação desse instinto nos limites legais, não ocorre

outro remédio senão esperar-se o arrasamento das

barreiras erguidas em defesa da ordem vigente. As

relações ilegítimas entre os sexos resultam

necessariamente dessa situação forçada. Elas de ta forma

se aclimaram entre os moradores do campo que as lições

dos moralistas e dos padres serão vãs e ineficazes para a

extirpação desses hábitos do regime atual. Essa gente não

pode chegar ao casamento tal como existe hoje. Eis porque

descamba para formas inferiores de relações entre os

sexos... É claro que nessas condições a vida de um

doméstico ou de um operário se acha em geral exposta a

grandes humilhações, e precisa de segredinhos, de

mentiras, de mistificações, de reservas. de limitações e

indignidades de toda sorte e de todos os gêneros. Além

disso, a opinião pública no campo censura sempre com

acrimônia os costumes de cada qual. Assim, muitos

preferem esconder-se, no tumulto das grandes cidades,

nos olhares excessivamente perspicazes da aldeia.

A parte mais considerável das pessoas que deixam o

meio rural pela cidade é conduzida, pela falta de amor e

pelas coações impostas ao seu desejo, para esse teatro de

vicio, onde mergulha, de geração em geração, excetuados

apenas alguns felizardos, num estado de miséria e

degenerescência cada vez maiores. Mas, podemos relatar

também, em poucas palavras, a vida de delícias que os

filhos dos proletários agrícolas podem esperar na casa

paterna. Embora falte essa mercadoria humana, a sua



existência constitui apenas uma carga para os genitores,

que muito raramente podem ocupar-se de sua educação, e

por conseguinte não têm nenhuma ideia das verdadeiras

alegrias que dão os filhos. Muito frequentemente, esses

desgraçados são distinguidos com a triste hora de

baquear, em holocausto à comunidade. A sua entrada na

vida acarreta miséria e vergonha para seus pais. Depois

desse triste começo, sobrevêm uma educação defeituosa.

A escravidão mais dura coroa essa existência semeada de

espinhos, que geralmente termina no desamparo" (JOHANN

M. FILZER, Anschauunger über die Entwicklung der

menschlichen Greellschaft... mit besenderer

Relücksichtigung des Bauernstandes, págs. 161, 162.).

Na cidade, o operário pode, mais facilmente do que no

campo, não apenas constituir um lar para si, casar e

formar a uma família, mas ainda agir como cidadão quando

termina o serviço, entender-se com os que participam de

suas idéias. Pode, outrossim, conquistar melhores

condições de trabalho e de existência graças à força de

sua organização e pela sua Intervenção na vida da comuna

e do Estado.

Isto também leva à cidade o operário rural.

Ocorrem ainda outros motivos. Quanto mais intensiva se

torna a atividade agrícola, tanto mais irregular será a

ocupação que oferece aos trabalhadores. Enquanto que

algumas máquinas reduzem sensivelmente o número dos

braços ocupados - como a debulhadora, que afasta como

inútil uma parte dos operários outrora empregados no

inverno - outras exigem precisamente um gasto de

trabalho maior, como o semeador a dril. A exploração por

afolhamento exige o cultivo de plantas como a batata, o

rábano, a couve que durante o seu crescimento precisam,

repetidas vezes, de cuidados especiais: a monda, a

escavação, o amontoamento, etc. A cultura intensiva, pois,

tende em geral a diminuir o número dos operários



empregados no inverno e, em compensação, à procura de

mais operários no verão, admitida a permanência das

mesmas áreas plantadas. É o que leva, de um lado, a

reduzir-se tanto quanto possível o número dos domésticos

e dos assalariados, que precisam ser nutridos durante o

ano todo e, de outro lado, a dar-se emprego cada vez mais

irregularmente aos jornaleiros livres. Esta insegurança

crescente de vida nas regiões em que a agricultura é a

única fonte de ganho deve impelir os operários agrícolas à

cidade, onde não encontram lugares mais seguros, mas

onde ao menos têm maiores oportunidades de conseguir,

aqui ou acolá, qualquer ocupação.

A emigração para os centros industriais e para as cidades

se torna um fenômeno cada vez mais generalizado à

medida que o comércio progride, que as relações entre o

meio urbano e o meio rural se intensificam, que o

trabalhador do campo se esclarece melhor sobre a situação

das capitais e a elas se dirige com mais frequência.

A condição essencial para a prosperidade da agricultura

intensiva reside na maior facilidade de relações entre a

cidade e o interior, entre o centro de produção e o

mercado. Todos os camponeses se esforçam, com ardor,

por obter, nas estradas de ferro e nos correios, a ampliação

e aperfeiçoamento dos respectivos serviços. Mas esse

mesmo correio, que lhe entrega, com informações sobre a

evolução dos mercados, cartas comerciais, leva também

ao trabalhador agrícola as notícias de um parente da

cidade, satisfeito por haver escapado da escravidão do

meio rural. O funcionário postal lhe entrega jornais, a rigor

apenas os jornais bem-pensantes. Mas quanto mais bem-

pensantes, mais ressaltam a vida de delícias dos operários

urbanos, na tarefa de criticar as suas exigências, e assim

põem água na boca dos infelizes operários agrícolas. E

essa mesma estrada de ferro que leva ao camponês as

máquinas e o adubo químico e transporta para o



consumidor da cidade o trigo, o gado, a manteiga, arrebata

ao agricultor, também, todos os que o ajudam a fornecer

esses produtos.

O militarismo, que atrai os jovens do campo e os

familiariza com a vida urbana, atua com os mesmos

efeitos. O que ingressa na caserna não é desviado da

agricultura por dois anos apenas, mas muitas vezes para

sempre. Assim, é muito raro contarmos entre os mais

enérgicos defensores do militarismo os grandes

proprietários territoriais e os camponeses abastados,

precisamente os que mais sofrem com ele.

Os operários que nada possuem - e entre eles, em

primeiro lugar, os celibatários - são os que mais facilmente

abandonam o campo. Mas quanto mais esmagadores se

tornam para a agricultura os encargos que pesam sobre

ela sob a forma de impostos, de dívidas, de esgotamento

do solo; quanto mais a concorrência entre a exploração

camponesa e a grande exploração (ou à exploração

ultramarina, de que ainda trataremos) se aguça; quanto

mais a necessidade de enfrentar-se a competição acarreta

os excessos de trabalho, o desprezo de todas as exigências

da civilização, às vezes mesmo as simples exigências da

vida, a degradação voluntária até a barbaria; quanto mais

a gleba perde a possibilidade de encadear ao solo o próprio

lavrador, tanto mais a emigração para a cidade se

transforma em lei, também, entre os pequenos

camponeses.

Esta emigração já ultrapassa o aumento natural da

população e suscita uma diminuição absoluta da massa

agrícola. De 1882 a 1895, o número de exploração no

império alemão se elevou de 5.276.344 a 5.558.317. As

áreas de terras cultivadas passaram de 31.868.972

hectares a 32.517.944 hectares. Mas a população

dependente da agricultura diminuiu no mesmo espaço de

tempo de 19.225.455, para 18.501.307 pessoas, isto é, de



724.148 cabeças. E esta diminuição atinge tanto as regiões

de pequena propriedade como as regiões de grande

propriedade camponesa e as regiões de latifúndios. Ela se

verifica em todas as províncias do Estado prussiano e em

todos os Estados importantes do império, salvo no

Brunswik, onde se registra um aumento de 120.062 para

125.411 pessoas.

O número de operários assalariados se elevava na

Alemanha:

O mesmo fenômeno se verifica na França. A relação

entre a população agrícola e a população total se deslocou

da maneira seguinte:

Podemos traduzir sob outra forma esta diminuição da

população agrícola, calculando a sua densidade

quilométrica de 1876 a 1891. Eis os resultados obtidos:

Verifica-se uma diminuição, para a população agrícola,

de 291 habitantes por quilômetro quadrado em 15 anos, ao

passo que a população não-agrícola aumentou, durante o

mesmo período, de 563 habitantes.



Encontramos, ainda aqui, uma diminuição absoluta da

população agrícola. Ela é devida à redução do número de

operários. A agricultura francesa empregava:

A diminuição do número dos assalariados era nesse país

ainda maior que na Alemanha.

Na Inglaterra, território de grande exploração agrícola

muito desenvolvida e de grandes cidades, é onde a

diminuição mais se acentuou. Nesse país, o número dos

assalariados agrícolas somava, em 1861, 1.163.227; em

1871, 996.642; em 1881, 890.174; em 1891, 798.912.

Diminuíra em trinta anos, de 364.315, isto é de 31,3%

quase de um terço.

Mas a perda experimentada pela agricultura não se

manifesta ainda inteiramente nesses algarismos. Já

observamos que são sobretudo os moços independentes

que se retiram, ficando as crianças e os velhos. Isto é

válido tanto para a emigração periódica quanto para a

emigração definitiva. Podemos dizer, pois, que, além de

decrescer numericamente, a população agrícola diminui de

capacidade.

A mais recente estatística de profissões nos dá um

exemplo de tal fato: Contavam-se no império alemão, em

1895, 8.292.692 indivíduos empregados na agricultura,

contra... 8.281.220 empregados na indústria. As duas

profissões são representadas por números quase iguais.

Mas como a distribuição difere segundo as categorias de

idade!



É pois, precisamente nas categorias de idade mais

resistentes ao trabalho, de 14 a 40 anos, que a agricultura,

comparada à indústria apresenta um deficit de 1 milhão de

braços. À esse deficit corresponde um excedente

igualmente considerável nas categorias menos próprias ao

trabalho.

O quadro que pedimos emprestado ao livro de C. BaIlod

sobre a vitalidade da população urbana e rural (C. BALLOD,

Die Lebensfähigkeit der städtischen und ländlichen

Bevölkerung, pág. 66) é ainda mais expressivo. Na Prússia,

havia para cada grupo de 1.000 pessoas, a 1º de dezembro

de 1890:

Vamos citar ainda alguns algarismos que encontramos no

livro de J. Goldstein sobre a estatística das profissões e da

riqueza (págs. 28 e 59). Goldstein procurou estabelecer a

percentagem da população de 15 a 35 anos nos diferentes

condados do Inglaterra. Para não nos alongarmos, só

daremos os números extremos referentes aos oito



condados mais agrícolas e aos oito condados menos

agrícolas.

As diferenças entre os condados industriais, e os

condados agrícolas são muito visíveis. Elas não se

explicam simplesmente pela emigração. A maior vitalidade

da população agrícola contribui igualmente para essa

classificação por idades. Em todo caso, esse quadro mostra

com nitidez que para um número igual de operários, a

indústria dispõe de número maior de elementos vigorosos.

Mas não são apenas as crianças e os velhos que ficam no

campo. São também as mulheres. Há número maior de

mulheres trabalhando na agricultura do que na indústria.

Vimos que, no império alemão o total de indivíduos

empregados é quase o mesmo na agricultura e na

indústria. Mas o número de mulheres empregadas é maior.

Vejamos:

Mas não são apenas os elementos fisicamente mais

fortes, mas ainda os mais enérgicos, os mais inteligentes,

que com mais frequência abandonam o campo, porque

para tanto possuem a vitalidade e a coragem necessárias,



sentindo mais intensamente o contraste entre a civilização

crescente da cidade e a barbárie crescente do meio rural.

É em vão que os grandes proprietários territoriais e os

camponeses abastados procuram, com o cerceamento da

instrução da massa agrícola, impedir que ela adquira

consciência desse contraste. As relações econômicas entre

a cidade e o campo são muito estreitas para que se possa

preservar a população rural das seduções das metrópoles.

Por maiores que sejam os esforços dos terratenentes para

Isolar seus subordinados com uma muralha da China, o

militarismo, que lhes inspira muito respeito, destrói a

separação e conduz os jovens camponeses para o centro

urbano.

Reduzir a instrução, dificultar todas as ocasiões propícias

à leitura de livros e jornais, são recursos destinados a

impedir que os aldeões tenham da cidade uma ideia, mais

justa, mas nem por isso evitam que as pessoas mais

inteligentes do meio rural compreendam da maneira mais

viva, o primitivismo de sua existência. Estas são assim

impelidas ainda mais depressa para o centro urbano.

Não se pode demonstrar pela estatística esta forma de

abandono do campo. Mas sabemos que os agricultores se

queixam menos da diminuição do número de operários em

geral, do que da diminuição do número de operários

inteligentes.

O abismo intelectual interposto entre a cidade e o

campo, abismo que suscitou a imensa superioridade da

primeira, do ponto de vista das facilidades de instrução e

do desenvolvimento mental, ainda mais se aprofunda.

À diminuição da população, ao atraso intelectual do

campo, soma-se ainda, muito frequentemente, a

degenerescência física. Esta não se limita aos distritos

industriais. Alimentação insuficiente, cômodos sem

nenhuma higiene, esgotamento orgânico, sujeira,



ignorância, ocupações acessórias, insalubres, Indústria a

domicilio, contribuem de várias maneiras para a

degenerescência física da população rural.

Foi elaborada nestes últimos tempos uma estatística

mostrando que a população industrial se encontra, tomada

em conjunto em condições mais adequadas ao serviço

militar do que a população do campo - o que vale dizer,

com condições fisicamente mais desenvolvidas que as

desta última. Contudo, a força probante dessa estatística é

muito contestada. Assim não tiraremos dela nenhum

partido.

Mas se ainda não podemos falar, em geral, de uma

inferioridade física da população do campo, vemos,

todavia, que a sua superioridade desaparece. Mesmo num

país agrícola como a Suíça ela não se distingue mais do

ponto de vista físico. Em 241.076 conscritos, nos anos de

1884-1891, havia 107.607 trabalhadores rurais.

Contavam-se:

A proporção dos homens aptos ao serviço era, pois, entre

os camponeses, um pouco inferior à média.

Não é apenas do ponto de vista econômico, numérico e

intelectual, mas também do ponto de vista físico que a

população agrícola baixa, cada vez mais,

proporcionalmente às outras classes da sociedade.

Assim, o desenvolvimento capitalista não tem como

resultado apenas um agravamento sempre maior dos

encargos incidentes sobre a agricultura, mas também o

estancamento das fontes fundamentais de toda riqueza", a

terra e os trabalhadores. (cf. O Capital, de Marx, 1º volume,

13º capítulo, parág. 10, Grande indústria e agricultura



onde a ordem de ideias que acabamos de expor recebeu a

sua expressão clássica).

Essas modificações atuam naturalmente na exploração

agrícola. É sobretudo a questão operária, entendida, é

verdade, de outro modo que na cidade, a responsável

pelas dificuldades no campo. Não se trata de indagar o que

fazer dos trabalhadores, mas de saber onde encontrá-los.

Já assinalamos no capítulo VII que a grande propriedade

territorial, nos lugares em que elimina um número

considerável de pequenas explorações, procura depois

restaurá-las artificialmente. Quanto maior é a emigração

para a cidade tanto mais ela se esforça por fixar à gleba os

operários de que precisa. Mas nos lugares em que a

indústria atua com maior força de atração, a criação pura e

simples de pequenas granjas não basta. Urge adicionar-

lhes uma coação jurídica que amarre os operários, que os

retenha como assalariados no domínio do grande

proprietário territorial. Nesse caso, formam-se novas

pequenas explorações, que o proprietário arrenda

mediante a obrigação de lhe serem fornecidos certos

trabalhos, Institui-se um novo feudalismo. Mas não por

muito tempo. A marcha progressiva da indústria lhe estatui

um fim. Esses contratos de arrendamento, com a obrigação

de trabalhos determinados, só se mantêm onde nenhuma

indústria apareça na vizinhança. Nos lugares em que a

indústria se estabelece, ofertas mais sedutoras impedem

que os operários se imobilizem, Eles preferem conservar a

livre disposição de seu trabalho, para poder aproveitar

todas as ocasiões de vendê-Io mais vantajosamente.

Kaerger aponta como resultado incontestável do

inquérito sobre a situação dos trabalhadores rurais no

noroeste da Alemanha o fato de, "para operários e patrões,

as condições de trabalho se tornarem mais vantajosas

onde grande parte da atividade agrícola é realizada ao

mesmo tempo pelos domésticos e empregados



arrendatários" ("Heuerlinge"). Nesse caso - prossegue - os

patrões dispõem de braços suficientes para a execução

regular de todos os serviços, e os operários gozam de uma

situação material tão boa que lhes permite, muitas vezes,

a realização de economias, sendo igualmente satisfatórias

as suas disposições morais.

Apesar desse acúmulo de felicidade, há lugares em que

os trabalhadores possuem uma alma tão deformada que

nem manifestam contentamento. Duas causas se opõem à

generalização do emprego de operários arrendatários. "Em

primeiro lugar, o caráter altivo, independente da

população, que detesta qualquer compromisso que a

prenda por um certo tempo, como se fosse uma

escravidão. Esse o motivo por que o sistema dos operários

arrendatários tem sido muitas vezes impraticável nos

círculos westfalianos de Paderborn, Düren, Werburg e

Hõxter. Em segundo lugar, ocorre o fato de existir próxima

uma indústria muito ativa, que elimina o antigo sistema

dos operários arrendatários e impede o seu

reaparecimento nos distritos hulheiros de Berget da Mark e

também na região de Hamburg Harburg.

Esses fatos se explicam sobretudo pelos salários

elevados que as empresas mineiras e industriais costumam

pagar, razão que leva os trabalhadores agrícolas a não se

comprometerem, durante muito tempo, com um contrato

de arrendamento que os junge ao proprietário, e assim

poderem aproveitar, com a oferta de seus braços, as

vantagens da procura crescente de operários fabris".

Graças à indústria, pois, é que o futuro deixa de atender

no sonho feudal de Kaerger.

O emprego de operários contratados fora, seja de modo

definitivo, seja por uma temporada apenas, é mais geral.

Se a proletarização crescente dos camponeses aumenta a

oferta desses trabalhadores, o escoamento incessante de

operários agrícolas para as regiões industriais lhes alarga a



procura. Em numerosos distritos a lavoura seria impossível

sem a presença de mão-de-obra de fora. Mas por maior

que seja a importância alcançada por esse gênero de

trabalho, quando muito poderá servir à distribuição, por

todo o território nacional, dos encargos que a falta de

braços cria para a agricultura, - ou para numerosos países

quando se recorre a operários estrangeiros - mas não pode,

de modo geral, fornecer ao campo novas forças produtivas.

O que o trabalho estrangeiro realiza aqui é destruído acolá.

Se o oeste ganha trabalhadores, o este os perde, e a falta

de braços se faz sentir mesmo onde a influência da

indústria não se exercera ainda de modo direto, e prepara,

pelo abandono momentâneo do solo, o seu abandono

definitivo. Os operários estrangeiros jamais substituirão

inteiramente os nativos atraídos pela cidade. Como já

tivemos ocasião de observar, são precisamente os mais

enérgicos, os mais inteligentes os primeiros a abandonar o

campo. Inversamente, os seus substitutos vêm de regiões

atrasadas do ponto de vista econômico, onde a instrução

primária é insuficiente e onde, muitas vezes, a própria

lavoura é negligenciada. Disso resulta não apenas uma

diminuição da capacidade de trabalho da categoria dos

operários agrícolas, mas também, com frequência, um

recuo do ponto de vista dos métodos de cultura.

"O que caracteriza, de modo geral, a situação dos

operários - escreve Kaerger a respeito dos distritos

mineiros da Westfália - é o emprego quase generalizado de

menores no serviço, imediatamente depois do crisma.

Quase todos vem de fora. Contratam-se domésticos na

Prussia Oriental e Ocidental, no Hesse, no Hanover, no

Waldeck e na Holanda. Mas essa providência se renova

sempre, pois em regra só se engajam por um ou dois anos.

Ao verificarem que com muito menos esforços conseguem

um salário bem mais elevado, retiram-se para a mina. Por

ocasião da ceifa, operários nômades se apresentam



espontaneamente, em particular do distrito de Minden.

Quando dispensáveis, não se dá emprego a essa categoria

de trabalhadores, pagos muito caro. Os patrões se

arranjam com os domésticos. Aqueles vêm menos

frequentemente do lado de Schwelm e de Hagen, onde as

propriedades em geral são menores. Aparecem pouco no

distrito de Schwelm, onde domina a pequena propriedade.

Segundo certas informações, os operários agrícolas não

faltam a rigor nessas regiões, sobretudo quando a indústria

reduz a sua atividade, mas o que se procura são braços

estáveis, sobretudo bons trabalhadores rurais. Mas, de

acordo com a maior parte dos relatórios a respeito, em

geral é difícil o engajamento de operários, quaisquer que

sejam eles. Um inspetor geral afirma que a falta de mão-

de-obra, sobretudo de boa mão-de-obra, é tal que a

maioria dos camponeses se sente desencorajada, na

exploração de suas terras" (Situação dos operários

agrícolas, KAERGER, Verhältnisse der Landarbeiter, I, pág.

133).

Um inspetor do grão-ducado de Hesse (Hesse Superior)

escreve: "Outrora, havia autênticos jornaleiros que, de um

a outro extremo do ano, exerciam o seu mister e

provavam, com a execução dos seus trabalhos, que o

haviam aprendido, que tinham experiência e que se podia

contar com eles. Mas desapareceram. As debulhadoras

empolgaram o serviço das granjas, no inverno. Os distritos

industriais davam emprego durante todo o ano, e assim,

começou pelas alturas de 1875, a emigração para a

Westfália, para a Bélgica, para Paris, e em seguida

sobretudo para a América, para a Austrália, para a

República Argentina. Os operários partiam, iam tentar a

sorte. E, com efeito, muitos venceram. E esses instavam

com os bons elementos, seus conhecidos no país, a que

lhes imitassem o exemplo. Os domésticos casados os

substituem, uma salada de todas as nacionalidades,



suíços, prussianos orientais e ocidentais, poloneses, gente

da Alta Silésia e mesmo suecos, etc., uns vindo

previamente contratados, outros espontaneamente.

Formam uma multidão de degenerados, que vivem em

concubinato com a escória das operárias nômades,

entregam-se à bebida e servem sem competência

profissional, sem inteligência, sem fidelidade, como

empregados de estrebaria nas granjas, ou como suíços...

encarregados da guarda do gado grosso e da produção de

leite, e tudo isso mediante altos salários... Mesmo assim,

esses operários não bastam nas explorações em que se

cultiva muito rábano. Desde o começo da primavera

começa a chegar de Rhõn, de Eichsfeld, da Baviera, da

Floresta Negra, da Alta Silésia, do Ducado de Posen e da

Prússia Ocidental um grande número de trabalhadores

nômades dos dois sexos, que permanecem graças a

salários elevados até o outono, precisamente porque os

naturais do Hesse Superior não gostam de serviço muito

longo nas granjas" (Zustände der Landarbeiter, II, pág.

230, 231).

Enfim, vamos dar um terceiro exemplo, suscetível de

provar que a agricultura sofre com, os progressos da

indústria.

O doutor Rud. Mayer cita num artigo (Neue Zeit, XI, pág.

284), fatos relatados pelo administrador de um domínio na

Boêmia, domínio que ocupa alguns milhares de hectares

plantados de beterrabas e cereais. Esse informante diz,

entre outras coisas: "Antes tínhamos o hábito de leirar o

trigo semeado em linha, repetidas vezes, com o arado

puxado por um cavalo. mas isto não é possível. Quando o

operário que dirige o arado é inábil, ele depreda o trigo.

São raros os homens destros na condução de animais de

tiro, e os poucos domésticos com alguma prática não

permanecem muito tempo no posto. Quando os moços

adquirem na caserna o conhecimento do mundo, já não



querem saber de trabalho longo e penoso, feito entre nós

por um salário insignificante, e jornadeiam por aí, não

importa por onde. Assim, da população nativa apenas

ficam os velhos, as crianças e as mulheres. Engajamos

então domésticos da região tcheca de Tabor. Estes são

muito ignorantes, grosseiros, e não sabem servir-se de

máquinas. Eis porque deixamos os arados puxados a

cavalo enferrujarem-se nos depósitos".

Tais pormenores mostram como é difícil, na agricultura

atual, remediar-se a falta de mão-de-obra com o emprego

da máquina, esse recurso aparentemente tão aconselhável

neste século do vapor e da eletricidade. O lavrador não

encontra operários que saibam servir-se dos meios

mecânicos. Os que estariam nessas condições, abandonam

aos poucos a agricultura. Apesar disso, as máquinas

realizam hoje, no campo, progressos indiscutíveis, os quais

estão longe, contudo, de ser o que deveriam ser para

sanar a carestia de braços. Apenas encontramos casos

isolados em que resolveram esse problema. Ponhamos de

lado o fato de economizarem trabalho na proporção da

quantidade dos produtos fornecidos, mas nem sempre da

superfície cultivada. Uma série de máquinas agrícolas

exige, para área igual, um número maior de operários que

o exigido com os instrumentos ordinários "Em muitos casos

a falta de braços, ao invés de ser atenuada, agrava-se com

o emprego de máquinas mais numerosas ou melhores. A

semeadeira a drill exige, em superfícies iguais maior

trabalho que a semeadeira a linha ou a semeadeira

manual, etc." (TH. v. de GOLTZ, Die ländliche

Arbeiterklasse, pág, 168).

Enfím, já se aconselhou ainda um quarto recurso como

remédio à falta de operários: salários mais altos, melhor

tratamento, habitações e comidas melhores para eles.

Trata-se, decerto da solução mais eficaz. E contudo parece

insuficiente para dar à agricultura os braços de que carece.



Não são somente os salários elevados que atraem à cidade

o operário agrícola. Ele tem ali a perspectiva de arranjar

serviço no inverno, de independência mais ampla, de

constituir família, e superioridade do ponto de vista da

civilização. Tais regalias não poderiam ser compensadas

com uma simples elevação de salários, por mais

considerável que fosse.

F. Grossmann escreve (Situação dos trabalhadores

agrícolas, - Zustände der Landarbeiter, II, pág. 419,) que

"nas regiões baixas do Elba há queixas sobretudo quanto à

partida de mulheres domésticas para as cidades. O

informante acha esse fenômeno tanto mais surpreendente

quanto é certo que as empregadas em diversos serviços,

nos pequenos burgos vizinhos, ganham apenas a metade

do que percebem no campo. Em Hamburgo mesmo a

média dos salários não é mais elevada. Ao contrário, as

despesas o são". Ainda os melhores tratamentos não retêm

muito tempo os operários no meio rural. "São numerosos

os casos - informa o inspetor informante - de senhores que

não chegam a considerar homens aos seus domésticos.

Estes, não raro, devem contentar-se com uma alimentação

medíocre, quando não mal preparada. Muitas vezes não

dispõem de um cômodo adequado, suficientemente

aquecido, em que possam passar os seus momentos de

folga. E há casos em que são obrigados a dormir num

depósito de trastes velhos, a um canto afastado da casa,

sem soalho, sem cadeiras e, com maiores motivos, sem

mesa. Ao contrário, se os patrões tratam o doméstico como

membro integrante do lar, se conversam com ele a

respeito de negócios, se comem à mesa, como é comum

nessas regiões, se lhe permitem que passe as horas de

lazer com a família, ou se o instalam em qualquer peça

higiênica, bem aquecida, e lhe consentem a leitura de

jornais, esse trabalhador viverá contente. Mas mesmo

assim ele sonha, em geral, em ser carteiro ou empregado



de estrada de ferro. Quanto às mulheres, aspiram ao

serviço de costureiras, de amas-secas, etc. Em ambos os

sexos há sempre a esperança de um emprego nas grandes

cidades. porque o ambiente aí é mais agradável que o de

uma pequena aldeia longínqua, sem vida, não raro sem

uma hospedaria. Domésticos poupados, com os ganhos

altos conseguidos hoje - admitindo contudo, que não se

casem muito cedo, como geralmente acontece - realizam

economias e adquirem assim depois dos trinta anos, uma

granjazinha onde criam umas quatro vacas e alguns

carneiros, sobretudo agora que os preços dessas

propriedades diminuíram". (Op. cit., pág. 423).

Nem a taxa elevada dos salários, nem os bons

tratamentos, nem a perspectiva de uma pequena

propriedade conseguem fixar ao solo a massa dos

trabalhadores agrícolas. De resto, como podem os

operários rurais obter salários mais elevados e melhor

tratamento? Não há categorias de patrões que se decidam

voluntariamente a essa concessão. Só o fazem quando

coagidos, mas os assalariados agrícolas ainda são muito

fracos para forçá-los a tanto pelo vigor de sua organização.

Uma alta de salários no campo é sempre consequência da

falta crescente de braços. Salário elevado e oferta

abundante de mão-de-obra são dois fatores que, até o

presente ao menos, se excluem na agricultura.

Por melhor que fosse o conselho, não se poderia esperar

que uma elevação de salários determinasse um

estancamento da emigração para a cidade. Esse fluxo

aumenta sempre, sem obstáculos que o impeça.

Anderson Graham diz, a este respeito, na sua obra O

êxodo rural (Rural Exodus), (citada por Goldstein na

Estatística das profissões pág. 39) (Berufsgliederung):

"Quando ganham pequenos salários, como no Wiltshire,

emigram. Quando ganham salários elevados, como no

Northumberland, emigram igualmente. Quando as granjas



são exíguas, como no distrito de Sleaford (Lincoln),

emigram ainda, e emigram sempre quando as granjas são

grandes, como acontece em Norfolk. O campônio parece

como que penetrado dessa ideia desesperante de que no

meio rural não há felicidade possível para ele, e muito

tranquilamente depõe a sua enxada e a sua pá, e parte".

Como a iniciativa privada é impotente contra esse estado

de coisas, reivindica-se a intervenção do Estado. Procura-

se reter os domésticos ao trabalho agrícola com

regulamentos mais rigorosos a seu respeito, punindo-se-

lhes os delitos, embargando-se-lhes os casamentos. Tenta-

se imobilizar as populações nos seus lares com a supressão

ou limitação da liberdade de estabelecimento, com a

proibição de mudanças, influindo-se para que as capitais

neguem direitos de cidadania aos recém-chegados,

elevando-se as passagens das estradas de ferro, etc.

Mas as medidas da primeira categoria apenas

contribuem para tornar ainda mais insuportável a vida dos

domésticos e operários rurais, agravando a sua deserção

do campo. Quanto à supressão da liberdade de

estabelecimento, mesmo que população industrial a isso se

adaptasse, mesmo na hipótese de poder realizar-se, tiraria

de aperturas alguns lavradores mas não seria de nenhuma

eficiência para a agricultura em se conjunto. Arrancar-se-ia,

isto sim, a um grande número de pequenos camponeses, a

única possibilidade que lhes resta de alguns lucros

acessórios, atirando-os à miséria mais profunda. Nas

regiões industriais, toda lavoura realizada por meio de

assalariados seria impraticável, porque em tais

circunstâncias, como vimos, o trabalho rural só é possível

com um complemento de braços estrangeiros. A medida

em apreço retardaria a bancarrota da agricultura nas

regiões atrasadas do ponto de vista econômico, mas a

apressaria nas regiões adiantadas.



Contra a falta de braços na lavoura não há remédio

dentro da sociedade capitalista. Como a agricultura feudal

ao fim do século XVIII, a agricultura capitalista do fim do

século XIX está num beco sem saída, do qual não pode sair

entregue aos seus próprios recursos, dado o estado social

vigente.

Temos a impressão de estar diante de uma descrição

feita no último século quando lemos: Faltam operários, e

esta falta se faz sentir principalmente nas empresas dos

grandes proprietários territoriais e dos camponeses ricos.

Resulta daí o arrendamento de muitos domínios

importantes e mesmo de propriedades camponesas.

Resultam, igualmente, a ausência de novos

melhoramentos e a generalização de uma como que

indústria de biscates. O gado se torna escasso, fazendo

obrigatório o emprego, como fertilizantes, dos dejetos

humanos e dos adubos químicos. Tal uso naturalmente

prejudica a conservação do solo. Acontece, também, que

os terrenos arenosos, antes cultivados com proveito, são

agora abandonados durante longos anos, mesmo quando

pertençam a operários. Estes ganham mais com o seu

trabalho assalariado - quando o emprego é compensador -

do que com o plantio de sua terra" (Verhältnisse der

Landarbeiter, II, pág. 206). E o que nos diz um relatório

oriundo de Hesse. Um outro, da Baviera, declara: "Como os

relatórios gerais atestam, a falta de operários em muitas

regiões não perturba apenas a regularidade da exploração,

mas diminui geralmente a sua intensidade" (Op. cit., pág.

190).

Que se comparem com estas as citações, dadas acima,

sobre os resultados do emprego de trabalhadores de fora.

Apesar de todos os progressos técnicos, não podemos

duvidar de que há lugares em que a agricultura é

retrógrada. Se a falta de mão-de-obra persiste, a

decadência acabará por tornar-se geral. "Uma diminuição



das forças produtivas deve necessariamente ter por

consequência uma diminuição da superfície cultivada

anualmente e um aumento das pastagens" (GOLTZ, Die

ländliche Arbeiterklasse, pág. 176).

Todas as explorações que empregam assalariados são

atingidas pelos efeitos deprimentes da falta de operários.

As pequenas mais do que as grandes, pois nem ao menos

dispõem de meios que possam remediar um pouco, aqui e

acolá, a carência de braços, quando o mal não se

apresenta de todo inevitável. Não possuem terras que

ponham ao alcance dos trabalhadores, mediante firmes

contratos de arrendamento. Precisam elas de um número

tão restrito de operários que não haveria vantagem em

chamá-los expressamente de longe. Devem contentar-se

com os que encontram na vizinhança. Não raro se veem

impedidos do uso de máquinas. Sua situação financeira

lhes proíbe, de resto, um gasto maior com salários.

Essas explorações que assalariam, embora exíguas, são

precisamente as que empregam, de preferência, os

operários que mais facilmente emigram - os celibatários,

criados e criadas de granja.

Entre as empresas que, dedicadas à produção de

mercadorias, não produzem além do preciso, se contentam

com os braços fornecidos pela própria família, mas, ainda

assim, possuem tamanho bastante para reter os

respectivos proprietários. São em geral as explorações de

5 a 20 hectares. A tendência à fragmentação do solo, que

ameaça mais particularmente essas explorações, diminui à

medida que aumenta o abandono do campo por parte da

população agrícola, e assim as favorece. A luta pela terra

decresce; caem os preços excessivos das pequenas

propriedades. O parcelamento deixa de ser proveitoso,

encontra um fim. Não se estranhe, pois, que sejam essas

explorações as únicas a realmente conquistarem terreno

na Alemanha. A superfície ocupada pela agricultura



ampliou-se de 1882 a 1895, de 648.969 hectares. As

explorações de 5 a 20 hectares, sozinhas, aumentaram de

563.477 hectares; a área das explorações de 1 a 2

hectares reduziu-se de 50.177 hectares; a das explorações

de 20 a 50 hectares, de 62.898 hectares.

Em 1.000 hectares utilizados pela agricultura, tivemos a

seguinte evolução:

As explorações camponesas médias de 5 a 20 hectares

foram as únicas que sensivelmente ganharam terreno. As

dos grandes camponeses, de 20 a 100 hectares, foram as

que mais diminuíram.

Esses números enchem de alegria todos os bons

cidadãos que veem na classe camponesa o mais sólido

baluarte da ordem estabelecida. - Ela não se abala, ela não

se move, ela é própria agricultura - exclamam com

entusiasmo, - A doutrina do galileu do socialismo é falsa!

De fato, as tendências centralizadoras e

descentralizadoras, cuja ação verificamos por toda parte,

no decurso do século, até 1880, não se manifestam nesses

algarismos. Parece que os camponeses veem nascer uma

nova era de prosperidade capaz de destruir todas as

tendências socialistas da indústria.

Contudo, essa prosperidade não repousa sobre nada real,

não resulta do bem-estar dos camponeses; mas do estado

de miséria em que se encontra a agricultura em seu

conjunto. Ela procede das mesmas causas que fazem com



que máquinas já introduzidas na lavoura, e nela já

experimentadas, sejam abandonadas, que renasçam

formas feudais de contrato de trabalho, que terras de

cultura se transformem em pastagens e que os campos

deixem de ser plantados. O dia em que a agricultura

chegasse a resolver, de maneira satisfatória, a sua questão

operária, e em que experimentasse, por conseguinte, um

novo surto, as tendências até então favoráveis à

exploração deixá-lo-iam de ser.

Não se deve igualmente esperar que a decadência da

agricultura faça desaparecer, com o seu prolongamento, a

grande empresa e a exploração minúscula, dando a

supremacia no meio rural à classe dos camponeses médios

que Sismondi descrevia com tanto entusiasmo no começo

deste século; não se deve esperar que estes se tornem

capazes de opor a qualquer evolução social um não

passarás além.

Se entre todas as classes da população agrícola,

produtores de mercadorias, os camponeses médios são os

menos atingidos pela falta de trabalhadores assalariados,

sofrem, contudo em escala maior, os demais encargos que

esmagam a agricultura. São eles os mais explorados pelo

usurário e pelo intermediário; sobre eles recaem os

impostos mais pesados; para eles é que o serviço militar se

torna mais duro; e seu solo é o que se empobrece e se

esgota mais rapidamente, E como as suas lavouras se

encontram no número das mais irracionais dentre as que

produzem mercadorias, são eles os que mais

frequentemente procuram enfrentar a concorrência com

um trabalho excessivo e uma alimentação insuficiente.

Recordamos uma expressão reveladora da felicidade dos

pequenos camponeses por continuarem pequenos

camponeses: "Quando a gente possui uma junta de

animais, a vida se torna mais difícil".



A propriedade relativamente importante, ainda retém os

camponeses médios presos à gleba. A eles, mas não a seus

filhos. Estes últimos, como os assalariados e os pequenos

camponeses, começam a ser alcançados pela emigração e

isto na medida em que se familiarizam com a indústria, É

de uma das províncias onde os camponeses se mantiveram

com maiores possibilidades, de Schleswig-Holstein, que

nos vem a seguinte informação: "Os criados. mesmo os

filhos dos lavradores que até a sua entrada no Exército

trabalhavam na granja paterna, quando terminam o

serviço militar, não tendo aprendido algum ofício, não

ficam muito tempo no interior. Retornam à cidade, porque

a vida no campo já não lhes agrada" (Verhältnisse der

Landarbeiter, II, pág. 426).

Chega o momento em que os filhos dos camponeses

médios se cansam de ser incluídos no número dos seus

trabalhadores mais mal tratados e pagos. Assim, quanto

mais procuram subtrair-se à barbárie da vida rural, tanto

mais decrescem as famílias desses lavradores e menos

bastam elas às exigências mais estritas do serviço; quanto

maior se torna o papel que os assalariados são chamados a

desempenhar, nas propriedades desse tipo, tanto mais a

questão operária, ao lado de outras dificuldades

características dessa categoria de empresa, se lhes

apresenta no primeiro plano.

Hoje, os círculos camponeses já estão deixando de ser

conservadores, isto é, de se satisfazerem com o atual

estado de coisas. Ao contrário, desejam, tanto quanto os

socialistas mais intransigentes, uma mudança de situação.

É claro que a mudariam num sentido inteiramente diverso.

Não empreenderiam nenhum movimento revolucionário,

não destruiriam o Estado, qualquer que fosse, às vezes, a

selvageria de sua conduta. Mas já deixam, contudo, de ser

os defensores da ordem constituída. A crise agrária se



estende a todas as classes produtoras da agricultura, Ela

não poupa as esferas camponesas.



10. A Concorrência dos Produtos de

Além-Mar e a Industrialização da

Agricultura

a) A Indústria de Exportação

Os capítulos precedentes nos mostraram que o modo de

produção capitalista, rompidos os liames do feudalismo,

deu um impulso extraordinário à agricultura, impulso que

lhe proporcionou em algumas décadas maiores progressos

que os experimentados por ela durante milhares de anos.

Mas esse mesmo modo de produção capitalista, contudo,

desenvolve tendências cada vez mais contrárias ao

trabalho do campo. Resulta daí que as formas de

propriedade correspondentes ao modo de produção

moderna cada vez mais se contrapõem às necessidades de

uma cultura racional.

As tendências de depressão já se faziam sentir há muito

tempo. Elas, porém, prejudicaram muito pouco o lavrador e

o proprietário territorial, enquanto puderam lançar sobre

outrem, sobre os consumidores, os encargos, daí

resultantes. Enquanto durou tal estado de coisas, a partir

da derrocada do Estado feudal, desdobrou-se uma idade de

ouro para a agricultura, a qual veio até o último quartel do

século XIX.

O memorial elaborado pelo Ministério da Agricultura, em

novembro de 1859, sobre as medidas políticas a serem

tomadas para fomento da lavoura na Prússia, dizia com

razão, como o observa Meitzen (MEITZEN. Der Boden und

die landwirthschaftlichen Verhãltnisse des preussischen

Staats, I. 440.): "Os efeitos que se esperavam das leis

agrárias não tardaram a verificar-se. Ao invés de frouxidão,

uma atividade feliz apoderou-se da população rural... Um



concurso de circunstâncias favoráveis disseminou entre os

proprietários camponeses, tanto quanto entre os

proprietários de terras nobres, um bem. estar geral. O

preço de todas as propriedades subiu desmarcadamente

em virtude da completa liberdade de cultura e da

concorrência ilimitada dos compradores".

A linguagem dos ministros de Agricultura prussianos é

hoje inteiramente outra.

Até o ultimo quartel do século XIX, o preço dos gêneros

alimentícios certamente subiu, ao contrário do que

aconteceu com o preço dos produtos industriais. Em muitos

casos, mesmo, ascendeu mais depressa que os salários, de

tal modo que os operários viram a sua situação piorar, não

apenas como produtores (a quota-parte da mais-valia

aumentava, o que vale dizer que diminuía o seu quinhão

no valor produzido por eles), mas também como

consumidores. A prosperidade da agricultura nasceu da

miséria crescente do proletariado.

1.000 quilos de frumento custavam, segundo J. Conrad,

em:

O quilo de carne de vaca custava:



Esta alta constante cessou ali por 1880, 100 quilos de

trigo custavam:

Segundo o último relatório da comissão agrária

parlamentar da Inglaterra, os preços fixados oficialmente

nesse país para o trigo eram, por quarta:

O quilo de carne de vaca custava em Berlim de 1881 a

1885, 119pfg.; de 1886 a 1890, 115 pfg.; em Londres, de

1881 a 1885, 124 p!g.; de 1886 a 1890. 101 pfg.

O curso dos gêneros de primeira necessidade segue pois,

a partir de 1870, uma evolução contraria à que

experimentaram anteriormente.

A razão dessa mudança deve ser procurada como a de

qualquer outra grande modificação na agricultura

moderna, no desenvolvimento da indústria, que põe o

campo sob a sua dependência.

O modo de produção capitalista precisa de uma

subversão contínua da economia, por intermédio da

acumulação, do amontoamento incessante de capitais, de

inovações técnicas resultantes do progresso ininterrupto

das ciências postas a serviço da burguesia. A massa dos

produtos cresce, pois nas nações capitalistas, de ano em

ano. E cresce muito mais depressa que a população.

Coisa singular - esta acumulação constante de riqueza se

torna fonte de embaraços crescentes para os produtores

capitalistas. Isto porque o seu modo de produção é o de

produção de mais-valia que não fica com o proletariado,



mas com a classe dominante. Por outro lado, é uma

produção em grande escala, uma produção para o

consumo das massas.

Eis uma diferença essencial entre a produção capitalista

e a produção feudal ou antiga. O senhor feudal ou o senhor

de escravos arrancavam também de seus trabalhadores

uma superprodução, mas esta era consumida por esses

privilegiados ou seus parasitas. A mais-valia embolsada

pelo capital toma, pelo contrário, a forma de uma produção

que a massa popular deve adquirir, antes de tomar, a

forma de artigos destinados ao consumo da classe

dominante. O capitalista deve, assim como o senhor feudal

ou o senhor de escravos, procurar diminuir o consumo, das

massas para aumentar o consumo próprio. Mas tem, além

disso uma preocupação que outros desconheciam - a do

consumo crescente por parte massas. Esta contradição

constitui um dos problemas mais característicos, e ao

mesmo tempo mais difíceis, entre os que se apresentam ao

capitalismo moderno.

Políticos ingênuos e também socialistas zelosos tentam

demonstrar, há muito tempo, que o consumo pelas massas

é tanto maior quanto maior for o consumo das classes

trabalhadoras, e que por conseguinte a melhor solução

para imprimir à produção o seu curso, normal, e mesmo

ampliá-la constantemente, será o aumento dos salários.

Mas o melhor efeito dessa advertência será com certeza

preparar o espírito do capitalista para ver com bons olhos a

elevação de salários em todas as outras indústrias, menos

na sua. Um cervejeiro poderá ter interesse no aumento do

consumo das massas graças à elevação dos salários de

outros operários, mas nunca dos de seus trabalhadores. É

exato que quanto mais altos os salários, tanto mais o

capitalista poderá vender. Mas ele não produz para vender,

mas para embolsar um lucro, Ora, o lucro é, ceteris

paribus, tanto mais elevado quanto maior for a mais-valia.



Esta será tanto maior quanto menor for o salário para a

mesma soma dada ao trabalho.

Do resto, os capitalistas conhecem, e sempre

conheceram, outros métodos para alargamento, por parte

das massas, do consumo de artigos produzidos em suas

fábricas, além do consumo dos próprios operários. Não é

no proletariado que realizam, de preferência, as suas

vendas mais importantes, mas nas camadas não-

proletárias da população, antes de mais nada nas camadas

do campo. Vimos que arruínam, no meio rural, a indústria a

domicílio, formando assim um grande mercado para a

colocação dos seus produtos.

Mas esse mercado não basta. O modo de produção

capitalista apela para meios mais poderosos, na medida

em que a classe assalariada - criadora das grandes massas

de produtos, dos quais só consome contudo uma parte - se

torna predominante no conjunto da população. A expansão

do mercado fora de fronteiras, a produção para o mercado

mundial e o constante desenvolvimento deste são

condições vitais da indústria capitalista. Daí os seus

esforços para alargamento do consumo no exterior, para

fazer a felicidade dos negros com o fornecimento de botas

e chapéus, e dos chineses com o fornecimento de

couraçados, canhões e estradas de ferro. O próprio

mercado interior depende quase inteiramente do mercado

mundial. Este é que decide da prosperidade dos negócios,

do consumo maior ou menor da parte de proletários e

capitalistas, e também de comerciantes, artesãos e

camponeses.

Quando o mercado estrangeiro, o mercado internacional,

for insuscetível de expansão rápida, o modo de produção

capitalista terá chegado ao seu fim.

b) As Estradas de Ferro



Os esforços constantes da indústria para ampliar as suas

vendas não se realizam sem uma subversão dos sistemas

de transporte.

Vimos que o modo de produção capitalista repousa a

priori na produção em massa. Como tal, pressupõe,

igualmente, meios de transporte para grandes volumes. E

não os pressupõe apenas para a exportação dos produtos.

Uma grande indústria capitalista emprega maior

quantidade de matérias-primas que as matérias-primas

existentes na sua vizinhança imediata. Ela concentra

multidões que a região adjacente não pode nutrir. As

matérias-primas e os gêneros alimentícios têm, em geral,

um fraco valor especifico - encerram pouco trabalho sob

grosso e pesado volume. Urge, pois, que os fretes se

tornem particularmente baixos para que o transporte de

grandes massas, a grandes distâncias, não alcance preços

exorbitantes.

Um transporte dessa espécie só era possível, no início da

produção capitalista, por via fluvial ou marítima. Essa

forma de produção só podia desenvolver-se junto ao

oceano ou dos rios particularmente bem situados. Mas ela

não reclama apenas um bom mercado, mas também

rapidez e segurança de condução para grandes volumes.

Quanto mais depressa um capital se renova, e menos se

exigem adiantamentos num negócio para dar-lhe certo

vulto, tanto maior será a sua importância com esse capital

determinado. Se envio as minhas mercadorias de

Manchester a Hong-Kong, ser-me-á bem diferente o seu

pagamento em três meses ou num ano. Se o meu capital

se renova quatro vezes por ano, o meu lucro - estáveis

todas as outras condições - será quatro vezes maior do que

no caso de uma única renovação.

Por outro lado, quanto mais rápidas se fazem as relações

e mais se distanciam os meus fregueses, tanto mais os

mercados se afastam sem diminuir o ritmo de circulação



do capital empregado na empresa e sem aumento desse

mesmo capital. Quanto mais rápidas as relações tanto

menores serão os fornecimentos de matérias-primas

exigidas pela atividade da empresa. A este respeito,

também, cada aperfeiçoamento dos meios de transporte

determina maior rendimento com um capital dado, a

elaboração do mesmo artigo com um capital menor e,

enfim, a ampliação do circulo dos mercados de

abastecimento.

Maior segurança do comércio atua no mesmo sentido.

Ela diminui as reservas em dinheiro e em matérias-primas

que o empresário deve ter prontas para atender às

eventualidades relacionadas com o consumo e com as

escalas de navios.

Mas, do ponto de vista da rapidez e da garantia, o

transporte por via fluvial ou marítima, por meio de navios a

vela, de barcos a remos ou pelo processo de reboque,

deixa muito desejar. Os canais e os rios congelam no

inverno, as tempestades comprometem a segurança do

mar. As calmarias e os ventos contrários são ainda mais

temíveis para a negociante que espera.

Foi preciso antes domar-se o vapor para se criarem as

formas de transporte próprias para os grandes volumes,

formas que tornam a produção capitalista independente

das vias navegáveis e permitem a sua locomoção para o

interior dos continentes, transformando o mundo inteiro

num imenso mercado para a indústria, que avança a

passos de gigante.

Já no começo deste século se inventaram as locomotivas

a vapor e as estradas de ferro, mas o seu emprego esteve

limitado quase que exclusivamente aos países de grande

indústria. As guerras de vulto, que vibraram o golpe de

misericórdia na velha Europa, franquearam na jovem

América o caminho a um desenvolvimento rápido das

estradas de ferro fora da órbita da grande indústria. A



partir unicamente desse momento, as ferrovias, depois de

terem sido simplesmente um produto do progresso

capitalista, se transformaram nos seus mais poderosos

auxiliares. Se a Rússia, após a guerra da Criméia, a Áustria-

Hungria, depois de 1850, e ainda mais depois de 1866,

encorajaram de todos os modos a construção dessas vias

de transporte, isso se verificou sobretudo por motivos de

ordem estratégica. O mesmo aconteceu com as estradas

de ferro romenas, turca e indianas. Mas as considerações

de ordem comercial também influíram. Os governos de tais

países tinham necessidade de dinheiro para alimentar a

concorrência com os demais Estados capitalistas. Mas a

única coisa que os seus povos podiam colocar no mercado

eram as matérias-primas e os gêneros alimentícios, para os

quais se reclamavam meios de transporte de larga

capacidade.

Para esse fim é que deviam servir, inicialmente, as

estradas de ferro criadas pelos norte-americanos, depois

da guerra de secessão, que dera, nos Estados Unidos,

supremacia ao capital. O êxito das ferrovias estimulou o

espírito de imitação. Hoje um dos principais empregos das

finanças europeias reside na construção de linhas

ferroviárias em regiões absolutamente atrasadas do ponto

de vista econômico, longe do Velho Mundo, a às vezes

inteiramente despovoadas. Tais iniciativas não oferecem

apenas aos capitais superabundantes - que

permanentemente ameaçam de asfixia à classe dos

capitalistas - um mercado magnífico, mas criam novos

fregueses para a indústria europeia, que se desenvolve

depressa, e criam novos centros de' onde se exportam

matérias-primas e gêneros alimentícios.

Giffen publicou recentemente o quadro seguinte sobre a

extensão das estradas de ferro em milhas inglesas (1.609

metros), ao fim de cada um dos anos mencionados:



Em 1860 a rede das estradas de ferro europeias era a

metade da do mundo todo. Em 1895, reduzia-se um terço.

Durante esse tempo, a sua extensão mal chegou a

quintuplicar-se. A da rede americana, ao contrário,

aumentou sete vezes, e a das três demais partes do

mundo trinta vezes mais.

De igual maneira, embora em grau menor, o vapor

revolucionou a navegação. Segundo Jannasch, a tonelagem

dos navios que faziam carreira entre os países marítimos

mais importantes do globo se elevava:

As despesas de transporte por estrada de ferro e por

navios diminuíram bastante, Segundo Seving, o frete

médio do transporte do trigo de Chicago a Nova Iorque era,

por alqueire:

O transporte de trigo de Nova Iorque a Liverpool, por

vapor, custava em média, por alqueire, em 1868, 14,36

cents, e em 1884, 6,86 cents apenas.



Depois, o frete ainda diminuiu. Segundo o Anuário dos

Estados Unidos, Departamento da Agricultura, 1896,

pagava-se por alqueire de trigo, de Nova Iorque a

Liverpool, em:

O transporte de 100 libras de trigo custava, por via

férrea, de Chicago a Nova Iorque, 25 cents, em 1893, 20

cents em 1897.

Esse progresso dos meios de transporte modificou

profundamente a situação da agricultura europeia. Os

produtos rurais se distinguem, como já se observou, pelo

seu fraco valor específico, e isto significa que contêm,

relativamente, num grande volume e num peso elevado,

pouco trabalho humano, como por exemplo no caso das

batatas, do feno, do leite, das frutas, do trigo e da própria

carne. Muitos desses artigos mal suportam a condução a

longas distâncias, e entre eles a carne, o leite, uma grande

variedade de frutas e de legumes. Com os meios de

transportes primitivos, a locomoção de tais produtos ficava

muito cara, e a viagem por grandes extensões quase

impossível. O abastecimento do mercado urbano constituía

um negócio essencialmente local, só interessando à

vizinhança imediata. Esta tinha o monopólio da exploração

dos consumidores da cidade, e dele usava com largueza.

As altas despesas do carreto com produtos oriundos de

propriedades mais afastadas, destinadas a atender às

necessidades urbanas, faziam subir a renda territorial

diferencial das propriedades mais próximas. As dificuldades

crescentes que limitavam, além de certo ponto, a zona de

abastecimento. permitiam ainda a elevação ao excesso da

renda territorial absoluta.



A construção das estradas de ferro não mudou quase

nada enquanto se restringiu aos países de grande

indústria. Abriu, é verdade, aos mercados urbanos, novas

fontes de abastecimento, mas as propriedades chamadas a

fornecer gêneros alimentícios o faziam nas mesmas

condições que as propriedades vizinhas à cidade. Essas

ferrovias tiveram por efeito, isto sim, o desenvolvimento

extraordinário dos mercados urbanos. Elas é que

permitiram o crescimento fulminante, essa expansão

colossal das grandes cidades, característicos de nossa

época. Mas não fizeram baixar a renda fundiária. Bem pelo

contrário, desde o começo da construção das linhas férreas

até as alturas de 1880, a renda fundiária subiu

celeremente em todos os países da Europa Ocidental. As

ferrovias suscitavam um aumento rápido do número dos

proprietários de terras, que se beneficiavam com a alta da

renda. A massa desta última, que tocava aos donos de

explorações distantes das cidades, crescia

prodigiosamente.

Mas as estradas de ferro construídas em países

atrasados do ponto de vista econômico exercem ação

diversa. Elas também determinam uma certa

superprodução de gêneros alimentícios. Na medida em que

ampliam o abastecimento dessas utilidades, alargam

também o mercado urbano e contribuem para o

crescimento da população industrial, que não poderia

desenvolver-se tão depressa sem a importação de gêneros

alimentícios de além-mar. Não são as quantidades de

cereais importados que podem ameaçar a agricultura

europeia, mas as condições de sua produção. Estas não

impõem à lavoura os mesmos encargos determinados pelo

modo de produção capitalista. Comparecendo ao mercado,

os cereais ultramarinos impedem que a agricultura

europeia descarregue sobre a massa dos consumidores o

peso sempre crescente com que arca, como consequência



fatal da propriedade privada do solo e da produção

mercantil de ordem capitalista. Ela mesma o deve suportar.

Nisto consiste hoje a crise agrária.

c) Os Domínios da Concorrência dos

Gêneros Alimentícios

Podem ser divididos em duas grandes categorias os

países cuja agricultura produz com gastos menores que os

países europeus: os territórios do despotismo oriental, e as

colônias livres ou antigas. No número dos primeiros

podemos incluir a Rússia. Ainda do ponto de vista da

população rural a divisão é, no seu conjunto, inteiramente

legítima.

No primeiro grupo, a população agrícola se acha

absolutamente entregue ao arbítrio do Estado e das

classes dirigentes. Nas regiões que o compõem, o

capitalismo ainda não criou vida política nacional e o povo

forma, pelo menos no campo, um simples agregado de

comunidades rurais. Estas vivem cada qual para si, e o seu

isolamento é tal que não resistem ao poderio do Estado

centralizado. Mas enquanto esse poderio não penetra na

esfera da simples produção mercantil, a situação do

camponês não é em regra muito ruim. Pessoalmente, ele

tem poucos contatos com a autoridade pública. A comuna,

organizada democraticamente, o protege e representa

perante o Estado. A autoridade tem poucos meios de

pressão excessiva sobre a comuna, e não gosta de aplicá-

los, pois não pode empregar todos os recursos naturais que

o imposto lhe proporciona. As crueldades e as exações do

despotismo oriental se manifestam de preferência nas

cidades, em relação aos cortesões, aos grandes

funcionários, aos comerciantes ricos, e não nos campos.

Mas isto muda inteiramente quando a autoridade pública

entre em relação, de qualquer maneira, com o capitalismo



europeu. A civilização ingressa em determinado país sob a

forma do militarismo, do burocratismo e da dívida de

Estado. Subitamente, aumenta – ao mesmo tempo que

aumentam as necessidades financeiras desse Estado - a

sua opressão relativamente às comunidades rurais. Os

impostos se tornam impostos em dinheiro, ou antes as

pequenas contribuições monetárias, acaso existentes,

ascendem a alturas exorbitantes. Nesses Estados, é a

agricultura o ramo de produção mai importante. Sobre ela

incide, pois, quase todo o peso dos tributos, tanto mais que

a população agrícola é a menos capaz de resistência.

Termina o seu bem-estar, Ela deve contar com as próprias

forças e com os recursos do solo, arrancando-lhe tudo o

que seja possível. Desaparecem as horas de lazer, o tempo

consagrado a trabalhos de caráter artístico. As belas

esculturas em madeira e os belos bordados dos

camponeses da Rússia Meridional se tornam apenas uma

lembrança do passado. Lembrança, igualmente, da

abundância de outrora. Colhe-se muito mais do que

antigamente. Não se deixa o solo descansar. Contudo o

que não é absolutamente indispensável às necessidades

mais estritas da vida é remetido ao mercado. Mas onde

encontrar compradores, num país em que quase todos os

habitantes são camponeses, os quais desejam vender os

seus cereais e não comprá-las? A exportação de gêneros

alimentícios se torna uma questão vital. A construção de

estradas de ferro ligando o interior aos portos e às

fronteiras se apresenta ao governo como um imperativo,

caso deseje receber em dinheiro o imposto lançado sobre

os seus camponeses.

Não se pode falar da fixação do preço desses cereais

segundo as despesas de produção. Eles não foram

produzidos de maneira capitalista, e são vendidos sob a

pressão do Estado e do agiota, que estimulam a entrada

dos impostos em dinheiro. Quanto mais elevados forem os



tributos e os juros usurários, quanto maiores forem a

miséria e a subordinação do camponês endividado, tanto

mais precisará ele desfazer-se, de qualquer modo, dos seus

produtos; quanto maior for a soma de trabalho que deve

fornecer gratuitamente ao prestamista, lavrador rico,

estalajadeiro ou proprietário para saldar a sua divida,

quanto maior for a quantidade de cereais que leva ao

mercado, tanto menor será o preço que aí conseguirá e

mais cotados serão os gêneros fornecidos pelas terras de

seus credores. O peso crescente dos impostos e da usura

sobre os camponeses não encarece os seus produtos. Ao

contrário, rebaixa o seu preço. Reduz igualmente, até o

último limite, a renda territorial e os salários dos pequenos

cultivadores, se é que se pode falar de tais coisas em

relação a esses trabalhadores.

Em face dessa concorrência, não há prosperidade

possível para uma agricultura que produza

capitalisticamente, que deve contar com um certo

standard of life da população agrícola, com certos salários,

com renda territorial determinada pelo preço do solo e as

dívidas hipotecárias, que não pratique uma exploração de

rapina, que mantenha a fertilidade do solo e só disponha

de um número insuficiente de braços.

A concorrência das colônias, da América e da Austrália, é

diversa da dos países do despotismo oriental, tais como a

Rússia, a Turquia e a Índia, que se puseram em contacto

com o capitalismo europeu. No outro extremo do oceano,

encontramos uma poderosa democracia de lavradores

livres, que se mantêm afastados das querelas

internacionais, que ignoram o militarismo e não são

esmagados por impostos. Áreas imensas de regiões férteis

lá se encontram sem donos, porque os seus primeiros

proprietários, os indígenas, foram exterminados, ou

repelidos para qualquer recanto. Lá não há, além disso,

particulares que monopolizem o solo, não há renda



territorial, o chão não tem preço. O agricultor não precisa,

como na Europa, de consagrar a maior parte de seu capital

à compra de terra. Pode empregá-lo todo na exploração

agrícola. Com o mesmo capital, ele consegue, pois, em

superfície idêntica, realizar uma cultura muito mais

perfeita nas colônias do que na Europa. Pode fazê-lo tanto

mais facilmente quanto é certo que o colono, ao chegar do

Velho Mundo, encontra uma situação inteiramente nova, à

qual deve adaptar.se, e em que as tradições, os

preconceitos do passado, que tão pesadamente incidem

sobre o camponês europeu, não tardam a desaparecer.

Uma outra circunstância ainda ali favorece o progresso

da agricultura: o solo ainda não foi esgotado, ainda está

inteiramente virgem, não reclama nem adubação, nem

afolhamento, e durante muitos anos dará com abundância

o mesmo produto. O lavrador, por conseguinte, não precisa

comprar esterco, ou fabricá-lo. Pode consagrar-se à cultura

de um produto único, o trigo, por exemplo e com tanta

maior boa vontade o faz quanto mais desenvolvido é o

comércio. Sim, porque ele produz para o comércio, não

para o próprio gasto. Esta forma especializada de produção

lhe proporciona uma economia extraordinária de braços e

instrumentos de trabalho, e ao mesmo tempo o emprego

de todos os meios para um objetivo único. O produtor de

trigo não precisa de estábulos para o gado, salvo para os

animais de tiro; não precisa de tulhas para as provisões de

forragem, nem de domésticos que se ocupem dos

rebanhos; não precisa cultivar a batata, o rábano e a

couve. Faz assim economia de braços e instrumentos.

Resulta desta forma de produção, bem como da ausência

de renda territorial, que o agricultor, nas colônias, com o

mesmo trabalho, o mesmo capital e a mesma superfície,

aufere maior proveito. Numa outra hipótese, resulta

também que ele, com o mesmo trabalho e o mesmo



capital, pode cultivar área maior, com o mesmo

rendimento por hectare obtido na Europa.

Explica-se, em geral, o desenvolvimento técnico

extraordinário da agricultura americana pela falta de

braços e a taxa elevada de salários que determinariam o

emprego de máquinas. Mas esta causa, sem as duas outras

que acabamos mencionar, não teria os grandes efeitos que

realmente teve.

A questão operária, tal como existe na agricultura

europeia, não se faz sentir nas colônias. Estas, certamente,

têm uma população muito mais rarefeita que a dos países

do Velho Mundo e um número de trabalhadores muito

menor relativamente às superfícies exploradas.

Mas não é a prosperidade da agricultura que depende do

número dos operários que emprega, mas apenas o gênero

de exploração. Se a mão-de-obra existe em pequena

quantidade, recorre-se à cultura extensiva, substituindo-se

os braços tanto quanto possível, por máquinas, etc. Dado

um modo de exploração não é de certo indiferente à

prosperidade da agricultura que o número de braços ao

seu dispor aumente ou diminua, e que também aumente

ou diminua a capacidade dos operários. Mas não é de

número e da habilidade dos trabalhadores empregados

pela agricultura, em certo momento, que depende a sua

maior ou menor prosperidade, mas do senso das

modificações que esses fatores experimentam. Mas nisto

as colônias superam a Europa. O próprio abandono do

campo, que despovoa as comunas rurais da Europa, não

conduz apenas para as cidades, mas também para as

colônias, contingentes sucessivos de lavradores vigorosos,

os mais inteligentes e enérgicos de seu meio. Estes, nessa

nova situação, são forçados a se tornarem mais

inteligentes e enérgicos ainda. Os que não se acomodam

ao ambiente ultramarino sucumbem. "Ao fim de alguns

anos o emigrante sem cultura se transforma num homem



muito mais capaz, pois é extraordinariamente bem nutrido

e conservado. Assemelha-se a uma árvore transplantada

de um solo pobre para um solo fértil. É o que se verifica

hoje em dia e se verificará ainda durante muito tempo,

enquanto o trabalho for mais remunerado aqui do que na

Europa" (R. MEYER. Ursachen der amerikanischen

Konkurrenz, Pág. 16.).

Não há nas colônias serviço militar que arranque braços

à agricultura.

Sering diz, igualmente, de modo expresso: "Nos distritos

rurais ouvem-se queixas frequentes sobre a taxa elevada

dos salários, mas muito raramente sobre a falta de

operários" (SERING. Die landwirthschaftliche Konkurrenz

Nordamerlkas, pág. 179.). Mas os salários elevados não

permanecem no mesmo nível.

Enquanto que na Europa a falta crescente de

trabalhadores agrícolas determina um aumento geral de

salários, nas colônias, graças ao fluxo constante de forças

novas, estes experimentam uma tendência a diminuir.

Segundo Sering (op. cit., pág. 469) os salários mensais dos

operários agrícolas, contratados por ano, se elevavam, em

dólares:

Observa-se um movimento de baixa geral.

Em presença de todos esses fatos, vemos como é ridículo

o exemplo apontado, com a melhor boa vontade, pelos

economistas liberais aos camponeses europeus: se fossem

– dizem – tão inteligentes como os americanos a

concorrência de ultramar seria vencida.

Mas não se ignora que, no curso da evolução, os próprios

americanos, em lugar de se tornarem mais inteligentes



tornaram-se menos inteligentes, isto é, começaram a

cultivar segundo o método europeu.

A lavoura colonial que acabamos de descrever só se

pratica atualmente nos Estados Unidos de maneira restrita.

Ela repousa numa exploração de rapina. Ela esgota o solo

mais cedo ou mais tarde. O agricultor precisa, por

conseguinte, de tempo em tempo, trocar a sua terra

empobrecida por outra nova. Pode fazê-lo, ou porque a sua

propriedade possua uma tal extensão que, ao lado de

terrenos cultivados se estendem outros ainda virgens, ou

porque, quando o solo se esgote, ele dirija a zonas

intactas, onde desbrava novas áreas. Pelo seu caráter

nômade, a agricultura colonial se assemelha à dos antigos

germânicos. Apresentam entre si, contudo, esta diferença:

a agricultura colonial possui todos os recursos da técnica

moderna, e se destina à venda, não ao consumo in loco.

Mas é precisamente por isso que essa exploração nômade

moderna deve esgotar o solo ainda mais depressa do que a

dos germânicos. A terra abandonada permanece inculta

até que esteja refeita, ou se torne propriedade de um

lavrador que a trate segundo os processos europeus, com

o afolhamento e a adubação. Nesse caso, essa terra

antiga, cedo ou tarde, se inutiliza para a cultura extensiva.

Áreas em que, durante 40 anos ininterruptos, se planta

trigo sem adubo (Sering. op. cito pág. 188) já são

raridades. A natureza instável da agricultura americana

manifesta-se nos algarismos seguintes. O número dos

acres semeados com trigo era:

Nos Estados do Nordeste, a superfície total explorada

pela agricultura diminuiu ainda mais. No mesmo intervalo



de tempo ela passou de 46.385.632 acres para

42.338.024, isto é, perdeu mais de 4 milhões de acres.

O apetite que leva os colonos americanos para as terras

novas, dado o esgotamento rápido do solo deve ser ainda

maior que o dos antigos germânicos. E se a Alemanha foi a

vagina gentium, a mãe sempre fecunda de um número

incalculável de povos que, durante os séculos de invasões,

se dirigiram para a África, o Este da América também se

transformou numa vagina gentium, ponto de partida dos

colonos que, no decurso de algumas décadas, devassaram

o continente até a orla do oceano Pacífico.

Essa marcha progressiva foi favorecida por forte

imigração europeia. Porque a perspectiva de cultura num

solo fértil, sem nenhum dos entraves da civilização

capitalista - renda fundiária, militarismo, impostos - era

muito sedutora, Levou, assim, contingentes imensos de

camponeses a trocarem a gleba paterna - à qual os nossos

poetas e políticos os julgam indissoluvelmente jungidos -

por uma nova existência no outro lado do oceano.

Hoje, todo o solo fértil dos Estados Unidos se tornou

propriedade privada. O aumento numérico das fazendas se

faz cada vez mais lento. De 1870 a 1880, elas se elevavam

de 1.348.922, isto é, de 51%; de 1880 a 1890, apenas de

355.734, isto é, 14%.

O solo já não é mais livre, produz renda territorial, tem

um preço. Ao mesmo tempo, começam os entraves da

agricultura, em particular os inerentes à propriedade

privada sob o regime capitalista. O camponês americano

deve, hoje, comprar terra, diminuir o seu capital de

empresa com essa aquisição, lavrar uma área menor do

que as de outros tempos, endividar-se ou arrendar uma

fazenda. Simultaneamente, novas exigências se

apresentam ao agricultor. O solo está esgotado, e já não se

encontra outro de graça. A adubação, o afolhamento, a

pecuária se fazem indispensáveis, mas exigem maior



número de operários e mais dinheiro. A partir de 1880, o

censo fez o levantamento dos preços do esterco artificial

empregado nos anos anteriores. Elevaram-se em 1860 a

28.000.000 de dólares e em 1890 a 38.500.000 dólares. Eis

uma nova causa de endividamento e de redução do

tamanho das propriedades.

O sistema de arrendamento e o endividamento começam

a arraigar-se e a estender-se. Em 1880, 25,56%, em 1890,

28,37% das propriedades norte-americanas estavam

arrendados (Cf. pág. 100). Fez-se em 1890, pela primeira

vez, a avaliação da dívida fundiária no conjunto da União.

Entre as fazendas não arrendadas, geridas pelos

proprietários em 1890 28,22% estavam endividados, a

maioria estabelecida em Estados em que o capitalismo se

desenvolvera. Num total de 886.957 fazendas endividadas,

177.508 se situavam nos Estados Norte-atlânticos (34,22%

das propriedades se achavam nessa região), 618.429

(42,52%) nas Estados do Centro Norte. Ao contrário,

apenas 31.751 (23,09%) se situavam nos Estados do

Oeste; 31.080 (7,43%), nos Estados Sul-atlânticos; 28.189

(4,59%) nos Estados do Centro-Sul. O endividamento foi

calculado em 1.086 milhões de dólares, 35,55% do valor

das propriedades. Em 88% das fazendas em tal situação,

os ônus tinham sido suscitados por compras,

melhoramentos, aquisição de máquinas e de gado, etc.

Esse estado de coisas concorre também para interromper

a corrente emigratória ao mesmo tempo que, em virtude

da passagem da cultura extensiva à cultura intensiva, se

faz necessário maior número de trabalhadores.

Em 1882 a imigração atingia nos Estados Unidos a sua

cifra máxima, com a entrada de 788.992 pessoas. Depois o

seu total baixou constantemente. Em 1895 chegava

apenas a 279.948. A imigração alemã, que contava ainda,

em 1881, 220.902 indivíduos, caiu em 1897 para 24.631.



Entrementes, a indústria e o comércio progrediam,

absorvendo uma parte cada vez maior da população. O

número de pessoas empregadas na indústria aumentou, de

1880 a 1890, de 49,1 % o das pessoas empregadas no

comércio de 78,2%, quando na agricultura (mais as minas)

aumentou apenas de 12,6%.

Aproxima-se, pois, o tempo em que a lavoura americana

haverá de sentir falta de braços. O progresso da indústria

não lhe rouba apenas, de modo direto, os seus operários,

mas encoraja ainda o militarismo. Trata-se ali de uma

indústria de exportação, que pretende conquistar o mundo

e se aparelha para a luta contra as nações rivais. A

organização militar acarreta compromissos crescentes, a

dívida do Estado aumenta, os impostos se agravam, o

surto fabril determina crises que abalam todo o país; o

desemprego toma proporções ameaçadoras, as lutas de

classes se aguçam, as camadas dominantes apelam cada

vez mais para os recursos violentos com o fim de reprimir

ou prevenir agitações perigosas. Isto também favorece o

militarismo. Acrescentemos que o Estado, a esse tempo,

vai passando para as garras da alta finança, que por

intermédio de seus monopólios, saqueia a população.

Resulta disso tudo um aumento dos encargos da

agricultura norte-americana, aumento que a faz menos

apta à luta no mercado mundial.

A concorrência da Rússia Europeia e das Índias perderá a

sua acuidade. Com o tempo, nesses países, mais depressa

ainda do que nos Estados Unidos, a exploração de rapina

acarretará a bancarrota do método agrícola dominante,

pois neles são menores as reservas de solo e a terra

cultivada já vem sendo esgotada há muitos anos. De resto,

a transformação desta se torna cada vez mais defeituosa,

à medida que o camponês empobrece e que o agiota e o

coletor de impostos lhe desfalcam os rebanhos. Decorre



daí, finalmente, a miséria crônica, com agravações

periódicas.

A exportação poderá aumentar ainda, contudo, durante

um certo tempo, sobretudo em virtude da construção

incessante de linhas férreas, que abrem ao comércio novas

regiões, ainda ricas. Mas por fim a cultura tradicional terá

como resultado uma completa esterilidade do solo ou a

transição para a empresa capitalista de grandes

propriedades territoriais e de camponeses abastados,

empresa a que a Rússia já parece, em muitos lugares,

inteiramente predisposta.

A proletarização da população agrícola, lançando no

mercado massas de operários que se oferecem a preços

baixos, e a venda de grandes tratos de terras,

acompanhando o nascimento de uma classe numerosa de

usurários camponeses, que empilham juros sobre juros,

criam todas as premissas indispensáveis à produção

capitalista. Com isto, as condições da produção na Rússia

tendem a nivelar-se com as existentes na Europa. A sua

concorrência suscita, pois, cada vez menos uma baixa de

preços.

O que precede, contudo, não autoriza a conclusão de que

se jugulará bem cedo a crise agrária. As suas causas

subsistem. Tanto nas colônias, como nos países do

despotismo oriental, elas entregam novas zonas ao modo

de produção capitalista. No Canadá, na Austrália, na

América do Sul, ainda se encontram terras não

desbravadas. O dr. Rudolf Meyer escrevia em 1894: "No

Economist, de Londres, de 9 de setembro de 1893, lemos

um resumo do relatório do cônsul inglês da República

Argentina, o qual diz, entre outras coisas que durante o

ano corrente apenas 12 milhões e meio de acres (5 milhões

de hectares) foram cultivados, mas que há 240 milhões de

acres, isto é, 96 milhões de hectares aproveitáveis.

Podemos acrescentar que enormes superfícies, nos outros



Estados do Prata, na Venezuela e nas diferentes partes do

Brasil, apresentam as mesmas condições, de modo que se

calculam na América do Sul, em 200 milhões de hectares

as superfícies cultiváveis, em que o trigo pode crescer".

"Teremos ideia da importância desse fato se observarmos

que nos Estados Unidos cerca de 56 milhões de hectares,

na Áustria-Hungria 13 milhões, na Grã-Bretanha e na

Irlanda, 4, na Alemanha, 14, na França, 15, ou seja um

total de 102 milhões de hectares, foram consagrados

nestes últimos anos à cultura do trigo, do centeio, de

cevada e da aveia" ((Der Kapitalismus “fin de siècle”, pág.

469).

O relatório final da comissão parlamentar agrária da

Inglaterra (1897) se exprime de modo semelhante. A

Sibéria com seus 100 milhões de hectares de solo para

cereais será aberta no mercado mundial graças a uma

estrada de ferro. Do norte, do sul, de leste, e de oeste as

ferrovias se dirigem rapidamente para a África Central, e

muito brevemente, sem dúvida, por intermédio dessas

empresas de transporte, a China será franqueada ao

comércio internacional. Neste último país espera-se,

contudo, antes um aumento da importação do que da

exportação de gêneros alimentícios. Mas a vida econômica

da China tem muitas afinidades com a da índia. Assim,

podemos esperar da construção de estradas de ferro os

mesmos resultados nos dois países: a ruína da indústria a

domicílio, o rápido endividamento dos camponeses, uma

lenta eclosão de indústrias capitalistas, e, com

agravamento da fome e da pobreza, o aumento da

exportação dos produtos agrícolas. A Índia, onde a miséria

grassa constantemente, em geral exporta trigo e arroz -

cerca de 20 milhões de quintais de trigo e de 20 a 30

milhões de quintais de arroz.

O mesmo ocorre com a Rússia. Segundo os cálculos mais

recentes, os camponeses ali produzem anualmente cerca



de 1.387 milhões de puds de cereais (excluídas as

semeaduras). Para a sua alimentação eles precisariam de

1.286 milhões de puds de centeio além de 477 milhões

para o gado. Haveria, pois, um deficit de 376 milhões de

puds que os camponeses deveriam comprar, se quisessem

alimentar convenientemente a si e a seus rebanhos. Sabe-

se, contudo, que ainda vendem cereais. Têm com efeito,

impostos e dívidas a pagar, e nenhum outro produto a

vender. São provavelmente as mesmas causas que

obrigam os camponeses chineses a entregar ao mercado o

seu trigo e o seu arroz, quaisquer que sejam as

necessidades do seu abastecimento.

De certo, nem todos os países são próprios para a

produção de trigo. Mas a nossa alimentação não é feita

obrigatoriamente com esse cereal. Já se fizeram tentativas

para substituí-lo, assim como ao centeio, por outras

espécies, como o milho, o arroz, o painço. Tais experiências

não terão êxito enquanto a importação de trigo estiver em

aumento e a necessidade dessa substituição de fato não se

fizer sentir. Mas se chegasse o dia em que todo o solo

próprio para o trigo e o centeio fosse cultivado, com a alta

ininterrupta dos seus preços, o espírito dos inventores as

aplicaria imediatamente na descoberta de sucedâneos

oriundos de regiões tropicais. A América Central, o Norte

do Brasil, as grandes regiões da África e das Índias, as ilhas

de Sonda, que não são adequadas ao plantio do trigo,

entrariam por sua vez, com as suas culturas

características, em concorrência com os produtores

europeus de cereais.

Naturalmente esta concorrência deveria terminar um dia,

perdendo o seu caráter ruinoso. A superfície da terra é

limitada e o modo de produção capitalista se estende com

rapidez vertiginosa. Por conseguinte, a crise agrária teria

fim, na medida em que resulta da concorrência dos países

agrícolas atrasados para com os países de indústria



avançada. Mas assim que essa concorrência se

extinguisse, o modo de produção capitalista perderia toda

a sua força expansiva. O desenvolvimento contínuo é o seu

princípio vital, porque o progresso da técnica e a

acumulação do capital caminham sempre, e a produção

cada vez mais se torna produção em grande escala.

Enquanto isso, a parte dos gêneros alimentícios que as

massas recebem vai decrescendo sem parar. A crise

agrária, pois, só poderá desfechar numa crise de toda a

sociedade capitalista. Que se abrevie ou se distenda esse

termo, o certo é que a crise agrária não pode mais

resolver-se nos quadros da sociedade capitalista. Se os

entraves do regime dominante, até agora, apenas

prejudiciais à agricultura do ocidente europeu, já começam

a transferir-se para os seus concorrentes dos Estados

Unidos, da Rússia, etc., isto não prova em absoluto que a

crise agrária se aproxime do seu fim. Ao contrário, prova

que alarga o seu círculo de influência. Há vinte anos, os

economistas otimistas, sobretudo os liberais, nos

profetizam o próximo fim da crise agrária. Há vinte anos,

contudo, ela se agrava e amplifica. Não devemos ver no

fato um fenômeno passageiro, mas um fenômeno

constante, que revoluciona toda a vida econômica e

política.

Devemos renunciar aqui à pesquisa sobre o modo por

que a crise agrária atua sobre a indústria. Observemos

apenas que ela favoreceu essencialmente ao progresso

desta última. Já se foram os tempos em que era aplicável o

seguinte provérbio: "Quando o camponês tem dinheiro,

todo o mundo o tem". Nossa tarefa é simplesmente

examinar as transformações da agricultura,

transformações que a concorrência dos gêneros

alimentícios de outros continentes em parte suscitou, em

parte favoreceu.



d) A Regressão da Produção de Cereais

O primeiro meio, e o mais simples, de que lançavam mão

os terratenentes e os agricultores consistia em pedidos de

socorro ao Estado, de protesto contra o triste

manchesterianismo. Isto quer dizer que, visto a

propriedade fundiária ter perdido na Europa o poder

econômico, que lhe permitia lançar sobre a massa da

população o peso dos encargos oriundos das condições da

produção capitalista, a influência política deveria supri-Ia,

determinando direitos sobre os cereais, a redução do valor

do numerário (bimetalismo), subsídios em dinheiro, e

outras medidas da mesma espécie.

Seria supérfluo discutimos ainda uma vez a justificação

teórica de tais providências, já debatidas tantas vezes que

podemos considerar universalmente conhecidos os

diversos pontos de vista suscitados pela questão, a

respeito da qual quase nada se poderia dizer de novo. Essa

discussão é tanto mais inútil quanto é certo que os próprios

agrários começam a compreender que os pequenos

recursos não os conduzem muito longe. Os seus esforços

no sentido de uma alta artificial dos gêneros alimentícios

esbarram, em todos os países civilizados, na resistência

enérgica da classe operária, que seria a sua primeira

vítima. Até aqui os direitos alfandegários de nada têm

servido à agricultura. Mas se algum dia devessem

apresentar-se as circunstâncias que lhes dessem uma ação

real e fizessem subir o preço dos cereais, levariam a

grande maioria da população a um desespero tão grande

que se recuaria diante de sua cólera. A má colheita de

1891 determinou na França uma redução imediata dos

direitos sobre os cereais (de julho de 1891 a julho de

1892). Determinou, de igual maneira, na Alemanha - não

imediatamente, é verdade - uma redução desses mesmos

direitos, e de modo permanente.



Na Inglaterra não há político sério que ouse pedir uma

alta artificial das subsistências. A classe operária ali é

muito forte. A concorrência com a Inglaterra livre-cambista

não permite que os outros Estados industriais elevem

desmedidamente as suas taxas. A política britânica de

liberar a importação de gêneros alimentícios obriga os

capitalistas do continente a se juntarem aos operários na

resistência comum a qualquer tentativa de elevação das

taxas, de maneira a paralisarem a influência da

competição dos cereais estrangeiros.

Se os direitos protetores dos produtos agrícolas, na

Europa, não atingem uma altura enorme, deve-se, antes de

mais nada, ao poderio dos operários ingleses.

De resto, se fosse possível uma política de proteção

agrária enérgica, os seus resultados não beneficiariam a

agricultura, mas unicamente à propriedade territorial. Isto

porque, mantendo alta a renda fundiária, conservariam

igualmente alto o preço do solo, prolongando a duração

dos encargos que pesam sobre a agricultura. É o que, de

resto, segundo o exposto no capítulo precedente, já não

precisa de prova particular.

As tentativas feitas para proteção da agricultura europeia

contra a concorrência estrangeira, mediante direitos

aduaneiros e outros pequenos recursos, não apresentam

nenhuma possibilidade de êxito. O seu resultado é apenas

dificultar a adaptação da agricultura às novas condições.

Contudo, ao que se vê, essa adaptação se realiza.

Uma das principais vantagens dos concorrentes de além

mar reside na superabudância de terras, que lhes

proporciona a escolha das melhores, das mais adequadas à

lavoura, aos fins de cultivo.

Coisa diversa ocorre na Europa. Quando cada exploração

rural se bastava, ela devia produzir tudo o que precisava,

fosse o solo próprio ou não para esta ou aquela cultura.



Mesmo em terrenos estéreis, pedregosos, fortemente

inclinados, se plantavam cereais. A substituição da

produção para o gasto pessoal pela produção de

mercadorias quase nada alterou a este respeito. Ao

contrário, o aumento da procura de cereais, em virtude do

crescimento rápido da população, tornou indispensável a

cultura de glebas sempre mais improdutivas.

Isto muda quando se inicia a concorrência de ultramar. A

necessidade de estender-se a lavoura de cereais a terrenos

para tanto inadequados desaparece logo. Onde as

circunstâncias são favoráveis à mudança, esse cultivo é

abandonado e substituído por outras formas de produção

agrícola.

Esta tendência é reforçada, ainda, pelas circunstâncias

seguintes. A concorrência de além-mar se manifesta

primeiro, e de modo mais agressivo, no mercado de

cereais. A cultura destes produtos é muito mais simples e

exige menos trabalhos preparatórios e menos braços do

que, por exemplo, a criação intensiva, o plantio de batatas,

rábanos, couves, outros legumes e a pomicultura. Os

cereais são também, entre os gêneros alimentícios, uma

das mercadorias possuidoras de maior valor específico

relativamente ao peso e ao volume. É o que se evidencia

num quadro de Settegast, mencionado mais acima.

Segundo esse quadro, para um peso de um quintal e uma

milha, as despesas de transporte, calculadas

proporcionalmente ao valor da mercadoria, são as

seguintes:



O trigo, pois, encontra-se na primeira fila. As despesas

de transporte de animais vivos não diminuíram com o

emprego da estrada de ferro. Aumentou bastante a rapidez

desse transporte, cujos fretes são iguais aos do trigo. Mas

este produto suporta sem danos a locomoção mais

vagarosa, e armazenamento, as cargas e descargas, a

viagem marítima. Quanto aos animais vivos, sofrem com

uma viagem muito lenta, e sobretudo com uma travessia

oceânica. Armazená-los é coisa naturalmente impossível.

Mas em virtude de sua resistência ao tempo e aos

inconvenientes do transporte, os cereais são também

muito superiores à maioria dos outros artigos da produção

agrícola em larga escala - carne, leite, frutos, legumes,

aves.

Por conseguinte, admite-se facilmente que a

concorrência estrangeira se manifeste primeiramente na

produção de cereais. Assim, pois, os lavradores europeus,

não solicitados, pela natureza mesma do solo, a essa

espécie de cultivo, procuram a sua salvação na produção

de outras mercadorias - das que acabam de ser referidas.

Mas esta mudança não depende do seu arbítrio. Eles só a

podem realizar onde contem com mercado para tais

produtos. Contudo, a evolução econômica lhes é aqui

muito favorável. Vimos que, em virtude de certo número

de fatores históricos e fisiológicos, o consumo da carne se



tornou nas cidades bem mais vultoso que nos campos.

Como a população urbana cresce muito mais depressa do

que a população total, a procura de carne deve também

crescer bem mais depressa. Por outro lado, até anos

recentes deste século, a produção de leite, legumes, frutos

e ovos, etc., para o mercado, permaneceu limitada a

alguns domínios nos subúrbios das cidades. Nas aldeias e

nas pequenas cidades de província todo lar, lar de

camponês ou não dedica-se à agricultura, e produz assim

tais artigos para o seu próprio gasto. Nas grandes cidades,

ao contrário, isto é impossível. Por conseguinte, logo que

os centros urbanos importantes começam a abarcar uma

parte considerável da população, a procura desses

produtos se intensifica. A oferta correspondente se

distende, no âmbito do mercado. em proveito da bolsa do

camponês, nem sempre em proveito de sua saúde. Antes a

família do lavrador consumia o leite e os ovos fornecidos

pela sua exploração. Agora estes se destinam à venda e

são substituídos pela decoção do café, a aguardente e as

batatas. Mesmo o aumento do consumo da carne pode ter

uma ação prejudicial se se combina com um aumento do

consumo de batatas e uma diminuição do consumo do leite

e de cereais (cf. Weber, 3°volume de Verhaltnisse der

Landarbeiter, pág. 777). Isto não impede que os

estatísticos nos provem, mediante o maior consumo desses

artigos de luxo, o bem-estar crescente da população.

O próprio desenvolvimento dos meios de transporte, que

faz com que a cultura dos cereais deixe de ser lucrativa,

determina também, em proporções consideráveis, em

muitas regiões, a produção da carne, do leite etc., para o

mercado, visto que este, de que tinham sido até então

excluídos, lhes é agora franqueado.

Onde tais fatores atuam, as tendências favoráveis à

pequena exploração se reforçam, enfraquecendo-se as

favoráveis à grande exploração. E como é no âmbito da



produção de cereais que a grande empresa mais

ultrapassa a pequena, é ela que mais se sente atingida

pela concorrência de além-mar. Os setores em que o

agricultor, eliminado do mercado de cereais, procura

refugiar-se, são precisamente aqueles em que a pequena

exploração mais facilmente pode defender-se da grande

exploração.

Mas não devemos exagerar a influência desses fatores.

Eles não podem atuar por toda parte. Nem todos os lugares

possuem um mercado para o leite, para os legumes, a

carne, etc. Para que aumente o número das cabeças de

gado, por exemplo, são indispensáveis capitais e

trabalhadores suplementares. Ora, nem todo agricultor se

encontra em condições de os conseguir.

A Inglaterra é o país em que os fatores aludidos agiram

mais cedo, e com mais força. O clima ali é muito favorável

à exploração das pastagens e a sua população urbana logo

se fez considerável. Já em 1851, na Grã-Bretanha, havia o

mesmo número de pessoas na cidade e no campo. Na

Prússia, ao contrário, em 1849 apenas um pouco mais de

um quarto (28%) dos habitantes residiam na zona urbana.

Hoje, unicamente a população citadina do império alemão

é tão forte quanto a sua população rural.

Além disso reina na Inglaterra o sistema capitalista de

arrendamento, que força o agricultor a saldar

pontualmente, todos os anos, os seus compromissos, e lhe

veda, pelo endividamento do solo, durante um tempo

relativamente longo, o emprego de uma forma de

exploração que já deixou de ser lucrativa, obrigando-o

imediatamente, portanto, a adaptar-se às novas condições.

Logo que se desenvolveu a concorrência, dos gêneros

alimentícios de além-mar, a Inglaterra foi, por conseguinte,

em virtude de sua situação geográfica e da atividade de

seu comércio, a mais exposta e a primeira a sofrer tais



efeitos. O excedente (sobre a exportação) da importação

de trigo na Inglaterra se elevou em média:

da quantidade total do produto à disposição daquele

país. Assim, apenas um quarto do trigo consumido na

Inglaterra provém do solo nacional.

Mas os agricultores britânicos tiveram logo de convencer-

se de que passara o tempo dos direitos sobre os cereais. A

Inglaterra já é muito democrática, a sua população rural

muito fraca, a sua população industrial muito forte para

admitir-se ali o encarecimento artificial do pão.

A agricultura se viu diante da seguinte alternativa: ou

uma próxima bancarrota, ou uma rápida mudança das

condições de exploração. Na maioria dos casos foi essa

mudança que se verificou. Os landlords tiveram de reduzir

as suas rendas territoriais - na Irlanda sob a pressão

legislativa, na Inglaterra sob a pressão de uma poderosa

camada de arrendatários, Os arrendamentos baixaram,

nestes últimos anos nas melhores regiões de 20 a 30%, e

nas piores de 50% e mais. Ao mesmo tempo se elevaram

as despesas a que o proprietário não pode fugir, os

trabalhos de construção e as benfeitorias. O relatório, já

citado várias vezes, da comissão agrária da Inglaterra,

menciona muitos exemplos desse fato. Tomemos um que

se refere a uma propriedade de Norfolk. O montante das

várias despesas era ali, em libras esterlinas.



O rendimento líquido do proprietário territorial se reduz,

portanto, de 75.000 a 14.500 francos.

Mas esta diminuição dos encargos que a renda territorial

descarrega sobre a agricultura não basta. Ao mesmo

tempo, verificou-se a transição da cultura de grãos à

criação de animais.

Colheram-se no Reino-Unido ( postas de lado as

sementes ), em média anual:

Depois, a produção caiu a uma média de sete milhões

quartas.

A superfície ocupada com a cultura de trigo se elevou:

Ao contrário, a superfície das pastagens se elevou. Ela

ascendeu na Grã-Bretanha, em 1875 a 13.312.000; em

1885, 15.342.000; em 1895, a 16.611.000 acres.

A evolução toma forma diferente na Alemanha. A

situação continental deste país, os seus direitos sobre as

cereais, o caráter conservador dos camponeses a

retardam. Por outro lado ocorrem ainda a passagem da

exploração atrasada à exploração intensiva, a renúncia ao

pousio e a passagem da cultura de três afolhamentos à

cultura alternante. Estes fatores favorecem naturalmente a

expansão do plantio de cereais. A regressão dessa lavoura,

a sua substituição pela pecuária e pela produção de

legumes e frutas, limitam-se, por conseguinte, a algumas



regiões da Alemanha e não se manifestam de maneira

geral.

No império alemão, a superfície consagrada à cultura de

cereais era a seguinte:

As superfícies cultivadas com as principais espécies de

cereais mudaram, pois, de maneira insignificante.

15.724.000 hectares foram consagrados em 1883 aos

diversos cereais e legumes secos reunidos, contra

15.992.000 em 1893, o que constitui um aumento de

268.000 hectares. No mesmo espaço de tempo, a

superfície das terras entregues à pastagens e ao pousio se

reduziu de 3.336.830 hectares para 2.760.347 hectares,

isto é, diminuiu de 576.483 hectares.

Mas ao passo que a área consagrada à cultura de cereais

permanecia a mesma, de um modo geral, o número dos

animais se elevava consideravelmente. Arrolavam-se:

Assim, enquanto que de 1873 a 1883 a quantidade de

reses só aumentava de maneira insignificante, de 10.000

cabeças, na década seguinte ela aumentou de cerca de

dois milhões, e nos cinco últimos anos de cerca de um

milhão.

Na França, o estado da produção de cereais é pior,

apesar dos direitos elevados. A área de cultura era, nesse

país, recenseada em hectares:



A área de cultura dos cereais, portanto, a partir de 1862,

diminuiu consideravelmente. A perda de território em 1871

(1.451.000 hectares) certamente contribuiu para isso. Mas

tal circunstância foi mais do que compensada pela redução

das terras em pousio. A regressão da lavoura de cereais

continuou de 1882 a 1892, ao passo que, apesar da perda

de território, os prados e as pastagens ganharam em

extensão.

O número das cabeças de gado bovino cresce, também,

ao passo que o de cavalos decresce.

Contavam-se:

Mas se economistas otimistas chegaram a acreditar que

a passagem da produção de grãos à produção de carne, de

leite, de frutos, etc., poderia proteger a agricultura contra a

concorrência de além-mar, cometeram um erro. A

revolução técnica e a acumulação de capital continuaram a

verificar-se sem interrupção. Como consequência, assiste-

se ao aperfeiçoamento e às reduções de tarifas dos meios

de transporte, ao aceleramento das comunicações, à

melhora dos métodos de conservação. Mas isto significa,

simplesmente, que a concorrência de além-mar penetra

igualmente, passo a passo, nesses domínios, nos quais a

agricultura europeia, na sua desgraça procura refúgio.

Há vinte anos ainda quase todos os animais vivos,

importados pela Inglaterra, procediam do continente

europeu. Hoje a sua origem já é outra, pois a maioria é



recebida da América do Norte. E já há possibilidades de

importá-los da América do Sul, por via marítima.

Entre os animais de raça bovina, vivos, desembarcados

na Inglaterra, provinham:

O número de reses importadas se elevava:

Entre os carneiros importados vivos pela Inglaterra,

provinham:

No que diz respeito ao fornecimento de carneiros vivos, a

Europa foi eliminada mais tarde do mercado inglês pelos

países ultramarinos, mas desde então com velocidade

crescente.

A carne, há 20 anos, só podia fazer a travessia marítima

sob a. forma de conserva, salgada ou defumada.

Posteriormente os métodos de sua conservação pelo

congelamento se aperfeiçoaram a tal ponto que a

importação britânica de carne fresca de além-mar

aumentou sem interrupção. Em 1876 foram importados



34.600 quintais ingleses de carne verde, em 1895,

2.191.037; em 1897, 3.010.387. A maior parte desse

produto provinha dos Estados Unidos.

A carne fresca de carneiro só é indicada isoladamente na

estatística do comércio inglês a partir de 1882. A sua

importação se elevava então a 190.000 quintais; em 1895,

elevou-se a 2.611.000 quintais; em 1897, a 3.193.276.

Dessa cifra, 1.674.000 quintais provinham da Austrália,

715.000 da República Argentina.

Assim como na produção de cereais, os Estados Unidos já

atingiram, na produção de carne, o ponto culminante de

sua exportação. A exploração extensiva das pastagens,

única a fazer lucrativa a criação de animais, para a

exportação nos países de ultramar, exige imensas áreas de

terras, áreas que o aumento demográfico reduz cada vez

mais. Arrolavam-se nos Estados Unidos.

Só os animais leiteiros aumentam numericamente.

Quanto ao número das reses que se criam para o abate,

diminui. Mas não é a Europa que disso se beneficia, e sim a

República Argentina e a Austrália, onde propriedades

imensas permitem o alargamento das pastagens. Esses

dois países são os que já contribuem em primeiro lugar

para o abastecimento da Inglaterra quanto a carneiros e

carne de carneiros. A sua exportação de bois e de carne de

vaca, igualmente, está em vias de aumentar com rapidez.

Em 1890, 150.000 reses foram exportadas da República

Argentina; em 1894, 220.500. Independentemente da

produção de carne, verifica-se ainda a produção de leite,



de frutas, de legumes e a criação de aves, que socorrem a

agricultura nos seus desastres.

Mas dentro de pouco tempo a concorrência dos gêneros

alimentícios de além-mar se manifestará também nesses

domínios. Ela já se faz sentir em alguns lugares, por

exemplo, na esfera da produção de frutas, tão ameaçada

pela América que já se julgou necessário, na Alemanha,

dar-lhe por patrono a cochonilha de São José, invocado a

baixar o seu manto protetor sobre a maçã alemã.

Mas é possível que a fase da concorrência também

chegue para os legumes frescos de além-mar. A

quantidade de cebolas importadas pela Inglaterra se

elevava, de 1876 a 1878, a uma média de 1.893.000

alqueires ingleses (O alqueire inglês contém 36,34 litros)

por ano. Ela ascende de 1893 a 1895, a 5.232.000. Só a

Espanha recebeu no primeiro período 41.000 alqueires, e

no segundo 1.300.000. O essencial da importação

.provinha não apenas da Holanda, mas também da França

e do Egito.

Outros legumes frescos foram importados pela

Inglaterra, em 1876-78, no valor de 227.000 libras

esterlinas; em 1893-95, no valor de mais de 1.100.000

libras esterlinas.

A Inglaterra recebe ovos de países compreendidos numa

circunferência que envolve a Itália, a Hungria e a Rússia. E

nestes últimos anos se tem feito tentativas coroadas de

êxito para a importação de leite fresco da Holanda e da

Suécia.

As condições técnicas da intervenção da concorrência de

além-mar na esfera de produção de ovos, de legumes, de

leite, etc., já se verificaram desde já. Os antigos países

agrícolas empreenderão ativamente essa obra de

concorrência, pois entre eles, como na Europa, a produção

de cereais diminui com o aparecimento de novos mercados



de exportação. Até aqui o melhoramento dos meios de

transporte para esses artigos de ramos secundários da

lavoura só acarretou prejuízos aos cultivadores da

Inglaterra. Os agricultores dos países não industriais do

resto da Europa ganharam com isso, como fornecedores do

povo britânico. Mas por fim, nessa esfera também, a

lavoura da Europa deixará de exportar e a concorrência

ultramarina se estenderá, salvo em ramos de produção

que, por serem insignificantes, não tentarão de certo os

agricultores de além-mar. Se essa concorrência até aqui

afetou principalmente os domínios da grande empresa, ela

igualmente se estenderá então ao terreno em que

predomina a pequena exploração agrícola.

Compreende-se, sem maiores explicações, até que ponto

a crise agrária será com isso agravada.

Contudo, a agricultura europeia possuía ainda outros

recursos para defender-se contra o inimigo de ultramar.

e) União da Indústria e da Agricultura

Até aqui, consideramos principalmente a Inglaterra. Para

Ilustrar os meios de luta contra a concorrência de ultramar

de que iremos falar agora, colheremos nossos exemplos

não do outro lado do canal - porque esse meio, até hoje, se

tem desenvolvido pouco na Inglaterra - mas no continente,

onde encontrou as suas melhores condições de existência

e principalmente na própria Alemanha.

O sistema de arrendamento permite que se lancem os

encargos oriundos da concorrência de além-mar, antes de

tudo sobre a propriedade fundiária. Nos lugares em que o

proprietário territorial e o agricultor constituem

nominalmente uma única pessoa, a fixação do preço do

solo por intermédio das dívidas hipotecárias impede esse

processo. Nessas circunstâncias os agricultores são

forçados, mais depressa do que no sistema de



arrendamento, a procurar um outro meio de reduzir as

despesas de produção. E descobrem um que é mais

favorecido pelo sistema da exploração pessoal do

proprietário fundiário do que pelo do arrendamento. Isto

porque, no primeiro caso, o número dos agricultores de

uma região determinada é mais estável, sendo, por

conseguinte, menos exposta a interrupções ruinosas a sua

ação comum.

Como já sabemos, os produtos da agricultura são na

maioria dos casos, de fraco valor específico, de sorte que a

possibilidade de seu emprego vantajoso como mercadorias

é muitas vezes limitado a um pequeno círculo. Esse círculo

será prodigiosamente ampliado, permanecendo inalterados

os meios de transporte, se o produto em questão for

transportado não em bruto, mas trabalhado.

Alguns algarismos de um quadro de Settegast citado

muitas vezes já, evidenciam esse fato de maneira

satisfatória. As despesas de transporte, computadas em

relação ao valor da mercadoria, são as seguintes:

Ao mais alto valor, específico se acrescenta, para muitos

artigos da indústria de alimentação, uma outra vantagem:

eles são mais consistentes do que o produto bruto, tais

como, por exemplo, a manteiga, e o queijo, as conservas

de carne, os legumes, e as frutas, etc.

Mas muitas indústrias agrícolas apresentam ainda outra

vantagem da mais alta importância: o produto fabricado



não contém, ou contém poucos elementos minerais

necessários à manutenção da fecundidade do solo. A sua

exportação não tira à terra nada de importante. Ao

contrário, os refugos da fabricação contêm matérias, que

fornecem, seja diretamente, seja como forragens,

excelentes estercos, úteis ao solo. Este é particularmente o

caso da destilação da aguardente de batata e da

fabricação de açúcar de beterraba, que, pelos seus

resíduos, empregados como forragens e como adubo,

ajudam poderosamente o desenvolvimento da produção de

cereais e a criação de animais tornando-se, onde quer que

se tenham instalado, a base indispensável de uma

exploração intensiva e racional.

Acrescentemos que a indústria agrícola oferece para os

operários e animais de carga uma ocupação durante o

inverno em lugares onde, a outra forma, teriam pouco que

fazer e onde, graças à máquina a vapor da fábrica, são

mais numerosas as forças motrizes necessárias à lavoura

(forças motrizes para os debulhadores, as limpadoras, os

moinhos, as bombas, as serrarias, etc.). Isto se tornará

particularmente importante quando a transmissão da

energia elétrica tiver uma larga aplicação na agricultura e

a máquina a vapor da fábrica acionar também o arado, o

debulhador, o vagão de adubo da estrada de ferro rural, as

ceifeiras.

Tudo isso suscitou muito cedo, entre os agricultores de

muitas regiões onde as condições eram favoráveis, o

desejo de fundar em suas terras estabelecimentos

industriais destinados ao benefício de seus produtos

brutos. Esse desejo é aguçado de maneira toda particular

pela concorrência nos gêneros extra-europeus,

concorrência que força a baixa dos artigos primários e da

renda territorial. O camponês precisa ganhar duplamente,

agora, como industrial, a fim de compensar o que perde

como agricultor ou como proprietário territorial. O seu



objetivo é equilibrar a baixa da renda territorial com o lucro

industrial crescente e extrair de um produto bruto, de

preço reduzido, um produto manufaturado, etc.

Como em todo progresso econômico, de nosso tempo,

foram as grandes explorações que deram o exemplo a este

respeito, tirando da inovação as maiores vantagens.

Uma pequena exploração de ordinário não possui capital

suficiente e não fornece artigos primários em quantidade

que baste a criar para si um estabelecimento industrial

destinado ao benefício dos seus produtos. E os pequenos

lavradores são mais lentos na decisão, mais

conservadores, menos informados a respeito do progresso

da técnica e das necessidades do mercado internacional do

que os grandes agricultores e os capitalistas. Foram os

grandes proprietários territoriais em particular os

proprietários de latifúndios, que introduziram em primeiro

lugar a larga exploração industrial nos seus domínios. E, ao

lado deles, foram os capitalistas que fundaram

estabelecimentos de indústria agrícola e compraram terras

necessárias à produção de matérias-primas. Ao lado das

destilarias e das fábricas de açúcar surgiam, nas grandes

propriedades rurais, as fábricas de amido, as fábricas de

cerveja - estas últimas é certo que em proporções restritas,

por serem quase sempre mais vantajosas como indústrias

urbanas. A matéria prima da fabricação de cerveja é em

parte do mesmo valor específico (a cevada) e em parte de

mais alto valor específico (o lúpulo) que o produto deles

resultante, cujo transporte é mais difícil. A cevada para

esse fim e o lúpulo só florescem em regiões determinadas.

Além das indústrias agrícolas referidas, instalam-se

fábricas de laticínios, de conservas para legumes, frutas,

leite, etc.

Uma das maiores vantagens dos latifúndios sobre as

pequenas explorações consiste na possibilidade de uma

união completa e fecunda da indústria e da agricultura.



Essa vantagem é mais ampla onde o latifúndio fornece à

indústria não apenas as matérias-primas, mas ainda a

força motriz - força hidráulica, lenha colhida nas florestas

vizinhas, carvão. Quanta economia não se faz assim nas

despesas de transporte, nas despesas necessárias a

qualquer comércio!

Vendo o êxito obtido com essas indústrias agrícolas, as

pequenas explorações se sentiram inclinadas às mesmas

vantagens. O melhor meio de consegui-Ias lhes pareceu a

cooperação. O caminho nesse sentido fora aberto por

algumas empresas capitalistas bastante extensas, cujo

solo, porém não poderia bastar ao fornecimento de todas

as matérias-primas. Estas, dada a situação, lhes eram

vendidas por numerosos agricultores dos arredores

mediante contratos especialmente firmados. As empresas

eram na base de uma sociedade por ações. Bastava que os

fornecedores de matérias-primas fizessem aquisição de

ações para termos diante dos olhos uma cooperativa

completa.

Essas cooperativas agrícolas se desenvolveram

rapidamente, sobretudo na Alemanha. O número delas

(excluídas as caixas de empréstimos, de compra e venda)

era:

As últimas são, sobretudo, destilarias, fábricas de

biscoitos, padarias, adegas, etc.

Não duvidamos absolutamente de que esse movimento

cooperativo, que se encontra apenas no começo, não

alcance resultados consideráveis, provocando uma

transformação radical na situação da agricultura.

Mas se alguns veem no fenômeno uma etapa no caminho

do socialismo, a instaurar-se na agricultura - enxerga-se de



bom grado a outra etapa nos restos dos allrnends e

pastagens comuns da Idade Média - e se outros

vislumbram no movimento cooperativista o veículo para

manutenção de uma classe ele camponeses

independentes, vigorosos; não poderemos concordar nem

com os primeiros, nem com os últimos.

A característica do socialismo moderno reside na posse

dos meios de produção por parte da classe operária, numa

comunidade socialista, feita pela coletividade, portanto.

Uma sociedade cooperativa de produção, para poder ser

considerada uma etapa no caminho conducente a esse

Estado, deve ser uma sociedade de produtores revestidos

ao mesmo tempo da qualidade de proprietários dos meios

de produção. Uma das objeções mais graves possíveis

contra a opinião segundo a qual as cooperativas operárias

de produção, hoje .existentes, seriam degraus para o

socialismo, resume-se do seguinte modo. Na sociedade

capitalista, dentro de uma cooperativa de produção

florescente chega cedo ou tarde, um momento em que os

cooperadores começam a empregar operários

assalariados. Esses proletários não participam da

propriedade dos meios de produção e são explorados pelos

cooperadores. Por conseguinte; toda cooperativa de

produção, na sociedade moderna, desenvolve a tendência,

quando próspera - isto é, quando se expande - de tornar-se

uma empresa capitalista.

O que, nas cooperativas de produção fundadas pelos

operários assalariados só constitui no começo uma pura

tendência, nas cooperativas de produção dos agricultores

referidos concretiza uma base inicial. Os operários de uma

fábrica de açúcar de uma destilaria, de uma leiteria, de

uma fábrica de conservas, de uma cooperativa de

biscoitos, não são os cooperadores mas operários

assalariados, empregados e explorados por eles. A

vantagem que os agricultores obtêm com as cooperativas



reside, independentemente das economias feitas nas

despesas de transporte e de comércio, na entrada do lucro

do capital. A cooperativa de produção agrícola dessa

espécie e não tem havido outras até agora - constitui um

degrau para o capitalismo e não para o socialismo.

Que pensar dela, atualmente, como meio de salvação

dos pequenos camponeses? Devemos observar que é, a

priori, inacessível ao proprietário de um pequeno pedaço

de terra, ao camponês proletário, àquele que mais precisa

de ajuda. Porque uma empresa industrial reclama dinheiro,

e é precisamente o que lhe falta. Habitualmente esse

camponês proletário não se encontra em condições de

produzir para a exploração a qualidade necessária de

matérias-primas. Para a classe média é que a cooperativa

de produção poderá ser preciosa.

Mas aqui, ainda, a grande empresa terá sobre a pequena

algumas vantagens consideráveis. O grande proprietário

territorial, quando dispõe de dinheiro, não encontra

obstáculos para o estabelecimento de uma exploração

industrial lucrativa. Quantas dificuldades não se

apresentam, ao contrário, para formação de uma

cooperativa! Para o grande proprietário territorial,

adaptação da exploração agrícola às exigências da

exploração industrial é coisa corriqueira. Ao contrário, é

difícil conseguir-se que os pequenos agricultores

entreguem com regularidade produtos brutos uniformes.

A grande empresa no campo é a que melhor convém às

necessidades da grande indústria agrícola. Muitas vezes

esta estabelece exploração dessa espécie quando não

dispõe de uma. A fabricação do açúcar, este exemplo

clássico de grande indústria agrícola, contribuiu

largamente para o desenvolvimento da grande empresa no

campo. Por outro lado Passche afirma que uma das razões

que impedem o progresso da indústria do açúcar na

Alemanha do Sul e muitas regiões da França e da Itália do



Norte, reside na fragmentação da propriedade territorial

desses países.

Num artigo da Zukunft, V, pág. 382, Sobre as fábricas de

açúcar alemãs da América, de autoria do doutor Ihne fala-

se do "preparo do açúcar racional e barato em algumas

partes da Prússia Ocidental. Aí "os donos dos grandes

domínios construíram estabelecimentos próprios e, sem

levar em conta as disposições instáveis e às vezes

absurdas dos camponeses e pequenos proprietários,

produtores de beterrabas, lhes fornecem essa mesma

beterraba cultivada pelos seus próprios operários, nas suas

próprias terras, como o fazem os fazendeiros das

plantações da Luisiana, com os seus engenhos de açúcar

colonial".

Muitas indústrias agrícolas ainda proporcionam

vantagens particulares à grande exploração.

Se uma destilaria faz parte de uma propriedade

importante, os refugos da fabricação lhe voltam intactos, e

a exploração é melhorada de maneira constante. Ocorre

coisa diversa quando as beterrabas são levadas à destilaria

de diferentes lados. "Em virtude da fraca

transportabilidade dos bagaços, em virtude do grau de seu

conteúdo de água, deles resulta um esterco vantajoso

apenas para a própria propriedade em que se encontra a

destilaria. Se outras propriedades fornecem beterrabas

para a fábrica, verifica-se um enriquecimento do solo da

primeira, em prejuízo das demais. Isto porque os

elementos nutritivos da terra contidos nas batatas

transportadas, em geral não retornam mais ao seu ponto

de partida" (KRAFT, Betriebslehre, pág. 101). Segundo o

quadro de Settegast, que já conhecemos tão bem, a

condução dos bagaços da destilação custa, inalteráveis

todas as coisas, por quintal e por milha, numa estrada de

rodagem, 30% de seu valor; a das beterrabas, apenas

10%. No caso de destilarias cooperativas, as propriedades



vizinhas da fábrica enriquecerão o seu solo, as demais o

esgotarão.

O mesmo acontece com as usinas de açúcar.

Ao lado do grande agricultor, o grande capitalista é o que

se encontra em melhores condições para, em muitos

ramos, tirar partido das vantagens proporcionadas pela

aliança estreita entre a agricultura e a indústria, sendo

assim o mais favorecido.

No último congresso das cooperativas agrícolas da

Alemanha, reunido em Dresde, foi ardentemente

recomendada a fundação de padarias e biscoitarias

cooperativas, As pequenas explorações, às vezes muito

atrasadas, existentes até então, deveriam ser substituídas

por grandes empresas. Mas isto não atrapalha os

agricultores, como eles mesmos ou apenas aos seus

associados, mas também ao público.

A ideia de elevar-se a condição da pequena exploração

na agricultura, dando-lhe os recursos da grande empresa

na fabricação de pão e de biscoito, é certamente muito

bonita, ao menos para os agricultores de posse reduzidas.

Ela o é menos para os pequenos biscoiteiros e os pequenos

padeiros. A pequena empresa é salva pela expropriação

das pequenas empresas. Mas isto não atrapalha os

agricultores, como eles mesmos o afirmam. Se, contudo, a

união da biscoitaria, da padaria e da agricultura numa

única mão proporciona realmente tão vastos recursos

como se diz - e não o pomos em dúvida, absolutamente -

não serão as cooperativas, de funcionamento moroso,

pobres de capitais, dos pequenos camponeses, mas os

moinhos a vapor, de capitais importantes, que em primeiro

lugar se apropriarão dessas vantagens. Ao invés dos

pequenos padeiros e agricultores se apoderarem dos

grandes moinhos, estes é que passam a dominar os

pequenos agricultores e padeiros.



As relações existentes entre o camponês e os grandes

moinhos a vapor se esclarecem mediante a leitura da

seguinte carta escrita na região de cereais da Alta Baviera,

e que, durante o verão de 1897, foi divulgada pela

imprensa alemã:

"Dois moinhos a vapor - diz ela - dominam toda a região,

até uma distância de sete horas de viagem. Os

camponeses a eles se subordinam inteiramente. O sábado

é o dia de mercado de grãos na pequena cidade. Mas a

esse mercado só se leva a aveia. Os camponeses não se

animam a fazê-lo quanto ao frumento e ao trigo, pois que

os dois moinhos são os únicos compradores. Quem quer

que tome o caminho do mercado, ao invés de procurar

esses fregueses poderosos, é punido com 10 pfennigs a

menos na oferta por quintal. Cessou inteiramente a venda

livre de cereais. O camponês deve apresentar a sua

mercadoria, não abrir a boca e esperar silenciosamente

que se lhe diga o quanto se lhe deve. Recusa por acaso o

preço de oferta? Diz-se-lhe então: "Volta para tua casa,

pois acabamos de receber neste momento mil quintais de

trigo húngaro".

Mas se no domínio da industrialização da agricultura,

como nos demais, a grande exploração apresenta uma

série de vantagens sobre a pequena isto não prova,

naturalmente, que esta não obtenha algumas, às vezes

consideráveis, ao apelar para a única forma de grande

fabricação ao seu alcance, isto é, a cooperativa de

produção rural. Onde se consegue dar-lhe vida, ela faz do

camponês um capitalista. Este obtém assim os meios de

enriquecer a sua empresa agrícola com os frutos de sua

empresa capitalista, de dar-lhe uma forma mais racional,

de elevá-la.

A questão toda está em se saber quanto tempo durará

esse esforço mágico, que num abrir e fechar de olhos



transforma num capitalista o camponês ameaçado de

proletarização.

A primeira consequência da cooperativa vem a ser a

mesma quando o camponês se torna fornecedor de uma

fábrica estranha: ele deve adaptar a sua exploração às

necessidades desta ultima. A usina de açúcar prescreve

qual a semente que o agricultor deve empregar e a

maneira pela qual deve fazer a adubação; a empresa de

laticínios lhe prescreve qual a forragem que deve utilizar, a

hora em que deve ordenhar, às vezes mesmo a espécie de

vacas que deve manter.

"Outrora se temia todo esterco muito forte em azoto, tido

como prejudicial à substância sacarina da beterraba. Assim

as fábricas em geral determinavam uma relação entre o

azoto e o ácido fosfórico do adubo tal como 1:2. Vedavam

inteiramente, outrossim, a fertilização das plantas com

salitre do Chile, bem como o tratamento da beterraba com

esterco fresco. Dessas prescrições apenas se manteve a

proibição do adubo junto ao pé de cada planta e da cultura

com esterco levado ao campo depois do Natal. Ao

contrário, modificou-se a relação entre o azoto e o ácido

fosfórico de maneira contínua, e sempre em favor do

primeiro, a tal ponto que hoje algumas fábricas reclamam

uma proporção de 2 para 3 ou para 4. A maioria contudo,

já reclama uma relação de 1 para 1" (KAERGER, Die

Sachsengängegerei, pág. 14).

Essas prescrições se tornaram indispensáveis onde a

agricultura já se adaptara inteiramente à industria do

açúcar.

Stoeckel, no seu estudo sobre A fundação, a organização

e a exploração das leiterias cooperativas (Errichtung,

Organisation und Betrieb der MoIkereigenossenschften)

apresenta um modelo de regulamento das vendas

cooperativas de leite. Aí se lê, no parágrafo 4: "Neste

parágrafo devem estar compreendidas todas as



prescrições concernentes às forragens dadas às vacas.

Trata-se da venda do leite fresco, ou em particular da

entrega do leite destinado às crianças. Fazem-se

indispensáveis determinações severas quanto à natureza

das forragens.

Pode ser preciso também, nas cooperativas de

fabricação, o estabelecimento de certas instruções

relativas às forragens, em particular à limitação das que

influem sobre o gosto e a consistência da manteiga.

Parágrafo 5. As horas de ordenha devem ser

determinadas de tal modo que o leite seja imediatamente

expedido do estábulo à cooperativa, etc.

Parágrafo 6. Durante a ordenha, precisam ser observadas

as regras da maior limpeza, etc.

Parágrafo 7. Os membros do conselho de vigilância (e os

da Comissão) têm o direito de fiscalização, em qualquer

tempo, sem aviso prévio de sua visita, sobre a residência

de seus diferentes associados, sobre estábulos das vacas e

os locais destinados à conserva do produto. Têm,

outrossim, o direito de assistir à ordenha e de provar o

leite. Homens de confiança são autorizados a exigir dos

associados ou dos seus substitutos os dados mais exatos

sobre as forragens fornecidas aos animais produtores,

sobre a maneira por que estes são tratados, e outras

coisas parecidas" (Págs. 102-104. Cf. também pág. 40.).

"Na Dinamarca, as cooperativas de laticínios

estabelecem preceitos relativos ao forrageamento e a

alimentação das vacas, a fim de se ter uniformidade na

qualidade do leite, e ausência de qualquer ressaibo

desagradável no seu gosto, garantindo-.se ao mesmo

tempo a sua produção regular durante o inverno" (Berich

der parlamentarischen Agrarkommission in England, 1897.

pág. 126.).



O camponês deixa de ser, pois, senhor na sua exploração

agrícola. Esta se torna um apêndice da exploração

industrial, por cujas conveniências deve orientar-se. Ele se

torna um operário parcial da fábrica.

Frequentemente, também, cai sob a dependência técnica

da exploração industrial, na medida em que esta, como já

observamos, lhe fornece forragem e esterco.

Paralelamente a esta subordinação técnica se verifica

ainda uma subordinação puramente econômica do

camponês em relação à cooperativa. Esta não fornece

apenas os recursos para aperfeiçoamento da exploração

agrícola e para cobertura dos seus débitos possíveis. Ela se

torna também, na medida em que a exploração se adapta

às suas exigências, o comprador único das mercadorias

produzidas pelo camponês. A empresa agrícola não pode

mais existir sem a empresa industrial, sobre a qual se

apoia. A derrocada deste apoio industrial provoca a ruína

da empresa agrícola.

Ora, uma tal calamidade se verifica muito facilmente.

Quanto maiores são os lucros proporcionados por uma

indústria agrícola, tanto maior é a quantidade dos capitais

que se voltam para ela. Grandes lucros só são realizados

hoje, em regra, por exploração que dado o vulto dos seus

capitais, ultrapasse de muito a média, de maneira que

possam, do ponto de vista técnico e do ponto de vista

comercial, vencer qualquer concorrência. Só são

realizados, de resto, em domínios que comportem, seja por

sua natureza, seja em virtude de circunstâncias especiais,

uma monopolização, ou enfim em domínios que, como

consequência de transformações técnicas ou econômicas,

foram recentemente criados, ou recentemente abertos à

exploração capitalista, como, por exemplo, a esfera atual

da eletrotécnica. Mas os grandes lucros desta última

espécie não duram muito tempo. Logo a área

recentemente aberta é também atravancada e a



superprodução se torna constante. Os primeiros chegados

apanham a nata. Para os demais sobra apenas o leite

magro, e às vezes nem mesmo isso.

Aqui ainda se assinala, no que diz respeito à indústria

agrícola, uma circunstância favorável ao grande

proprietário, sobretudo se é capitalista, em relação ao

pequeno proprietário e suas cooperativas. Ele é menos

sedentário mais empreendedor, mais perspicaz, menos

lerdo ao tomar qualquer resolução do que este último.

Pode, pois, muito mais rapidamente, fundar uma indústria

agrícola onde as condições necessárias se apresentem, no

momento preciso em que sejam mais vantajosas.

Para toda empresa agrícola, como para qualquer outra,

cedo ou tarde chega o momento em que se sobrecarrega

de ônus, em que os seus preços se reduzem, em que a

concorrência lhe causa devastações, em que os mais

fracos e os menos hábeis são eliminados, em que, enfim,

crises temporárias - umas gerais, coincidindo com o

movimento total de surto ou depressão econômica, outras,

particulares, suscitadas pelas transformações especiais de

ordem técnica, produtiva ou legislativa - sacodem o ramo

em questão.

Quanto mais o poder do Estado se coloca ao lado desses

industriais, quanto mais lhes proporciona vantagens

visando ao interesse da agricultura, em prejuízo do

conjunto da população, tanto mais depressa sobrevém

esse momento. A fabricação europeia de aguardente e a

de açúcar o mostram com eloquência. Tanto uma como a

outra têm sido estimuladas da maneira mais enérgica, na

Alemanha como na Áustria, na Rússia, na França, pelos

favores de toda sorte, em particular pelos prêmios de

exportação que se apresentam sob a forma de reembolso

de impostos pagos.

De 1872 a 1881 no domínio dos impostos do império

alemão, as destilarias que exploravam as substâncias



farináceas ou o melaço só se elevavam de 7.011 a 7.280,

mas o número das destilarias que pagavam mais de

15.000 marcos de tributação sobre a aguardente subiu de

789 a 1.492, dobrando quase.

De 1880-81 a 1885-86, a quantidade de beterrabas

exploradas no fabrico de aguardente se elevou de

1.982.000 a 3.087.000 toneladas.

Consequência desse surto brilhante foi uma crise, que

começou em 1884. Esta, certamente, determinou que o

regime bismarckiano imediatamente auxiliasse a indústria

necessitada. Conseguiu-se, finalmente, a votação da lei

fiscal de 1887, que assegurou às destilarias a dádiva

caridosa de 40 milhões de marcos por ano e se opôs da

maneira mais categórica à superprodução. Em 1895, esta

lei foi completada com uma nova, que levantou um dique

mais forte ainda à superprodução de álcool, e elevou ainda

mais, no interior, o preço da aguardente, a fim de que o

produto do imposto permitisse o pagamento de um prêmio

de 6 marcos por hectolitro do artigo exportado. Apesar

disso tudo, o espectro da crise do álcool não quer

desaparecer!

Não menos que o álcool, o açúcar tem motivos de

rejubilar-se com a solicitude dos governantes. Também, são

altas personalidades que o fabricam! Resulta dai um

aumento enorme da produção do açúcar. Havia no império

alemão:



Ao contrário, havia no império alemão:

Por considerável que tenha sido o aumento do consumo,

e em particular da exportação de açúcar, ainda ficaram

nestes últimos anos bem abaixo da produção. Em 1896-97

o consumo e a exportação reunidos se elevavam, cifras

redondas, a 1.640.000 toneladas. A superprodução,

portanto, foi de 100.000 toneladas. E devemos observar

que a situação da indústria açucareira, nestes últimos

tempos, em virtude da guerra de Cuba, que impediu

inteiramente a exportação do produto desse país, se

apresentou particularmente favorável. Em 1894-95, o

excedente da produção da indústria alemã de açúcar sobre

o consumo nacional e a exportação respectivos

ultrapassava de 300.000 toneladas.

Não se pode esperar uma melhora, mas antes um

agravamento da situação da indústria açucareira. A

pressão da concorrência de além-mar, que determina o

desenvolvimento das indústrias agrícolas, e o

aceleramento artificial desse progresso pelo sistema de

prêmios, que aumentam dia a dia, se manifestam também

em outros países. Em cifras redondas, a produção de

beterrabas, expressa em toneladas de açúcar bruto

(Segundo MAX SCHIPPEL. Zuckerkrisis, Ausfuhrpraemien

und Zuckerring, na Neue Zeit, XV, I, pâg. 622.), era:



Um aumento da oferta, no prazo de um ano, de quase

um milhão de toneladas, ao passo que o aumento anual da

procura de açúcar no mercado mundial se reduz a um

quarto, nos casos mais favoráveis a um terço dessa soma!

Além da Inglaterra, o nosso melhor comprador de açúcar

é a União da América do Norte. O açúcar bruto, os pães de

açúcar, etc. exportados pelo império alemão, assim se

expressavam em toneladas:

Os americanos, porém, desenvolvem atualmente

esforços consideráveis para a criação de uma indústria de

açúcar de beterraba própria. J. W. Ihne, presidente da

Sociedade Politécnica de Chicago, que já mencionamos,

sugere no artigo que escreveu para Zukunft, de Berlim,

pág. 380, que as fábricas alemãs de máquinas aproveitem

a ocasião para a fundação de usinas de açúcar de

beterraba na América. Como isso é patriótico! Os esforços

dos americanos se tornarão tanto mais intensos quanto

menos lucrativa for a produção de cereais. Mas a indústria

de açúcar é suscetível de surto mais rápido, como o

provam as cifras acima, e os americanos são os homens

indicados para as elevarem mais alto.

Mas nos países europeus produtores de açúcar

aumentam-se os prêmios de exportação, ao invés de se

reduzirem. Na Alemanha, em 1896 o prêmio foi dobrado

(de 1 marco a 1/4 subiu para 2 marcos e 1/2). Eles se

parecem com os direitos protecionistas e o militarismo:

quando começam, não podem ser abolidos à vontade.

Sabe-se que o sistema de prêmios leva à superprodução, a

uma crise terrível. Mas toda gente teme que a crise ainda

seja mais terrível para o seu país com a interrupção do



pagamento de tais auxílios, e toda gente pensa que esse

encargo seja mais suportável do que os outros. Assim, a

população se vê cada vez mais dessangrada, ao mesmo

tempo que a cultura de beterraba se estende

avassaladoramente. Cada dia que passa novos setores da

agricultura se encadeiam à sorte da indústria de açúcar.

O número de hectares consagrados ao cultivo da

beterraba era:

Mas a bancarrota da indústria do açúcar se torna cada

vez mais inevitável, e catastróficas serão as ruínas que

essa bancarrota acarretará fatalmente, por fim.

O progresso da indústria leiteira foi menos acentuado na

Alemanha do que o da fabricação do açúcar de beterraba.

Todavia, principalmente sob a pressão da concorrência

estrangeira, que fazia a produção de cereais sempre

menos lucrativa, esse desenvolvimento se acelerou, como

provam os algarismos citados mais acima sobre as leiterias

cooperativas. Infelizmente, não temos ainda estatística

pormenorizada do progresso da indústria de lacticínios na

Alemanha. Mas o certo é que o seu surto rápido só

parcialmente coincide com um aumento da produção do

leite. O número de vacas cresce bem mais lentamente do

que o número relativo à produção de manteiga e de queijo.

A bela expansão da indústria de lacticínios se tornou

possível por outra causa. O leite, tirado de longe da cidade,

não podia outrora, em virtude das dificuldades de

transporte, chegar ao mercado e encontrar colocação. Era

consumido no lar do próprio produtor, por sua família e

seus operários assalariados, se os tivesse. Hoje, é

aproveitado na fabricação de queijos e manteiga, que

aguentam viagens longas e podem aparecer, como

produtos, no mercado - não apenas no mercado interno



mas também no mercado internacional. Mas disso resultou

que o agricultor, daí por diante, nega a si mesmo e nega

aos seus, o leite que consumia até então com sua família.

Na mesma medida em que a indústria de lacticínios se

desenvolve no campo, o consumo do leite aí diminui.

Se a população rural, apesar de sua sobrecarga de

serviço e de suas miseráveis condições de alojamento,

apesar da falta de carne, ainda continuava superior, em

força e capacidade de resistência, relativamente à

população urbana, ela o devia sobretudo não só ao

trabalho ao ar livre, como ao seu forte consumo de leite. O

trabalho ao ar livre se interrompe com a indústria

doméstica; o consumo do leite, onde a produção para o

mercado desvie esse alimento da boca dos camponeses.

Tais recursos, destinados a salvar economicamente o

pequeno agricultor, são os mais adequados a arruiná-lo

fisicamente.

Isto é verdadeiro sobretudo onde as leiterias fabricam

queijo. Mas parece-nos que há otimismo em dizer-se o que

disse J. Landauer, de Gerabronn, na 42' assembleia. geral

dos agricultores wurtembergueses, reunida em Hohenhein

(1897). Na sua opinião, no caso em que as leiterias, como

acontece frequentemente com as de Wurtemberg, se

limitassem à fabricação de manteiga e entregassem o leite

desnatado aos agricultores, os inconvenientes da falta

desse alimento para a população rural seriam suprimidos.

"Esta maneira de aproveitar o leite talvez pudesse

predispor os senhores médicos a maior simpatia para com

as organizações que exploram o produto, ao contrário do

que acontecia outrora, num tempo em que era todo

entregue às fábricas de queijo. Então, os agricultores não

obtinham leite magro e por isso os senhores médicos

experimentavam precisamente do ponto de vista da

higiene, vivas inquietações. Um médico-chefe deu

publicidade, nessa época, às experiências desagradáveis



que fizera em algumas regiões, durante a sua fiscalização

de recrutas".

O leite desnatado não pode substituir o leite não

desnatado, porque perdeu o seu teor de gordura. Este

último a contém na proporção de 2,8 a 4,5%, ao passo que

o primeiro na de 0,2 e 0.5%. O autor do referido escrito

lembra-se muito bem de haver lido relatórios de médicos

que não podiam, igualmente, esconder a sua antipatia ao

regime do leite magro, achando muito pernicioso o seu

emprego, nas regiões produtoras, como alimento das

crianças. Naturalmente, a restituição do leite desnatado,

nos lugares em que os agricultores não o consomem, e sim

o destinam a lucro - dando-o, por exemplo, aos porcos, que

assim engordam bastante e alcançam um bom preço -

pode, menos que em qualquer outra parte, melhorar o

estado higiênico da população rural. Quanto mais os

produtos agrícolas se tornam mercadorias quanto mais se

transformam em dinheiro, tanto mais piora a alimentação

do pequeno camponês.

Mas se é indubitável o prejuízo corporal causado aos

produtores de leite pela exploração a que se dedicam, a

sua ascensão econômica, por esse meio, é mais ou menos

duvidosa, se não levarmos em conta apenas as vantagens

momentâneas.

Ao passo que a fabricação de manteiga, na Alemanha,

aumenta rapidamente, a exportação respectiva decresce,

na razão de sua importação crescente.

O número dos quilos de manteiga era o seguinte:



No que diz respeito aos queijos, encontramos os

algarismos seguintes:

Assinala-se ainda aqui uma exportação decrescente, ao

passo que a importação nitidamente se desenvolve.

A concorrência dos laticínios no mercado internacional

está em vias de progredir rapidamente. Em quase todos os

Estados da Europa a crise da produção de cereais exerce

uma influência estimuladora, sobre a produção leiteira - na

França como nos Países Baixos, na Áustria como na Rússia,

na Suécia como na Noruega. Mas é particularmente na

Dinamarca que aumenta bastante a produção de

manteiga. O excedente da exportação sobre a importação

se elevou nesse país de 1 milhões de quilos, em 1881, para

119 milhões de quilos, em 1896. O número de vacas,

proporcionalmente ao número de habitantes, não

aumentou. Ele era:

Mas os laticínios também se desenvolvem rapidamente

fora da Europa. Os países que, a este respeito, podem

enumerar-se, são o Canadá quanto ao queijo e a Austrália

quanto à manteiga. A quantidade de queijo exportada pelo

Canadá era:

Na Austrália os laticínios foram favorecidos não apenas

pela baixa do preço dos cereais mas ainda pelos prêmios



de exportação (geralmente 2 pence por libra de manteiga

e 1 penny por libra de queijo): no território de Vitória (até

1893), na Austrália Meridional (até 1895), em Queensland

(até 1898). A comissão agrária do Parlamento inglês relata

o seguinte, sobre a produção australiana de manteiga: "No

território de Vitória o progresso dos laticínios foi

caracterizado pelo incremento do sistema da

industrialização, Segundo os dados oficiais mais recentes

havia em 1895, naquele país, 155 fábricas de manteiga e

de queijo, ao passo que em 1892 havia 74. Da produção

total de 35.580.000 libras de manteiga, em 1895,

27.000.000 provinham de fábricas (dairy factories). O

aumento da exportação de manteiga do território de Vitória

foi o seguinte:

Relatórios semelhantes, a respeito do aumento rápido da

Indústria de lacticínios, chegam de Queensland e da Nova

Galles do Sul. Nesta última colônia a produção de manteiga

se elevou de 15.500.000 libras em 1889 a 27.359.000

fibras em 1895.

Notemos esta passagem notável do relatório sobre a

Nova Galles do Sul: "Parece que a indústria de laticínios

não se limita mais, como antes, aos camponeses (farmers),

visto que muitos grandes criadores (graziers in a large way

of business) particularmente na vizinhança das costas,

desviaram a sua atenção, nestes últimos tempos, para esta

atividade".

"No começo do sistema das fábricas, estas em sua

maioria eram cooperativas. As operações de desnatamento

do leite e da elaboração de manteiga realizavam--se na



mesma empresa. Este costume vai cessando aos poucos.

As antigas fábricas de manteiga são substituídas por

fábricas centrais desse produto, que recebem a sua

matéria-prima de lugares numerosos, em que se faz o

desnatamento. As vantagens da mudança são ao que se

diz, consideráveis. Em cada centro se prepara manteiga de

uma única qualidade, e as despesas de produção são

bastante reduzidas pelo aumento de sua escala e pelo

emprego de máquinas e aparelhos aperfeiçoados, que as

grandes empresas podem adotar com proveito" (Pág.96).

Assim como o açúcar, a manteiga alemã exportada é, em

sua maior parte, consumida na Inglaterra. Dos 7.101.000

quilos da exportação alemã de manteiga (1896), 5.570.000

foram remetidos para aquele país; dos 3.716.000 quilos de

1897, 2.766.000 tiveram o mesmo destino. Mas esses

algarismos já mostram que a manteiga alemã sofre no

mercado britânico uma regressão rápida. A importação

inglesa de manteiga provinha de diversos países nas

proporções seguintes:

O surto rápido da Austrália se manifesta aqui de maneira

particularmente nítida. Os laticínios dinamarqueses

também já se apresentam fortemente atingidos pela

concorrência daquele país, que exerce pressão sobre os

preços e dificulta as vendas.

Mas as cooperativas alemãs têm feito grandes esforços

para aumentar o mais depressa possível as fábricas de

lacticínios, Com orgulho, elas chamam a nossa atenção

para o seu progresso rápido nos últimos anos, Agem como

se um negócio fosse tanto mais lucrativo quanto maior o



número dos seus concorrentes. Mas a verdade é que como

salvadores dos camponeses, se veem obrigados a esta

atitude. Por maior que se apresente o número das

cooperativas de laticínios, proporcionalmente ao número

dos camponeses a serem salvos por esse remédio

soberano, ainda é sempre muito pequeno. Mas bem antes

que uma fração importante da classe camponesa chegue,

graças às cooperativas de laticínios a um certo grau de

prosperidade, o domínio da produção de manteiga e de

queijo será fatalmente atingido pela superprodução e pela

crise.

Na Dinamarca, esse país abençoado das cooperativas de

laticínios, muitas delas já estão hoje numa situação difícil.

Na Alemanha, quando da discussão da lei sobre a

margarina, a situação dos produtores de manteiga foi

descrita com as cores mais sombrias. Isto não impedia,

porém, que, como foi anunciado triunfalmente no último

congresso da associação das cooperativas agrícolas,

reunido em Dresde, 175 novas fábricas de laticínios, em

1895, e 177 em 1896, fossem fundadas. Em 1897, essa

febre de fundação parecia grassar mais furiosamente

ainda. Cooperadores inteligentes já fazem advertências. É

o caso, por exemplo, de Landauer, de Gerabronn, já

mencionado, o qual declarava na 42ª assembléia geral dos

agricultores de Wurtemberg, no seu relatório sobre a

indústria de laticínios: "É evidente que um movimento

extraordinariamente forte, tendendo à fundação de novas

fábricas de laticínios, se verifica atualmente no campo,

sobretudo de um ano a esta parte. Se persistir, pode

admitir-se que o número atual de tais estabelecimentos, no

espaço de dois a três anos, dobrará se não triplicar. Assim,

no distrito de Gerabronn, por exemplo, a partir da fundação

da primeira fábrica, no intervalo de tempo de dezesseis

anos, não se instituíra uma nova, ao passo que nos seis

últimos meses já apareceram nada menos de dez.



Acrescentemos que outras estão sendo esperadas para

breve. Esse movimento é tão acentuado que mesmo os

partidários entusiastas da atividade cooperativista o

examinam sacudindo a cabeça, manifestando o temor de

que o estabelecimento de tantas fábricas de laticínios

possa engendrar para a agricultura, de maneira indireta, os

perigos mais Inquietantes".

Simetricamente à crise do álcool e do açúcar, parece

inevitável uma crise da indústria de laticínios.

Sering se lamentava também, no discurso sobre a

cooperação, que pronunciou em fevereiro de 1897, diante

do colégio real de economia agrícola da Prússia, da rude

concorrência que entre si se fazem as cooperativas de

lacticínios, "Entretanto, diz a título de consolação,

esperamos vencer essas dificuldades mediante um novo

desenvolvimento da ideia cooperativista, ou antes, pelo

mesmo meio que transforma presentemente, de maneira

tão considerável, a nossa grande indústria - por meio dos

cartéis. Reivindica-se a anexação das diversas fábricas de

laticínios, mais numerosas do que nunca, às grandes

cooperativas de venda de manteiga, obrigando-se aquelas

a colocar uma parte determinada de sua produção por

intermédio destas últimas. As federações de cooperativas

para tal fim, engrandecidas e fortalecidas, querem então

partilhar os seus mercados e suprimir dessa maneira a

concorrência, que até aqui tem prejudicado os preços. Os

excedentes devem ser expedidos, mesmo com perdas,

para o estrangeiro", para a Inglaterra.

Mas o professor Sering recomendava esse famoso

recurso no mesmo discurso em que, um pouco antes,

declarara com indignação: "Agora, como nunca, nos são

indispensáveis as cooperativas de compra, num tempo de

cartelização progressiva da indústria, porque, contra o

abuso do poderio econômico, que permite a associação dos

fabricantes, não há outro recurso a não ser a coligação dos



consumidores" (THIELS, landw Jahrbuch, 1897.

Suplemento, págs 223, 225).

O cartel agrário é pois, um "desenvolvimento da ideia

cooperativista", O cartel industrial é "um abuso do poderio

econômico, abuso que unicamente o progresso da ideia

cooperativista poderá neutralizar. De um lado, a

cooperação é preciosa, porque oferece o meio de

vencermos o cartel; de outro o cartel é precioso, como

meio de impedir a bancarrota sem ele inevitável, da

cooperativa. A lógica de senhor professor está à altura de

sua indignação moral.

Mas não é isso o mais interessante nas ideias que

desenvolve. Estas se singularizam pelo fato de aludirem ao

estado de indigência das fábricas de lacticínios e

preconizarem o cartel como o único meio de solver-se a

crise, esse mesmo cartel que se torna irrealizável pela

multiplicação constante daqueles estabelecimentos. Eis o

que é forçado a reconhecer, num hino de louvores às

maravilhas da cooperação um dos luminares da ciência

agrária.

O que ocorre nas indústrias mencionadas até aqui

igualmente se verifica nas outras grandes empresas

agrícolas, que se têm revestido, porém, de importância

menor para o movimento cooperativista.

A crise que se manifesta não leva, de certo,

necessariamente, à ruína da indústria afetada. Isto só se

verifica em casos muito raros. Ordinariamente, ela apenas

revoluciona no sentido do capitalismo, as relações de

propriedade existentes e, portanto suscita precisamente

aquilo que a ação da cooperativa, no espírito dos seus

advogados, deveria impedir.

No decurso de uma crise, as pequenas explorações, as

que se armaram insuficientemente, as que contam com

poucos capitais, sucumbem. Mas a ruína de uma indústria



agrícola, acarreta consequências que repercutem mais

longe: dela resulta a destruição, ou pelo menos o

solapamento da existência de numerosos agricultores, que

dela dependiam. Quanto maior o concurso assegurado

pelas empresas industriais aos lavradores, quanto mais as

explorações destes últimos nelas se apoiam, tanto mais a

bancarrota leva além as suas devastações.

As empresas maiores, mais organizadas, poderão

manter-se durante uma crise dessa ordem, mas elas

mesmas terão de atravessar tempos difíceis, durante os

quais os lucros se estancarão e apenas inversões

suplementares poderão permitir o curso da produção. Os

que não podem realizar essas inversões suplementares

perdem os seus direitos. O malogro dos cooperadores é

geral. Não lhes restará outro recurso senão o de vender a

empresa a uma capitalista qualquer. Quando a crise não é

geral, um grupo de alguns raros cooperadores ricos

transformam o estabelecimento em sua propriedade

privada que passam a administrar de maneira puramente

capitalista:

Este processo não desfecha necessariamente na

proletarização dos antigos cooperadores. Se têm sorte,

ainda podem conservar a sua propriedade camponesa. Mas

onde se verifica esta hipótese favorável, a sua

dependência econômica em relação à antiga exploração

agrícola subsiste. De dependência em relação a uma

sociedade de que faz parte o agricultor, como filiado com

os mesmos direitos e os mesmos interesses que os demais,

ela se torna dependente em relação a um, ou a muitos

capitalistas, infinitamente superiores pelo seu poderio e de

objetivos opostos aos seus. O colaborador da fábrica

cooperativa se transforma, agora, em operário assalariado

da fábrica capitalista. A coisa não melhora pelo fato do

trabalho assalariado dissimular-se aqui, como na indústria



doméstica. Este é o fim inevitável das cooperativas

agrícolas de produção.

Como nos demais setores da sociedade capitalista, a

indústria acaba por vencer a agricultura e o capital da

cooperativa de produção isolada.

As cooperativas rurais de produção, em virtude das

vantagens momentâneas que deixam entrever aos

lavradores, servem de instrumento poderoso para avanço

da industrialização da agricultura. Ao mesmo tempo,

servem para abrir, de modo enérgico, o caminho à

dominação do capital, que sem isso encontraria

dificuldades bem maiores.

Não diminuímos, certamente, a importância dessas

cooperativas. Elas são consideráveis na medida em que

revolucionam a agricultura. Não são porém, um recurso de

salvação para o camponês.

De resto, as cooperativas também têm os seus limites.

As indústrias agrícolas subordinam-se às mesmas leis

que regem as outras indústrias. A concentração e a

centralização das empresas, que encontram na agricultura

contra-tendências tão fortes, realizam aqui progressos

rápidos. Nas indústrias agrícolas, como em todas as

demais, reina a tendência à grande exploração.

É o que mostra, da maneira mais nítida, a fabricação de

açúcar, artificialmente estimulada, é verdade, pelas

medidas impostas pelo Estado. Contavam-se no império

alemão:



Assim, a média da quantidade de beterrabas trabalhadas

numa fábrica é quase quintuplicada em 25 anos!

Na fabricação de aguardente de batatas podemos seguir

a mesma tendência, embora de uma forma menos

acentuada, até o tempo das novas leis fiscais que

procuram limitar o desenvolvimento da produção. Nos

anais de estatísticas do império alemão lemos que o

número das destilarias que trabalham com batatas, grãos

ou melaço se eleva de 1872 a 1881-1882, de 7.011 a

7.280. Mas o número das destilarias que pagam menos de

15.000 marcos de imposto sobre aguardente cai de 6.222 a

5.788, ao passo que o número das que pagam mais de

15.000 marcos se eleva de 789 a 1.492.

Por outro lado, arrolavam-se:

A par!ir de 1887-88, no domínio dos impostos do império,

a produção de aguardente de batatas permanece em

média, para cada exploração, ao mesmo nível, mas é

preciso observar que as menores destilarias sofreram uma

regressão bem caracterizada. Vejamos:

As fábricas de laticínios são, naturalmente submetidas do

mesmo modo, à lei de evolução da grande indústria

moderna. Através delas igualmente, o progresso técnico



avança. No seu domínio, igualmente, a fabricação manual

cede lugar `fabricação mecânica. As máquinas aumentam,

a quantidade dos artigos que cada uma delas elabora se

eleva. Alargam-se os locais empregados na produção e os

locais de depósito; ampliam-se os mercados e ao mesmo

tempo cresce para essas indústrias a necessidade de

vendedores próprios, vendedores armados de uma séria

cultura comercial, tais como os que apenas uma grande

empresa, capaz de realizar muitos negócios, pode

empregar.

Vimos mais acima que, na Nova-Galles do Sul, as fábricas

de laticínios se ampliam sempre. O mesmo fato é

assinalado na Bélgica. Colard Bevy, num discurso

pronunciado perante o Congresso Internacional de

Agricultura, em 1895, relata o seguinte: as pequenas

cooperativas, insuficientes e mal conduzidas, desaparecem

cada vez mais diante das maiores, "que podem trabalhar

com grandes quantidades de leite e fornecer produtos de

uniformidade constante, a preços mais baixos e nas

melhores condições. Se um agente capaz dirige a

exploração, essas vantagens atingem o seu ponto

culminante" (Citado por VANDERVELDE, no seu artigo sobre

“O socialismo agrário na Bélgica, Neue Zeit, XV, 1. pág.

755.).

O desenvolvimento da indústria de gêneros alimentícios

no império alemão é visível no quadro seguinte, que se

baseia em algarismos da estatística das profissões de 1882

a 1895. Para cada cem dirigentes de empresa

(proprietários e empregados), contavam-se, entre

operários, assalariados e funcionários:



Vemos, por toda parte, um aumento contínuo das

explorações. Em todas as indústrias agrícolas o número

dos operários assalariados cresce muito mais depressa do

que o dos patrões e dos diretores de empresa. Na

fabricação de açúcar de beterraba, nos laticínios, etc., e na

fabricação de cerveja o aumento relativo se eleva a mais

de cem por cento; na de conservas vegetais a quase cem

por cento.

Que extensão tomaram certas explorações da indústria

agrícola? É o que nos mostram, por exemplo, as empresas

da casa Nestlé. Ela possuía na Suíça duas grandes fábricas

para o preparo de leite condensado e uma fábrica para o

preparo de farinha láctea. Esta última, estabelecida em

Vevey trabalha diariamente 100.000 litros de leite, produto

de 12.000 vacas, oriundos de 180 aldeias. 180 aldeias

perderam a sua autonomia econômica e se tornaram

caudatárias da casa Nestlé. Os seus habitantes ainda são,

exteriormente, proprietários de suas terras, mas já não são

camponeses livres.

À medida que esta evolução avança e que cresce a soma

de capital necessário para a fundação de uma empresa

capaz de concorrência, fecha-se o círculo dos agricultores

em condições de instituir cooperativas de produção. Os

novos estabelecimentos nesse domínio se tornam

doravante, cada vez mais, explorações capitalistas, como

hoje se revela bem na fabricação de açúcar de beterraba e

de aguardente de batata. Nos lugares em que ainda se



pode falar de fábricas cooperativas desses ramos

industriais, só se encontram, por assim dizer, empresa de

camponeses abastados e de proprietários de terras nobres.

Daí por diante toda cooperativa rural de produção é

ameaçada, a cada crise, de cair em mãos capitalistas.

Cedo ou tarde sobrevém o momento, para cada espécie de

indústria agrícola, em que deixa de ser acessível aos

pequenos lavradores e se torna um monopólio dos

capitalistas e dos grandes proprietários territoriais. Esta

evolução, ordinariamente, leva também à substituição da

pequena pela grande agricultura. Encontramos ainda as

melhores provas desse fato na indústria do açúcar. As

vantagens da exploração mecânica na agricultura atingem

sua maior importância nos lugares em que a força motriz

necessária não é produzida especialmente para esse fim,

mas fornecida por uma exploração industrial estabelecida

na propriedade.

Nos lugares em que não leva à regressão da pequena

empresa, a industrialização da agricultura aperta, os laços

que atam o pequeno lavrador à fábrica, compradora única

dos seus produtos. Ele se torna então, de modo completo,

um servo do capital industrial, cujas exigências

condicionam a sua atividade.

Eis a salvação que a indústria agrícola proporciona ao

camponês.

f) Substituição da Agricultura pela

Indústria

Se o desenvolvimento da indústria agrícola proporciona,

ao menos de modo passageiro, um novo apoio ao lavrador,

o progresso da técnica suscita também, por outro. lado,

efeitos, que o confundem. São efeitos que arruínam os

diversos ramos da agricultura. Isto provém, em parte, de

melhor utilização das matérias primas, botando-se com a



mesma quantidade delas uma quantidade maior de

produtos. Tal circunstância resulta naturalmente, dado que

seja constante o consumo do artigo em causa, numa queda

da procura da matéria-prima. No caso de aumentar o

consumo, a procura da matéria-prima não aumenta tão

depressa quanto aquele. Além disso, o progresso industrial

implica na substituição de matérias-primas do grande valor

por matérias-primas de menor valor, como por exemplo no

emprego de refugos e na produção de sucedâneos. Por

último, a indústria consegue, mesmo, fabricar por conta

própria artigos outrora fornecidos pela agricultura, ou

substituí-los de modo a se tornarem supérfluos.

Expliquemos a coisa com alguns exemplos. Sabe-se a

grande quantidade de elementos nutritivos que se perde

pelo fato de ser o trigo moído de modo imperfeito. Os

progressos da moagem reduzem cada vez mais essas

perdas. "No século XVIII Vauban avaliava o consumo anual

de um homem em cerca de 712 libras de frumento,

quantidade que quase basta atualmente para dois homens.

Hoje, graças aos aperfeiçoamentos introduzidos nos

moinhos, o homem ganha grandes porções de substâncias

nutritivas, que representam muitas centenas de milhões

anuais. Antes, apenas serviam aos animais, em relação aos

quais podem ser substituídas, com infinita facilidade por

outros elementos que não convêm de modo nenhum no

consumo do homem... O frumento não contém mais de 2%

de substância não digerível, e um moinho per!eito, no

senso mais lato, não deveria dar uma maior quantidade de

farelo. Mas os nossos melhores moinhos dão sempre de 12

a 20% de farelo, e os comuns até 25%, proporção que

encerra de 60 a 70% dos elementos mais nutritivos da

farinha (J. V. Chemische Brief, pág. 334.).

Em 1877, o moleiro técnico V. Till afirmava ter

descoberto um processo que produzia 92,6% de farinha e

apenas 7,4% de farelo e de refugo (V. TILL. Die Lösung der



Brotfrage). Até hoje não vimos mencionada nenhuma

maior redução da quantidade de farelo. Pelo contrário,

fazem-se atualmente ensaios para, por via química, tornar

digeríveis as substâncias nutritivas do farelo, em particular

a matéria albuminóide.

É claro que, constante o consumo da farinha, todo o

progresso da moagem na utilização do grão acarretará

uma diminuição da procura de trigo. Mas o mesmo

resultado se verificará também mesmo que aumente o

consumo da farinha. Basta que a quantidade de cereais

posta à venda cresça tão depressa, ou mesmo mais

depressa ainda do que aquele consumo. A substituição de

moinhos primitivos por moinhos modernos deve, pois,

acentuar os efeitos da crise do mercado.

As experiências que acabamos de citar, tendentes a

tornar digeríveis pelo estômago humano as substâncias

nutritivas do farelo, já entram no domínio do

aproveitamento dos refugos e da produção de sucedâneos.

O aproveitamento cada vez mais extenso de refugos é

uma das particularidades essenciais de modo de produção

moderno. Trata-se de um resultado natural da grande

produção, que acumula os detritos em quantidades

consideráveis em certos pontos. Ela cria assim a

necessidade da eliminação desses materiais, com as

tentativas correspondentes para o seu emprego em

finalidades de ordem industrial e para transformação de

uma fonte de embaraços e despesas improdutivas numa

fonte de lucro.

Para a agricultura esses refugos adquiriram a mais alta

importância. De um lado, os resíduos da grande indústria

fornecem ao campo forragem e esterco - tais como os

bagaços das destilarias, das fábricas de açúcar, de cerveja

de óleos, a escória Thomas, a cinza de madeira, etc. - e se

tornam assim um meio poderoso para subordinação da

agricultura à industria. Mas, por outro lado, a atividade



fabril se apodera dos restos dos produtos rurais, para fazer,

com o seu emprego concorrência à própria agricultura.

Temos um exemplo de semelhante aproveitamento de

refugos na fabricação do óleo de caroço de algodão,

outrora desprezado como inútil, ou quando muito aplicado

como esterco nas plantações dessa fibra. Hoje, fabrica-se

com esse caroço um óleo que faz concorrência muito

sensível e crescente ao artigo proveniente das plantas

oleaginosas da Europa. Arrolavam-se no império alemão,

importados:

O óleo de caroço de algodão é empregado sobretudo na

adulteração do óleo de oliva e na fabricação de manteiga

artificial, a margarina. Esta é feita com sebo de boi, com

leite e óleos baratos, particularmente o de caroço de

algodão e mal se distingue, do ponto de vista do gosto e da

ação fisiológica, de manteiga natural. Em 1872, foi fundada

na Alemanha a primeira fábrica de manteiga artificial.

Hoje, há cerca de sessenta.

Que esta concorrência não melhora a situação já crítica

do mercado da manteiga, é coisa evidente. As queixas tão

reiteradas dos agrários, que pediram e obtiveram, em

1896, novos entraves à indústria da margarina, são

certamente exageradas. Mas não há menos exagero na

afirmação oposta, segundo a qual a manteiga artificial não

prejudica de forma alguma os agricultores. É magro

consolo para estes últimos saberem que a produção de

manteiga artificial se acha também numa situação difícil.

Tal precariedade se revela menos nos deficits de algumas

fábricas - verificam-se deficits, mesmo em ramos de



indústrias florescentes, no caso de explorações de direção

canhestra, cuja colocação seja desfavorável ou que

tenham aparelhamento insuficiente - do que na estatística

do país onde a margarina e a manteiga podem competir da

maneira mais livre. Na Inglaterra, a importação de

manteiga e de margarina foi a seguinte:

A concorrência de manteiga australiana barata atingiu

não apenas os produtores de manteiga natural, mas

também os produtores de manteiga artificial. Mas isto não

conduzirá naturalmente à ruína desta última, mas no

melhoramento dos métodos de sua fabricação. Quanto aos

produtores de manteiga natural, nada terão a ganhar.

Se contestamos, porém, que a fabricação de margarina

seja prejudicial à indústria de laticínios, não queremos

absolutamente justificar com isto os esforços no sentido de

uma coação sobre a primeira, em proveito da segunda.

Sabemos, não sem lástima, que a falência de uma

cooperativa de laticínios proletariza um grande número de

camponeses laboriosos, mas não é menos triste ver uma

máquina nova arrancar o pão a operários igualmente

diligentes. Desta maneira é que se realiza o progresso

técnico na atual sociedade. Quem desejar suprimir este

método de progresso terá de suprimir toda a ordem social

vigente. Inversamente, não passa de um absurdo

pretendermos a conservação desta ordem social, por todas

os meios possíveis, e ao mesmo tempo eliminarmos as

suas consequências. Este absurdo se torna revoltante

quando se objetiva fazê-lo praticamente realizável

mediante a concessão de privilégios protecionistas a

algumas categorias de produtores, segundo interesses

transitórios e de casta e em detrimento da coletividade,



com a resistência a qualquer progresso técnico que

diminua o lucro de tais particulares.

A massa da população, num Estado moderno não pode

admitir durante muito tempo regalias dessa ordem. Trata-

se, pois, de uma utopia a pretensão de se proteger desse

modo a agricultura contra as conquistas da indústria

crescente. Os esforços convulsivos feitos nesse sentido

pelos nossos agrários provam apenas como se acham

ameaçados pela grande indústria capitalista de gêneros

alimentícios e a importância que esta última assumiu em

face da produção rural.

A manteiga artificial e, ao seu lado, o frumento artificial,

têm sido até aqui, dentre os sucedâneos elaborados pela

grande indústria, os que, com o seu aparecimento, maior

influência exercem sobre a agricultura, Mas não são os

únicos a agir nesse sentido.

A indústria de cerveja tomou, nestes últimos tempos, em

quase todos os Estados da Europa, um surto considerável.

A sua produção forneceu:

Na Dinamarca, a produção de cerveja se elevou de

1.200.000 hectolitros (1876) a 2.185.000 (1891). Na

Suécia, de 419.815 (1880) a 1.240.811 (1890); na Suíça,

de 280.000 (1867) a 650.000 (1876), 1.004.000 (1886) e

1.249.000 (1891).



Dever-se-ia supor que a produção de lúpulo se haja

desenvolvido na mesma medida. Não é, porém, o que

acontece. Apenas aumentou um pouco. Já em 1867

calculava-se o produto de uma colheita completa de lúpulo,

na Europa, em 50.000 toneladas. A colheita teve a mesma

importância em 1890 (24.705 toneladas na Alemanha,

15.000 na Inglaterra); em 1892 apuravam-se 57.000

toneladas (das quais 24.150 na Alemanha, 19.000 na

Inglaterra).

Na Inglaterra, a quantidade de cerveja produzida

anualmente se elevou de 35 milhões de hectolitros (1873)

a 52 milhões (1891), com um aumento de 17 milhões, isto

é, de 50%, em grosso. Ao contrário, em 1871, 24.000

hectares foram consagrados à cultura do lúpulo, e em

1891, 23.000 tiveram o mesmo fim. Mas a importação

desse produto, diz o relatório da comissão parlamentar

agrária de 1897 (página 83), “continuou estacionária

durante os últimos vinte anos. Durante o período de 1876-

78, a importação anual do lúpulo de qualquer proveniência

foi, em média, de 195.000 quintais, e em 1893-95, de

203.000 quintais".

O quadro seguinte mostra a marcha do desenvolvimento

no império alemão:



O aumento do consumo de cerveja não beneficia, pois,

de forma nenhuma, aos cultivadores de lúpulo. Apenas

favorece à elaboração dos sucedâneos deste produto.

Mas, os progressos da química são mais funestos ainda

aos vinhateiros do que aos cultivadores de lúpulo, Os

laboratórios ensinam-nos a fabricar, com o fécula das

batatas, com os trapos e as fibras lenhosas, a glucose,

esse famoso elemento destinado, a melhorar os vinhos de

pouco valor. Mas ensinam-nos também, a preparar vinhos

com bagaços de uvas, combinado com açúcar e outros

produtos da industria agrícola.

Cada vez mais os produtos ditos naturais passam a sofrer

uma série de preparos que reclamam conhecimentos

científicos e a intervenção de aparelhos custosos, Cada vez

mais o próprio vinho natural se torna objeto de uma grande

indústria capitalista. A esta o lavrador apenas fornece a

matéria-prima. A adega de vinhos se transforma numa

vinícola.

Na sua conferência sobre o "Estado da legislação relativa

ao preparo do vinho e sua técnica" (Die Lage der

Gesetzgebung betreffend die Weinbereitung und die

Technik der Weinbereitung), feita perante o Colégio real de

economia agrícola da Prússia, em fevereiro de 1897, o

professor Maercker expôs entre outras as ideias seguintes:

"O vinho não é inteiramente um produto natural, Nas cepas

da videira ele não se forma pronto para ser engarrafado.

Pelo contrario, deve antes fazer um longo percurso, por

meio de trabalhos de adega, até que o mosto doce se

transforme no nobre vinho.

Este preparo estimulou nos últimos anos toda uma série

de pesquisas científicas, graças às quais progredimos

muito no domínio do tratamento de vinhos. Assim,

aprendemos pouco a pouco a fazer de uma uva de valor

medíocre um produto natural de boa qualidade. A cultura

do fermento sobretudo, se apossou desse terreno”. Aos



bagaços de uvas se justapõem diversos cogumelos de

lêvedo, que determinam a fermentação e a produção do

mosto. "Sabe-se que há diferentes espécies de fermentos.

O que se obtém sobre o Johannisberg, em Geisenheim,

produz um vinho de caráter bem determinado. Procurou-se,

com a cultura à parte de certas qualidades de lêvedo, a

obtenção de vinhos de tipos particulares. Homens de

imaginação viva chegaram a pensar, quando experiências

felizes se ultimavam nesse campo, que poderíamos

dispensar inteiramente a vinicultura. Só teríamos de juntar

artificialmente um fermento a uma solução açucarada para

daí resultar um vinho tão fino quanto o Johannisberg ou o

Steinberg".

Parece que esta perspectiva era de molde a entusiasmar

meio mundo - e não apenas os paladares exigentes como

pretendia Heine. Vinho Johannisberg para todos - isto não

sena, por acaso, o começo do céu na terra?

Assim pensa um socialista, mas não um agrário. O que

representa uma felicidade para todos - uma

superabundância de gêneros de primeira necessidade e de

artigos de luxo - representa para a renda territorial uma

desgraça. Se qualquer pessoa pudesse preparar o

Johannisberg com água açucarada, adeus renda territorial

dos vinhateiros de Johannisberg! O professor Maercker

prossegue com satisfação: "Isto, graças a Deus, não se

confirmou. Mas conseguiu-se com a cultura dos lêvedos um

vinho bem melhor que o anterior, e os nossos produtos

puderam ser vendidos por preço infinitamente mais alto,

Esta cultura dos lêvedos vem sendo aplicada há poucos

anos".

Os cogumelos de fermento até aqui estacaram

respeitosamente diante da renda territorial. Mas não é de

temer-se que esses diabinhos microscópicos um dia

renunciam à sua atitude leal e se tornem revolucionários?

Já se começa a fabricar Johannisberg com o carrascão, Por



que motivo não o haveremos de fazer ainda com água

açucarada?

Mas impedir o melhoramento do vinho, eis o que não é

possível segundo declarações do próprio professor

Maercker na parte imediata de sua conferência, A

estatística diz que numa década – lembra ele - ocorre

apenas um ano de safra vinícola excelente, ocorreu três

anos de safras boas, três anos de safras regulares e três

anos de safras ruins. Esses vinhos ruins se não forem

melhorados, ofenderão o paladar civilizado. Proibir o seu

melhoramento seria, pois, prejudicar aos próprios

vinhateiros.

Ao lado dos vinhos melhorados e dos carrascões, aparece

o vinho de uvas secas. "Podemos, com uvas secas,

mergulhando-as na água, reduzindo-as a fragmentos e

fazendo-as fermentar preparar um vinho excelente. Trata-

se de produto muito aceitável, Ele tem todos os

característicos do vinho natural, e move ao artigo

germânico uma dura concorrência. Do ponto de vista

técnico nada se pode reprochar-lhe. Do ponto de vista

econômico é passível de censura, pois compete

tenazmente com o nosso vinho alemão, É inatacável

quanto à análise e prodigiosamente barato, Com 12

marcos podem ser fabricados 100 litros desse sucedâneo.

Trata-se, pois, de um concorrente terrível, que deve ser

resolutamente combatido por meios legislativos".

Com efeito, pensa-se muito na infelicidade que abateria

sobre o povo alemão se o vinho de uvas secas chegasse a

suplantar a péssima aguardente de batatas!

Por meio do lêvedo de cultura, podemos também fazer

com o malte algumas bebidas semelhantes do vinho. Em

Hamburgo uma grande fábrica prepara, assim, vinhos de

malte.



Da discussão suscitada por esta conferência,

destaquemos uma observação do superior conselheiro

privado do Thiel. Afirma entre outras coisas que os

pequenos lavradores não estão em condições de introduzir,

por sua própria iniciativa, os melhoramentos necessários

aos vinhos. Apenas os grandes vinhateiros e os

negociantes de vinhos o podem fazer.

De igual maneira, Meitzen (Der Boden, etc., II, p.275,

sqq) escrevia há trinta e cinco anos: "unicamente os

grandes proprietários e os vinhateiros abastados, que

moem por conta própria as suas uvas têm recursos para

conservar o vinho no entreposto e esperar, para vendê-lo,

o momento favorável. O número de vinhateiros pobres que

não o podem fazer é de cerca de 12 a 13 000 (na velha

Prússia, antes de 1866). Para receberem depressa o

dinheiro de contado, eles se desfazem das uvas

imediatamente depois da vindima. As vezes já venderam a

colheita mediante adiantamento de fundos. O fisco calcula

em 69.405 quintais a quantidade de uvas entregue no

outono de 1864 por essa camada de vinhateiros aos

negociantes e fabricantes de vinhos".

A dependência dos pequenos vinhateiros em relação aos

negociantes de vinhos é ainda agravada pela insegurança

de rendimento das culturas. Lembramos mais acima a

observação de Maercker, ao informar que em dez anos de

safras vinícolas, há três ruins e apenas uma excelente.

Meitzen indica, na sua obra já citada, a produção das

vindimas das regiões renanas de 1812 a 1864 (em einers).

Servir-nos-emos de alguns dos seus algarismos:



Em tais condições, a viticultura não constitui mais do que

um jogo de azar. Nele devem necessariamente ganhar, por

fim, os que, tendo a bolsa bem recheada, podem perder

durante anos. Bastará um ano ruim para provocar a

falência do pequeno vinhateiro sem capital ou para reduzi-

lo ao endivida mento sem saída.

Aqui também se apresenta a cooperação como o

instrumento salvador. As adegas cooperativas devem dar

ao pequeno vinhateiro a possibilidade de recolher em

pessoa o lucro amealhado pelos intermediários. Mas tudo o

que já foi dito quanto às cooperativas agrícolas de

produção, em geral, é válido para essas adegas

cooperativas: de um lado, não são acessíveis a todos os

pequenos vinhateiros sem capital; de outro, devem, como

as demais empresas semelhantes, degenerar, cedo ou

tarde em sociedades capitalistas ou transformar-se em

propriedades capitalistas. Nesse sentido, não fazem mais

do que apressar a evolução que tende a colocar o

vinhateiro em dependência sempre maior em relação à

fábrica, à adega de vinho, e a torná-lo um trabalhador

parcelário da indústria correspondente.

Mas a própria evolução técnica que agrava a

dependência do vinhateiro em relação ao fabricante de

vinho suscita, de modo crescente a independência deste

em relação àquele. Essa evolução proporciona, em



quantidades cada vez mais largas, artigos estrangeiros

baratos, com os quais o negociante melhora a qualidade

do produto nacional. Ela lhe fornece também matérias-

primas sempre mais em conta para o preparo do vinho.

A revolução que se verificou na produção vinhateira se

assinala com maior nitidez na França. Em. virtude das

devastações feitas pela filoxera e outras moléstias, o

rendimento das vindimas caiu rapidamente no país. Ela se

apresentou, anualmente, da seguinte maneira:

Embora, a partir de 1880, o consumo do vinho seja muito

maior do que a produção correspondente, a sua exportação

diminui muito pouco. Isto em parte se explica pelos

excedentes guardados em adega, oriundos de anos

anteriores, e em parte pela importação de vinhos baratos,

que são melhorados e em seguida consumidos na própria

França ou exportados como produtos finos do país. A

importação de vinho computada em milhares de

hectolitros, foi a seguinte:

Mas ao mesmo tempo a fabricação de vinhos artificiais

também se elevou. Segundo a própria estatística oficial, as



quantidades de vinhos fabricados foram as seguintes:

A fabricação de vinho artificial deve ser infinitamente

mais vasta. Mas apenas uma parte dessa indústria é

realizada abertamente.

No império alemão, a importação de uvas secas se

elevou de 12.994.000 quilos em 1886 a 32.846.000 em

1895. A parte leonina desse aumento deve ser atribuída à

fabricação de vinho. Ao mesmo tempo, a importação de

uvas frescas se elevou de 3.181.000 quilos em 1895 a

19.371.000 em 1895.

Além disso, ensaia-se, também nesse domínio a

concorrência de além-mar, tanto da África (Argélia, Tunísia,

Cabo) corno dos Estados Unidos, particularmente da

Califórnia, do Chile, do Uruguai, da República Argentina, da

Austrália. Na Argélia, em 1878, 17.600 hectares foram

plantados com vinhedos; em 1889, foram-no 96.624

hectares; em 1893, 116.000 hectares. Neste último ano o

rendimento das vindimas fora de 3.800.000 hectolitros.

Nos Estados Unidos, a produção de vinho ascendeu em

1889 a 1.500.000 hectolitros; na República Argentina teve

a mesma importância; no Chile foi de 1.000.000 de

hectolitros.

Até aqui tratando de sucedâneos e de produtos de

refugos, sempre nos limitamos, sem dúvida, ao

aproveitamento de matérias-primas de medíocre valor,

mas todas oriundas da agricultura. Mas a evolução

industrial consegue mesmo, em muitos domínios, elaborar

produtos manipulados até então pela agricultura, sem

nenhuma colaboração da parte desta.

Os resultados mais conhecidos, a este respeito, são os

que a química obteve com a exploração do alcatrão. Com



este, não apenas se faz uma quantidade bem alta, e cada

dia mais considerável, de substâncias inteiramente novas,

que exercem, particularmente na medicina, um papel de

primeira ordem, como também se conseguem, por preços

mais baixos, materiais que a agricultura até então

fornecera.

A garança, por exemplo, foi até as alturas de 1870-75

uma planta de grande importância comercial para muitas

regiões da Europa, tais como a Holanda, e a França, e a

Alemanha meridionais. A descoberta da alisarina, fabricada

com alcatrão do carvão mineral, façanha realizada por

Graebe e Liebermann em 1886 e explorada, de modo

crescente, a partir de 1870, nas fábricas de anilinas, matou

a cultura da garança.

De um outro produto do alcatrão de hulha, a sacarina,

descoberta em 1879 e fabricada em massa a partir de

1886, esperava-se no início uma ação semelhante quanto à

cultura de beterrabas. Mas essa ação não se verificou. A

sacarina é cerca de 500 vezes mais doce do que o açúcar

colonial. Só pode substituir esse produto, porém, como

elemento de dulcificação, não como gênero alimentício.

Ainda assim, serve como sucedâneo do açúcar numa série

de aplicações, e se opõe, portanto, ao desenvolvimento do

seu consumo.

Pode ser fabricado álcool com o alcatrão. Mas até aqui o

seu preparo, a título de exploração industrial, não tem

parecido prático.

De importância maior - e mais desagradável - para uma

parte da agricultura são os progressos da eletrotécnica. Ela

parece realizar o que a força do vapor não conseguira - isto

é, eliminar quase que inteiramente o cavalo da vida

econômica.

A força do vapor só pode ser empregada, de maneira

vantajosa no acionamento de grandes massas e na



realização de trabalhos que só comportem curtas

interrupções. Ela substituiu o cavalo nos transportes de

cargas a longas distâncias. Mas ao passo que as estradas

de ferro estimulavam o aumento das grandes cidades, e

contribuíam amplamente para torná-lo possível, criavam

diariamente para o serviço local uma série sempre mais

imperiosa de exigências que reclamavam, há pouco tempo

ainda, o emprego do cavalo. Na agricultura a máquina a

vapor era igualmente incapaz de substituir esse

quadrúpede, por mais preciosa que fosse para outros

diversos trabalhos.

A eletricidade, cuja força pode ser facilmente distribuída

e conduzida a grandes distâncias; cuja ação pode, a

qualquer momento, ser interrompida e reestabelecida;

cujos motores ocupam espaços exíguos e são de manejo

fácil - a eletricidade está em condições de fazer as vezes

de cavalo, como acionador, tanto do domínio dos

transportes quanto ao da agricultura, e já o tem feito em

muitos casos. Ao lado dos tramways, das viaturas e ônibus

elétricos, vemos o aparecimento, ainda, de automóveis de

várias espécies. A difusão do velocípede acionado pelo

homem efetua progressos cuja rapidez constitui uma fonte

inesgotável não apenas de divertimento para os

esportistas e de indignação moral para o filisteu, como

também de grandes lucros para os fabricantes e

negociantes de tais veículos.

O resultado de tudo isso é claro: a procura de cavalos

deve fatalmente baixar. A criação desses animais se

tornará fatalmente um mau negócio. Nos Estados Unidos,

onde os tramways elétricos já substituíram, muito mais do

que na Europa, os tramways puxados a cavalo, esse fato já

se verificou. Um agricultor inglês, que conhece a América

por experiência própria, escreve a respeito: "De tempos a

esta parte se ouvem muitas queixas relativas ao comercio

de cavalos. A produção desses quadrúpedes me pareceu



na América particularmente pouco lucrativa. Os seus

criadores me diziam que não podiam muitas vezes vender

as suas tropas por falta de compradores: a oferta

ultrapassava a procura. Tal fato não me surpreende porque

as pequenas cidades, na América, empregam, no lugar dos

tramways de tração animal, tramways elétricos ou o

funicular. O homem prático dos Estados Unidos já há muito

tempo verificou que a eletricidade custa menos que o trato

dos cavalos. Surpreendi-me, mesmo, ao ver a eletricidade

empregada até nas menores aldeias" (KOENIG, Die Lage

der englischen Landwirtschaft, pág. 408).

Assim, pois, o número de cavalos decresce na América

do Norte - apesar do progresso de sua agricultura, do

aumento de sua população, do desenvolvimento de suas

cidades. E o preço desses animais baixou ainda mais do

que o seu número, como o indicam os algarismos

seguintes:

O número total de cavalos dos Estados Unidos expressa

hoje, pois, um valor menor que a metade do valor que

expressa em 1892.

Ao mesmo tempo que decresce a procura de cavalos nos

Estados Unidos, a sua exportação aumenta. Ela era:



Esses algarismos se encontram na estatística americana

oficial (Yearbook of the United States, Department of

Agriculture, págs. 574, 580). Os anais de estatística do

império germânico dizem que em 1890, 19 cavalos, em

1896, 4.285, em 1897, 5.918 foram importados dos

Estados Unidos pela Alemanha. A importação da América

ultrapassou de muito, nos últimos dez anos, a da

Inglaterra, elevando-se de 1.070 cabeças em 1890 a 2.719

em 1897.

Mas ao mesmo tempo os progressos técnicos no domínio

dos transportes deve ter por efeito, na própria Europa,

antes de mais nada, a limitação do aumento de números

de cavalos, e em seguida a limitação desse mesmo

número.

Esse fato só afetará aos criadores de cavalos, grandes

agricultores em sua maioria. Mas a criação de cavalo é

também, em muitas regiões, uma fonte importante de

lucros para os camponeses médios ou abastados. Ao

contrário, os pequenos agricultores não são diretamente

ameaçados pela superprodução desses animais. Aqui,

ainda, os humildes levam vantagens sobre os poderosos -

aqui, por motivos estranhos à sua superioridade técnica.

Mas indiretamente também são atingidos pela limitação

do número de cavalos, porque esta tem, por consequência

necessária, uma restrição da produção de forragens.

Velocípedes, tramways elétricos, automóveis, arados

elétricos não comem aveia ou feno. Mas a aveia, até hoje,

era, entre todos os cereais importantes, o que menos

sofrera a concorrência de além-mar. Na Inglaterra, o

número de acres de superfície cultivada era:



Em 1896 verificou-se uma pequena diminuição na

superfície consagrada à cultura da aveia. Esta só foi de

3.095.000. Trata-se de uma regressão passageira, ou será

antes o começo de uma retração progressiva na produção

desse cereal? É o que ainda não se pode dizer. Em todo

caso cedo ou tarde deveremos presenciar uma tal redução.

O que a concorrência ultramarina poupa, é ameaçado

pelo desenvolvimento da indústria nacional.

A transformação da produção agrícola em produção

industrial só está no início. Profetas ousados, em particular

químicos de imaginação poderosa, já sonham com um

tempo em que se fará pão com pedras, ou em que a

totalidade dos gêneros alimentícios se elaborará nas

fábricas especializadas. Não podemos, aqui, levar em

consideração esta música do futuro.

Mas uma coisa é certa: Num grande número de

domínios, a produção agrícola se transformou em produção

industrial. Em muitas outras esferas, essa transformação

se avizinha. Nenhuma forma de atividade agrícola está

inteiramente isenta dessa metamorfose. E cada progresso

em tal sentido deve necessariamente ter por consequência

o agravamento do estado crítico em que se encontram os

agricultores, o aumento de sua dependência em relação à

indústria, a diminuição da estabilidade de sua existência.

Não resulta daí que, durante muito tempo ainda,

possamos falar em ruína da agricultura. Mas o seu caráter

conservador desapareceu para sempre onde quer que o

modo de produção moderna haja tomado pé. O apego

obstinado aos antigos métodos conduzirá fatalmente o

agricultor à ruína. Ele precisa seguir a evolução da técnica,

precisa adaptar constantemente a sua exploração às novas

condições. A este respeito é lhe impossível estacionar no

terreno conquistado. O agricultor julga ter vencido um

inimigo, mas outro lhe aparece No campo, de resto, toda a

vida econômica, que se movera até então da maneira tão



uniforme e rigorosa, sempre na mesma rotina, caiu no

mesmo estado de subversão perpétua que caracteriza o

modo de produção capitalista.

Esse constante remoinho arruína todos os que não

possuem uma sorte extraordinária, um extraordinário

desejo de vencer por todos os meios, um senso

extraordinário dos negócios ou recursos financeiros

extraordinários.

E assim a subversão da agricultura constitui, para todos,

o sinal de uma caçada, em que são implacavelmente

perseguidos, até que caem exaustos - com exceção de

alguns felizardos, que conseguem erguer-se sobre a massa

dos corpos abatidos para ingressar nas fileiras dos que dão

caça aos demais - nas fileiras dos grandes capitalistas.



11. Um Olhar Para o Futuro

a) As Molas da Evolução

A economia burguesa, nas suas pesquisas sobre a

marcha da evolução agrícola, ocupa-se essencialmente da

relação entre as grandes e as pequenas explorações -

grandes e pequenas do ponto de vista da superfície. E

como essa relação de superfície pouco se modifica, ela

atribui à agricultura, por oposição à indústria, um caráter

conservador.

A concepção socialista popular vê, ao contrário, o

elemento revolucionário da agricultura na agiotagem, no

endividamento, que tomam a propriedade do camponês e

o expulsam de sua terra.

Cremos ter mostrado como é inexata a primeira

concepção. Mas não queremos dar à segunda uma

aquiescência irrestrita.

O endividamento do camponês não é, como se sabe, um

fenômeno particular do modo de produção capitalista. Ele é

tão velho quanto a produção de mercadorias e já exerce

um grande papel nos tempos em que a história da Grécia e

de Roma passa da fase lendária para a dos fatos

estabelecidos documentalmente. O capital usurário apenas

pode descontentar e revoltar o camponês. Ele não constitui

a mola de uma evolução que desemboque num modo de

produção mais elevado. Quando aparece a economia

capitalista, quando a luta entre a grande e a pequena

exploração se amplifica e a posse de mais dinheiro

possibilita as vantagens da produção em escala mais

vasta, é que a usura se transforma no crédito. Então, ela

aumenta consideravelmente a força de ação do capital e

apressa o progresso econômico. Mas isto é mais verdadeiro



para a indústria do que para a agricultura. Nesta, o crédito

conserva em grande parte o caráter do período pré-

capitalista. O endividamento da propriedade territorial é,

ainda, hoje, apenas em parte muito restrita determinado

pela conveniência de expansão e de melhoramento da

empresa. Na parte mais considerável, resulta das

necessidades e mudanças de propriedade - venda e

transmissão hereditária. Como tal, não somente deixa de

favorecer a vitalidade econômica da agricultura, como

também a entrava, privando-a dos meios de

desenvolvimento. Nisto o endividamento do camponês

nada apresenta de revolucionário, mas sim de conservador.

Trata-se não de uma ponte entre a produção camponesa e

um modo de produção mais elevado, e sim de um recurso

para ossificá-la na sua imperfeição atual.

Se o endividamento é no campo, relativamente ao modo

de produção, um elemento mais conservador do que

revolucionário, o mesmo se verifica com ele, muitas vezes,

quanto às relações de propriedade. Certamente, quando

aparece em determinados lugares um modo de produção

que contraria a propriedade camponesa o endividamento

pode servir para apressar a expropriação desta última. É

certamente o que ocorre na antiga Roma, desde que a

superabundância de escravos, prisioneiros de guerra, entra

a estimular o desenvolvimento das plantações; é o que

ocorre na Inglaterra, ao tempo da Reforma, quando o surto

do comércio de lá suscita a expansão das pastagens de

carneiros. Mas o endividamento apenas foi, nesses casos,

uma das alavancas da expropriação, não a sua força

propulsora. É o que também se demonstra, por exemplo,

com o fato de ter havido na Alemanha do Sul, na época da

Reforma, queixas contra esse estado de coisas muito mais

intensas do que as verificadas na Inglaterra. Isto, porém,

não determinou só por si uma expropriação perceptível da

classe dos pequenos agricultores. Algumas terras



camponesas mudaram de dono, mas elas mesmas

subsistiram. A usura determinou aqui o esgotamento, não

uma redução da classe dos pequenos proprietários.

A transformação profunda das condições da exploração

agrícola, subsequente à Revolução Francesa e suas

repercussões, contribuiu grandemente, também, para

fornecer ao capital usuário a oportunidade de alterar as

condições de propriedade. Esse capital favoreceu

indistintamente à sua fragmentação. O endividamento dos

camponeses ajudou os grandes proprietários territoriais a

arredondar as suas áreas e contribuiu para o

desenvolvimento das superfícies florestais. Por outro lado,

a necessidade de moradas e de parcelas de cultivo,

experimentada por parte da população rural crescente,

conduziu ao leilão de terras, ao retalhamento das

propriedades endividadas, retalhamento que muitos

usurários sistematicamente levaram a efeito.

Os dois processos persistem ainda, mas depois que, em

virtude da concorrência ultramarina, a agricultura deixou

de ser remuneradora, depois que a população rural

estacionou, ou mesmo se reduziu, ambos se amorteceram.

As rendas fundiárias e os preços das terras já não sobem

mais. Se deixarmos de lado as propriedades de situação

particularmente vantajosa, que se encontram, por

exemplo, no subúrbio das cidades ou na vizinhança de

fábricas, verificaremos que o preço das demais começou a

baixar, e ameaça abaixar ainda mais. Quanto mais isto

ocorre, tanto menos os capitalistas usurários têm interesse

em expropriar os camponeses endividados. Com as vendas

em hasta pública eles temem não apenas a perda de seus

juros, mas até de uma parte do seu capital. Em lugar de

acelerá-las, pois procuram retardá-las, concedendo prazos

para as quitações, fazendo mesmo, às vezes, novos

adiantamentos de fundos - do mesmo modo que na

Inglaterra os landlords mais cúpidos e duros se viram



forçados a conceder dilações para o pagamento dos

arrendamentos a eles devidos, a baixar esses

arrendamentos para o futuro, a se encarregarem dos

melhoramentos necessários, etc.

No inquérito feito pela sociedade de política social sobre

a situação dos camponeses, por exemplo, o proprietário

Winkelmann, da Westfália, declara: "Dada a tenacidade

com que o lavrador dessa região se apega ao seu

patrimônio, muitos usurários acham mais vantajoso fazê-lo

trabalhar para si e arrancar-lhe, com exceção do

estritamente necessário à sua existência, todo o produto

do seu labor, de preferência a se arriscarem na via das

vendas duvidosas em hasta pública. Em muitas das nossas

pobres zonas montanhosas, de resto, já há falta de

compradores" (2° volume, pág. 11).

O endividamento dos camponeses que se apresenta em

essência como um obstáculo à transformação profunda das

condições de produção do meio rural, nem sempre significa

uma revolução nas condições da propriedade agrícola. Sob

este ângulo a crise agrária, por enquanto, ainda desloca

para segundo plano os seus lados revolucionários. Mas

toda mudança nova e importante nas condições de

produção encontrará, para que as condições de

propriedade a elas se adaptem, uma alavanca no

endividamento do solo.

Onde procurar o fator que determinará esta

transformação no modo de produção?

A resposta, depois das considerações precedentes, não

pode ser difícil. A indústria constitui a mola não apenas da

sua própria evolução, mas ainda da evolução agrícola.

Vimos que foi a manufatura urbana que dissociou, no

campo, a indústria e a agricultura, que fez do rural um

lavrador puro, um produtor dependente dos caprichos do

mercado, que criou a possibilidade de sua proletarização.



Verificamos ainda que a agricultura da era feudal chegou

a um beco sem saída, de que não poderia safar-se com as

próprias forças. Foi a manufatura urbana que criou as

forças revolucionárias destinadas a derrocar o feudalismo e

abrir vias novas não apenas para a indústria, mas também

para a lavoura.

Foram criadas, assim, as condições técnicas e científicas

da agricultura racional e moderna, a qual surgiu com o

emprego de máquinas e deu-lhe, pois, a superioridade da

grande exploração capitalista sobre a pequena exploração

camponesa.

Mas, ao mesmo tempo que se estabelecia uma diferença

qualitativa entre a grande e a pequena empresa, dessa

evolução resultava ainda outra transformação. Refiro-me

às particularidades das explorações que servem

unicamente às necessidades do lar e das que produzem

sobretudo, ou ao menos na sua parte essencial, para o

mercado. Estas como aquelas se submetem à indústria,

mas de modo diverso. As primeiras são compelidas pela

necessidade de arranjar dinheiro mediante a venda da

força de trabalho, sob a forma da atividade assalariada ou

da indústria doméstica. Isto coloca os pequenos

agricultores cada vez mais sob a dependência da indústria

e os aproxima da situação de proletários urbanos. Mas as

explorações produtoras de mercadorias se veem

igualmente cada vez mais forçadas a procurar, na

indústria, outras fontes de lucro. É certo que ao progresso

técnico é inerente a tendência à redução das despesas de

produção, mas essa tendência, na agricultura capitalista,

se paralisa mediante o jogo de forças contrárias, que lhe

impõem encargos cada vez mais pesados: aumento da

renda territorial e, por conseguinte, aqui arrendamentos,

acolá o endividamento hipotecário; desenvolvimento deste

ultimo, ou fragmentação do solo, em virtude do direito de

herança; sucção crescente do campo por parte da cidade,



em consequência do militarismo, dos impostos, do

absenteísmo etc.; despojamento da terra, sensibilidade

maior das plantas cultivadas e dos animais domésticos;

enfim, absorção gradual da classe operaria rural por parte

da indústria - tais são os fatores que, conjugados, apesar

dos progressos da técnica, elevam. cada vez mais as

despesas de produção na agricultura. Essa situação leva

logo a um aumento geral e constante do preço dos gêneros

de primeira necessidade, mas também a um agravamento

do antagonismo entre a cidade e o campo, entre a grande

propriedade territorial e a massa dos consumidores.

Mas a própria evolução industrial que criou tais

condições da agricultura continua a transformá-la pelo

desenvolvimento das relações internacionais, e suscita a

concorrência dos produtos ultramarinos. Nos lugares em

que a propriedade territorial se apresente bastante forte,

os competidores se abatem sobre os seus ombros com

todo o peso, como aconteceu na Inglaterra. Precisamente

com isto, porém, se atenua o antagonismo entre ela e a

massa dos consumidores. Onde a propriedade territorial

conta com o poderio do Estado, ela tenta, através de um

encarecimento artificial dos gêneros alimentícios,

reconduzir os preços ao antigo nível das despesas de

produção. Esta tentativa, no atual estado das relações e da

concorrência internacionais, jamais tem êxito e jamais

poderá vencer senão de modo incompleto. Dela resulta

apenas um agravamento ainda maior do antagonismo, já

tão acentuado, entre a grande propriedade territorial e a

massa dos consumidores, em particular do proletariado.

Mas, juntamente com a propriedade territorial, a

agricultura sofre de igual modo, naturalmente onde o

lavrador seja também dono do solo. Ela experimenta os

métodos de produção mais diversos para adaptar.se às

novas condições, retorna aqui à antiga exploração

extensiva das pastagens, acolá envereda pela exploração



mais intensiva das hortas e pomares, mas por toda parte

encontra, por fim, como recurso racional, a aliança da

indústria e da agricultura.

Assim, pois, o modo de produção moderno chega. - sob

duas formas de certo, a do trabalho industrial assalariado

do pequeno camponês e a da indústria agrícola do grande

lavrador - ao fim do processo dialético, ao seu ponto de

partida: a supressão do divórcio entre a indústria e a

agricultura. Mas se na exploração camponesa primitiva a

agricultura era, do ponto de vista econômico, o elemento

decisivo e dirigente, esta relação agora se subverte. A

grande indústria capitalista passa agora a dominar. A

agricultura deve obedecer às suas ordens, adaptar-se às

suas exigências. A direção da evolução industrial serve de

regra à evolução agrícola. A primeira se orienta para o

socialismo? A segunda deve igualmente orientar-se para

ele.

Mas nas regiões que permanecem puramente agrícolas,

regiões que, em virtude de sua configuração geográfica ou

do caráter de seus habitantes, são inacessíveis e se

impermeabilizam à ação da indústria, a população míngua

do ponto de vista do número, da força, da inteligência, do

bem estar, ao mesmo tempo que o solo se empobrece e a

lavoura declina. A agricultura pura deixa, na sociedade

capitalista, de constituir um elemento de conforto. Ao

mesmo tempo desaparece para a classe dos camponeses a

possibilidade de refazer a sua antiga prosperidade.

Do mesmo modo que a população agrícola, da era

feudal, esses elementos chegaram a um beco sem salda.

Dele não podem safar-se com as suas próprias forças, e

nele será preciso que, desta vez ainda, a população

revolucionária das cidades os liberte e lhes franqueie a

estrada do seu desenvolvimento ulterior.

Ao passo que o modo de produção capitalista

visivelmente agrava as dificuldades de formação de uma



classe revolucionária no campo, favorece-a, contudo, nas

cidades. Concentrando nestas as massas operárias, cria as

condições propícias à sua organização, à sua evolução

mental, à sua luta de classe. Despovoa, porém, a zona

rural, dispersa os seus operários em vastas superfícies,

isola-os, subtrai-lhes os meios de desenvolvimento e de

resistência à exploração. Concentrando os capitais na

cidade, em mãos sempre menos numerosas, leva-nos,

assim, literalmente à expropriação dos expropriadores. Na

agricultura, apenas parcialmente promove a concentração

das empresas. Por outro lado, acarreta o seu parcelamento.

No seu progresso, o modo de produção capitalista, em

cada país, cedo ou tarde realiza a transformação da

indústria numa indústria de exportação, que não se

satisfaz com o mercado interno, que trabalha para o

conjunto do mercado internacional. Na mesma medida, a

agricultura pura torna uma forma de produção que já não

pode continuar senhora do mercado nacional e cuja

importância, comparada à produção internacional,

empalidece cada vez mais.

Assim, pois, quanto mais as formas capitalistas de

propriedade e de apropriação e os interesses capitalistas

se contrapõem às necessidades da lavoura, quanto mais

esta é onerada de encargos e rebaixada mesmo, quanto

mais a destruição daquelas formas, o esmagamento

daqueles interesses se lhe apresentam como exigência

imperiosa, tanto menos a agricultura se coloca em

condições de revelar em si mesma as forças e os germes

de organização indispensáveis para este fim e tanto mais

se vê na dependência de um impulso que lhe venha da

parte dos elementos revolucionários da indústria.

E esse impulso não faltará. O proletariado industrial não

pode libertar-se sem libertar ao mesmo tempo a população

agrícola.



A sociedade humana é um organismo, organismo

diferente do animal ou da planta, mas em todo caso um

organismo, e não um simples agregado de indivíduos.

Como organismo deve funcionar de maneira unitária. Não

passa de um absurdo a crença de que, numa sociedade,

uma parte possa desenvolver-se numa direção e a outra

parte, igualmente importante, em direção oposta. Pelo

contrário, ela só pode progredir num único sentido. Mas

não é necessário que cada parte do organismo tire de si

mesma a força motriz indispensável para a sua evolução.

Basta que uma porção desse organismo elabore os

elementos reclamados pela coletividade.

Se a evolução da grande indústria vai no sentido do

socialismo, e se ela, na sociedade atual constitui a

influência dominante, ela arrastará para essa

transformação, adaptando-as às suas finalidades,

igualmente as esferas incapazes de proporcionar a si

mesmas as condições preliminares do advento

revolucionário.

É preciso que ela o faça, no seu próprio interesse, como

no interesse da unidade, da harmonia da sociedade.

Ninguém poderia fazer para a sociedade moderna um

prognóstico mais infeliz do que esses economistas

burgueses que proclamam, num tom vitorioso: o trajeto da

indústria pode levar ao socialismo, mas o trajeto da

agricultura leva ao individualismo. Se isso fosse verdade,

se a agricultura se mostrasse tão forte na sua aversão ao

socialismo - sem energia, contudo, para impor o

individualismo à indústria tal estado de coisas não traria a

salvação, mas a ruína da sociedade, a guerra civil

permanente.

Felizmente para a humanidade, esta última âncora da

exploração não encontra fundo em que possa fixar-se.

b) Os Elementos da Agricultura Socialista



Partimos do princípio de que a evolução da indústria

moderna conduz necessariamente ao socialismo. Para

prová-lo, seria preciso um livro inteiro. Esta prova aliás já

foi feita nas obras fundamentais do socialismo científico,

sobretudo em O Capital. Aqui apenas procuraremos

assinalar, do modo mais concreto possível, que a conquista

do poder político pelo proletariado e a socialização da

indústria, daí decorrente, deverão obrigatoriamente atuar

sobre a agricultura.

Dizemos intencionalmente socialização, e não

estatização da indústria. Deixemos de lado a questão de

saber se uma sociedade socialista poderá ser um Estado.

No inicio, ela o será com certeza. O poderio do Estado

deverá ser precisamente a alavanca mais poderosa da

revolução social. Mas esta revolução a rigor, não significa

absolutamente a estatização, mas apenas a socialização

do conjunto da produção e dos meios de produção. Estes

passarão de propriedade privada a propriedade social.

Trata-se, porém, de uma coisa dependente de sua

importância social o sabermos a que sociedade serão

atribuídos. Os meios de produção que atendem a

necessidades locais, como por exemplo as padarias, as

empresas de iluminação, os tramways, entrarão antes na

esfera da propriedade comunal do que nada propriedade

estatal. Por outro lado, uma série de meios de produção

(de que fazem naturalmente parte as vias de

comunicações), possuindo uma importância internacional,

poderão naturalmente tornar-se propriedade de todos os

povos, como o Canal de Suez ou o Canal do Panamá. Os

meios de produção essenciais entram certamente no

domínio da propriedade do Estado. O Estado moderno

poderá, de resto fornecer os quadros da sociedade futura,

assim como as condições mediante as quais as

explorações comunais ou as cooperativas se transformarão

em órgãos da produção socialista.



Embora a socialização só se estenda logo à grande

indústria capitalista, é claro que, com isso, embora não

toque absolutamente na sua propriedade territorial,

transforma em operários sociais os lavradores que,

incapazes de viver da agricultura apenas, se veem

compelidos a outros ganhos. Mediante a socialização das

minas e das olarias, por exemplo, centenas de milhares de

pequenos proprietários, que aí trabalham para cobrir o

deficit de sua exploração agrícola, transformam-se, de

operários assalariados de empresas capitalistas, em

operários da sociedade. Por outro lado, sem nenhuma

expropriação, em virtude da simples socialização das

fábricas de açúcar, os camponeses cultivadores de

beterrabas passam de trabalhadores parcelários

(Theilarbeiter) de uma empresa capitalista a trabalhadores

parcelários de uma empresa social. O mesmo se verificará

com os produtores de leite, em virtude da nova situação

das fábricas de manteiga e de queijo, as quais tendem a

adquirir, cada vez mais, um caráter nitidamente capitalista,

etc. Mas a socialização das grandes explorações industriais

deverá, certamente, unindo-se numa única mão,

transformar também em trabalhadores parcelários da

produção social esses agricultores que hoje, sob o regime

da livre concorrência, se apresentam no mercado como

produtores independentes. Se todas as fábricas de cerveja

se unirem numa única mão, os produtores de lúpulo e de

cevada se encontrarão, com isso apenas, em relação a

eles. na mesma situação dos cultivadores de beterrabas

em relação às fábricas de açúcar. As relações dos

produtores de cereais e dos moinhos sociais, das

viniculturas e das adegas sociais, etc., deverão revestir-se

do mesmo caráter.

Já hoje é grande a dependência da produção rural em

relação às grandes explorações dessa espécie. A sua

transformação de propriedade capitalista em propriedade



social deverá, pois, constituir para o agricultor,

principalmente para o pequeno, uma libertação, assim

como a socialização das minas, etc., constitui uma

libertação para o cultivador que se assalaria nessas

empresas.

Ao mesmo tempo que a agricultura se industrializa cada

vez mais, a renda territorial adquire uma existência

independente em relação ao lucro do capital. Quanto à

propriedade fundiária, adquire uma existência

independente em relação, à agricultura, de um lado sob a

forma do arrendamento, de outro lado sob a forma do

endividamento hipotecário. Um regime proletário deverá

necessariamente implicar na socialização da propriedade

territorial sob as suas duas formas, na socialização do solo

arrendado e das hipotecas. Quanto mais a propriedade

territorial se desenvolve (nos países em que domina o

sistema de arrendamento), quanto mais as dividas

hipotecárias se encontram em poucas mãos, tanto mais

esse processo será, como a socialização das indústrias

agrícolas, considerado pelos lavradores uma libertação.

Finalmente, o regime proletário deverá implicar,

também, na socialização das grandes empresas agrícolas

que repousam sobre a exploração de operários

assalariados. É exato que a grande empresa não progride

na agricultura de igual maneira que na indústria. Mas seria

radicalmente falso esperarmos uma substituição da grande

exploração pela exploração camponesa. Grande exploração

e pequena exploração se condicionam reciprocamente na

agricultura capitalista.

Sem dúvida, a grande empresa, no campo, sofre, mais do

que a pequena, em virtude da emigração de operários para

a cidade. Mas a família camponesa começa, ela também, a

dissolver-se pela mesma causa e não dispõe dos meios

para remediar, de forma atenuada ao menos, com maior

emprego de máquinas, a carência de braços. E embora a



crise agrária exproprie mais os grandes proprietários

territoriais fartos de dinheiro do que os camponeses, a

acumulação sempre mais rápida do capital produz muitos

empresários que sabem tirar partido da união das

explorações agrícola e industrial, Isto, naturalmente, só

lhes é possível dentro dos quadros da grande empresa, não

da empresa camponesa.

Por conseguinte, por pouco que devamos contar com

uma absorção rápida das pequenas propriedades por parte

das grandes, na agricultura, teremos ainda razões menores

para esperar o processo oposto. A estatística só nos

mostra, com efeito, modificações ínfimas na relação das

diversas categorias de grandezas, modificações que se

explicam frequentemente por mudanças nos modos de

exploração - e não por uma regressão econômica. Se na

Alemanha a parte da superfície cultivada pertencente às

empresas compreendendo mais de 50 hectares caiu, no

período de 1882 a 1895, de 33,00% a 32,56%, isto é, de

pouco menos de meio por cento, na França a parte da

superfície cultivada pertencente às empresas que ocupam

mais de 40 hectares aumentou, no período de 1882 e

1892, de 44,96% a 45,56%, isto é, de meio por cento.

São diferenças insignificantes. Mas aqui como lá a

grande propriedade ocupa uma parte considerável do solo,

Aqui quase um terço, lá quase a metade. Essas

explorações diziam respeito, na França, em 1882, apenas a

142.000 proprietários (num total de 5.672.000 agricultores,

por conseguinte, 2,51 %); em 1892, apenas a 139.000

proprietários (num total de 5.703.000, por conseguinte,

2,42 %); na Alemanha, em 1882, apenas a 66.614

proprietários (num total de 5.276.344 agricultores, por

conseguinte, 1,20%), e em 1893, apenas a 67.185 (num

total de 5.558.317, por conseguinte, 1,21%). Que essas

empresas devem transformar-se em propriedade social

quando a permanência do sistema do salariato tornar-se



impossível, é o que não pode deixar lugar a dúvidas. Mas

então, isso bastará para que a sociedade venha a dispor de

mais de um terço, de uma fração que irá quase à metade

do solo cultivado.

A grande superfície inerente à grande exploração

agrícola, cujo caráter capitalista se desenvolve cada vez

mais, a importância crescente dos arrendamentos e das

hipotecas, a industrialização da agricultura - tais são os

elementos que preparam o terreno para a socialização da

produção rural, a qual deverá resultar da dominação do

proletariado tanto quanto a industrialização da agricultura -

tais são os elementos que preparam cada vez mais, para

formar uma unidade mais alta.

Simultaneamente a esses elementos sociais e uma

agricultura socialista, desenvolvem-se também os seus

elementos técnicos. Já vimos que a ciência e a técnica

contemporânea se apossam da agricultura e a

transformam, que a grande exploração agrícola moderna

atinge o seu ponto culminante no latifúndio capitalista, do

qual fizemos uma exposição minuciosa (no capitulo VII).

Mas da mesma maneira que no último século, a técnica

perfeita da agricultura inglesa só podia vencer em alguns

domínios excluídos da pressão destrutiva da propriedade

feudal, assim também a técnica moderna só pode

progredir em terras determinadas. Falta ainda uma

revolução que a generalize, e destrua, no caminho

evolutivo, os obstáculos que asfixiam a agricultura, depois

de curtos períodos de expansão. A vitória do proletariado

significaria a supressão do militarismo e da centralização

dos grandes focos urbanos. A socialização dos grandes

domínios libertá-los-á dos encargos do direito de herança e

do absenteísmo. Mas a substituição da escravidão do

salário pelo trabalho de cooperadores livres dará também,

às grandes empresas rurais, esse elemento de

prosperidade que lhes é o mais importante e cuja ausência



lhes embaraça o desenvolvimento: trabalhadores bastante

numerosos, inteligentes, bem dispostos e ativos.

A emigração para as cidades se interrompe assim que o

trabalhador encontra no campo um serviço satisfatório e

quando aí obtém o mesmo bem-estar, as mesmas

condições de civilização que o emprego urbano lhe

proporciona. Interrompe-se à medida que a indústria cada

vez mais se une à agricultura, e à medida que a produção

de mercadorias e o comércio, tendendo à centralização dos

grandes centros urbanos, são substituídos pela produção

da sociedade e para a sociedade. Isto possibilita uma

distribuição uniforme dos estabelecimentos industriais pelo

conjunto do território, pondo-se um paradeiro à

aglomeração mortífera da população nas grandes

metrópoles. A aliança da indústria e da agricultura, que

reaparece primeiro, sob a forma mais humilde no trabalho

industrial assalariado dos pequenos camponeses,

destinadas a explorar os seus produtos brutos, e que

atinge hoje o seu ponto culminante no latifúndio moderno -

tornar-se-á então a lei ampla de conjunto da produção

social.

A pequena exploração agrícola independente perderá

então o seu último ponto de apoio. Estudamos as três

formas sob as quais ela hoje subsiste. Vimos que se

mantém mediante ganhos acessórios de ordem industrial,

mediante o trabalho assalariado nas grandes empresas

agrícolas. Nos lugares em que faltam esses dois recursos,

onde o pequeno camponês continua sendo simplesmente

lavrador, em que se opõe à grande exploração não como

operário, mas como concorrente, ela sobrevive à custa do

supertrabalho e da subalimentação, pela barbárie, como

disse Marx. Em virtude da transformação das empresas

capitalistas em propriedade coletiva, as pequenas

explorações agrícolas da primeira, como da segunda



categoria cairão na dependência da produção social, que

as absorverá ou anexara.

Mas as pequenas empresas independentes, puramente

agrícolas, perderão, assim, todo atrativo para os

respectivos donos. Já hoje a situação do proletariado

urbano é de tal ordem superior à situação bárbara dos

pequenos camponeses que a jovem geração de

agricultores abandona os campos, a exemplo do que faz a

classe dos assalariados rurais. Se por todos os lados, ao

seu redor, surgirem latifúndios socialistas cooperativas de

homens livres, alegres, o abandono da nesga de terra pela

cidade se transformará no abandono, bem mais rápido

ainda, dessa nesga de terra pela grande exploração

coletiva. A barbárie será expulsa dos últimos baluartes em

que se entrincheira e onde permanece inexpugnável, em

meio da civilização.

A grande empresa socialista não expropriará o pequeno

camponês. Ela o arrancará ao inferno em que a sua

propriedade privada hoje o acorrenta.

A evolução social segue na agricultura o mesmo caminho

que na indústria. As necessidades sociais, assim como as

condições sociais, nesta como naquela, empurram-nos

para a grande exploração socialista, cuja forma .mais alta

conjuga a agricultura e a indústria numa sólida unidade.
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