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Lisboa, Publicacoes Dom Quixote, 1987,244 p.

Apos as primeiras pagmas, que esbocarn 0 quadro fisico em que vive 0

madeirense, 0 autor ataca 0 tema central da investigacao: os conflitos entre 0

fabrico do vinho para a exportacao e a producao de cereais para consumo
local. Em seguida, passa a analisar minuciosamente e com seguranca as
tecnicas de lavra r da terra, de plantio e colheita do trigo , base da alimentacao.
Menciona-se de passagem a introducao do milho no arquipelago, que se
apresentava teoricamente como vantajosa. Tal medida, no entanto, nao logrou
exito devido a falta de agua para rega . A transforrnacao do grao em pao e
objecto das partes que se seguem, com descricao exaustiva dos diferentes tipos
de moinhos, tanto em uso como os que tiveram emprego no passado.

A terceira seccao da obra, que poe em foco as relacoes sociais na produ
<;ao agricola, corneca pela consideracao dos meios de transporte. Fiel ao seu
gosto pela cultura material, 0 autor descreve pormenorizadamente os carros
e carretas madeirenses. Permito-me aqui, a guiza de digressao, sugerir urn
tema de pesquisa historica. 0 «carro chiao» que Freitas Branco retrata, 'pare
ce-se tanto com os analogos brasileiros, que se encontram no pais de norte a
sul, que se exclui a hipotese de evolucao paralela. Ora, a cultura da canae 0

fabrico do acucar no Brasil, como esta amplamente documentado, fizerarn-se
com a transferencia de tecnicas e pessoal habilitado da Madeira. Teria vindo
o carro chiao junto com eles? E a pergunta que enderecamos aos especialistas.

Prosseguindo, 0 autor ocupa-se, entre outros topicos, da criacao do gado,
dos recursos florestais e da exploracao clandestina que deles fazem os car
voeiros e da distribuicao da agua, questao de capital importancia no quadro
gecgrafico da Madeira. Merece destaque a lucidez com que demonstra que as
«levadas» nao solucao suficiente, se nao se toea na organizacao socio-econo
mica subjacente.

Esta organizacaoe tratada a partir do capitulo n.? 7 «Morgadio e cam
pesinato», em que se aborda 0 regime fundiario e as estruturas de classe, e
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do exercicio do poder. A mesma ternatica e retomada, numa perspectiva geral,
na ultima parte do trabalho, que as consideracoes finais resumem. Para urn
brasileiro, 0 panorama tracad o apresenta aspectos familiares, embora sejam
diversos os produtos agricolas e as paisagens geograficas . Como no Nordeste
do Brasil, ha urn artigo de luxo, no caso, 0 vinho da Madeira, unicamente
destinado a exportacao, que domina a economia em detrimento da agricultura
de subsistencia. A massa da populacao, dada a exiguidade e qualidade inferior
de suas terras, vive em condicoes precarias, esta sujeita a period os de seca e
de fome com ernigracao f'orcada, por consequencia. Nos momentos ag udos
das crises aplicarn-se paliativos, cuja insuficiencia e patente. A diferenca esta
sobretudo na escala; nao se repetem na Madeira as proporcoes gigantescas
da tragedia nordestina.

o Sr. Jorge de Freitas Branco consegue transmitir-nos uma visao nitida
das condicoes de vida madeirense, que transcende 0 ambito da analise de cul
tura material, como se propos faze-lo, para nos tornar presentes os problemas
sociais e econornicos da regiao, Os dados empiricos sao apresentados com
cuidado no pormenor, e solido enquadramento nos esquemas gerais. Se algum
defeito se pode apontar, e relativo a organizacao do material. Dispondo de
abundante documentacao, nao traca uma sequencia de etapas historicas, mas
atem-se a evolucao de cada item do plano, de que resulta uma irnpressao algo
fragrnentaria, quando se chega ao final. Tal reparo diz respeito a forma de
apresentar 0 trabalho tao-somente, e em nada compromete 0 valor cientifico
da obra. Creio que , doravante, quaisquer entidades que projectem intervir na
economia do Arquipelago da Madeira fariam bern em estudar este diagnostico
agudo e bern formulado.
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