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A ECONOMIA MORAL DA MULTIDAO
INGLESA NO SECULO XVIII

Aquele que retem 0 trigo, 0 povo 0 amaldif'oard: mas que a
bent;iio recaia sobre a cabe(:a de quem 0 vende,

Proverbios, XI, 26

Nos ultimos anos, George Rude e outros tern nos alertado sobre 0 emprego
vago do termo "turba" [mob]. Neste capitulo, desejo estender 0 alerta ao termo
"~otim" [riot], especial mente no que se refere aos "motins da fome" flood
nots] na Inglaterra do seculo XVIII.

~ssa simples pa!avra de cinco letras e capaz de encobrir 0 que pode ser
d~SC~ltOcomo uma vlsao espasmodica da historia popular. Segundo essa visao,
dlfiCllmente se pode tomar a gente comum como agente historico antes da Re-
voluc,;aoFrancesa, Antes desse periodo, ela se intromete ocasional e espasmodi-
camente na cena historica, em periodos de repentina perturbac,;ao social. Essas
intromissoes sao antes compulsivas que conscientes ou autoativadas: nao pas-
sam de reac,;oes aos estfmulos economicos, Basta mencionar uma colheita malo-
g~ada, o~ ~ma tendencia de baixa no mercado, e todos os requisitos da explica-
c,;aohlstonca sao satisfeitos.

, Infelizmente, mesmo e~tre os poucos historiadores britanicos que contri-
bU1:~m para 0 n~s,so co~heclme~to dessas ac,;oespopulares, varios tern apoiado
a,v,lsao espasmodlca. Tern refIetldo de modo apenas superficial sobre os mate-
naIS que eles proprios revelam. Assim Beloff comenta os motins da fome clo
inicio do seculo X:,III: "esse ressentimento, quando 0 desemprego e os pr 90S
elevados se comblllavam para tornar a situac,;ao insuportavel, manifestavn-s .
em ataques aos comerciantes de graos e aos moleiros, ataques qu d'v III fr '.

quentemente tel' degenerado em simples desculpas para 0 crime."1 Mas pro u·
ramos em vao nas suas paginas a evidencia quanta a frequencia dessa "deg •
nerac,;ao". Em sua util cronica dos disturbios, Wearmouth se permite uma
categoria explicativa: "desgrac,;a".2 Ashton, em seu estudo dos motins da fom
entre os mineiros de carvao, traz 0 apoio do patemalista: "a turbulencia dos
mineiros de carvao celtamente deve ser explicada pOl' algo mais elemental' do
que a polftica: foi a reac,;ao instintiva da virilidade a fome".3 Os tumultos eram
"rebelioes do estomago" , e sugere-se que essa e de certa forma uma explicac,;ao
consoladora, A linha de analise fIui assim: elementar-instintivo-fome, Charles
Wilson continua a tradic,;ao: "Aumentos espasmodicos nos prec,;os dos alimen-
tos levaram os tripulantes de barcac,;as no Tyne a se rebelar em 1709, e minei-
ros de estanho a saquear celeiros em Falmouth em 1727". Um espasmo susci-
tava outro. 0 resultado era "pilhagem".4

Durante decadas, a historia social sistematica tem se mantido na retaguarda
da historia economica, e isso continua ate os dias de hoje toda vez que se admi-
te que uma qualificac,;ao na segunda disciplina automaticamente confere profi-
ciencia na primeira. Portanto, ninguem pode se queixar das pesquisas recentes
por tenderem a sofisticar e quantificar uma evidencia compreendida apenas im-
perfeitamente. 0 decano da escola espasmodica e certamente Rostow, cujo tos-
co "mapa da tensao social" foi apresentado pela primeira vez em 1948.5 Segun-
10 esse diagrama, basta reunir urn indice de desemprego e outro, de prec,;os

clevados dos alimentos, para poder mapear 0 percurso da perturbac,;ao social.
Isso contem uma verdade obvia:/as pessoas protestam quando estao co..mfome."
Numa linha de raciocfnio bem semelhante, urn "diagrama da tensao sexual"
mostraria que 0 infcio da maturidade sexual pode tel' correlac,;ao com uma fre-
quencia mais elevada da atividade sexual. A objec,;ao e que esse diagrama, se
mpregado de forma pouco inteligente, pode nos levar a concluir a investigac,;ao
'xatamente no ponto em que adquire interesse cultural ou sociologico serio:
'stando com fome (ou sendo sensuais), 0 que e que as pessoas fazem? Como 0

s u comportamento e modificado pelo costume, pe1a cultura e pela razao?
(Iendo admitido que 0 estimulo primario da "desgrac,;a" esta presente) 0 seu
'omportamento nao contribui para alguma func,;aomais comp1exa? Func,;aoessa
que, mediada pela cultura, pOl'mais cozida que seja no fogo da analise estatfsti-
'II, n~o pode ser reduzida ao estimulo novamente.

Um numero muito grande de nossos historiadores do crescimento incor-
r' num reducionismo economico crasso, obliterando as complexidad s cia
11101iva<,:ao, comportamento e func,;ao, fato que, se percebessem no trabalho
III 10 ro d marxistas, provocaria 0 seu protesto. A debilidacle comul1l a 'I>SUS
i' pli ';I 'S' um'\ visao reclutora do homem economi 0.0 IU' talv ''I. sej I

1I1()livod' surpr 'Sa 0 'lima int I 'Iual squizoid , qu' p rmil 'II '()' iSI 11



'ia (nos mesmos lugares e as vezes nas mesmas inteligencias) dessa historio-
'rafia quantitativa com uma antropologia social que deriva de Durkheim,
Weber ou Malinowski. Sabemos tudo a respeito do delicado tecido de normas
c reciprocidades sociais que regula a vida dos ilheus de Trobriand, e conhece-
mos as energias psiquicas envolvidas nos cultos das cargas na Melanesia;
mas, em algum ponto, essa criatura social infinitamente complexa, 0 homem
melanesio, torna-se (em nossas hist6rias) 0 mineiro de carvao da Inglaterra do
seculo XVIII, que espasmodicamente bate a mao na barriga e reage a estimulos
economicos elementares.

Contra essa visao espasm6dica, oponho minha pr6pria visao.6 E possivel
detectar em quase toda a~ao popular do seculo XVIII u~a no~ao legitimi!d~
Por no~ao de legitima~ao, entendo que os homens e as mulheres da multidao
estavam imbuidos da cren~a de que estavam defendendo direitos ou co~tumes
tradicionais; e de que, em geral, tinham 0 ap010 do consenso mais ampiOaa
comunidade. De vez em quando, esse consenso popular era endossado por algu-
ma autoriza~ao concedida pelas autoridades. 0 mais comum era 0 consenso ser
tao forte a ponto de passar por cima das causas do medo ou da deferencia.

o motim da fome na Inglaterra do seculo XVIII era uma forma altamente
complexa de a~ao popular direta, disciplinada e com objetivos claros. Determi-
nar ate que ponto esses objetivos eram alcan~ados - isto e, ate que ponto tal
levante era uma forma "bem-sucedida" de a~ao - e uma questao demasiado
intricada para estudar nos limites de urn capitulo; mas a questao pode ao menos
ser proposta (em vez de ser, como de costume, descartada com uma negativa
sem passar pol' nenhum exame), e isso s6 pode ser feito quando os objetivos
pr6prios das multidoes sao identificados. E certamente verdade que os motins
eram provocados pelo aumento dos pre~os, pOl'maus procedimentos dos comer-
ciantes ou pela fome. Mas essas queixas operavam dentro de urn consenso po-
pular a respeito do que eram pniticas legitimas e ilegitimas na atividade do
mercado, dos moleiros, dos que faziam 0 pao etc. Isso, por sua vez, tinha como
fundamento uma';visao consistente tradicional das normas e obriga~oes sociais,
das fun~oes economic as peculiares a varios grupos na comunidade, as quais,
consideradas em conjunto, podemos dizer que constituem a economia moral dos
pobres. 0 desrespeito a esses pressupostos morais, tanto quanto a priva~ao real,
ra 0 motivo habitual para a a~ao direta.

Embora essa economia moral nao possa ser descrita como "politica" em
II'nhum sentido mais avan~ado, tampouco pode ser descrita como apolitica,
pois supunha no~oes definidas, e apaixonadamente defendidas, do bem-estilr
'Olllum- no~oes que na realidade encontravam algum apoio na tradi~ao pa-
l 'rnalisl'a das autoridades; no~oes que 0 povo, por sua vez, fazia soar tao alto
!III' us autoridades ficavam, em certa medida, refens do povo. Assin , 'SSII

cconomia moral nao se intrometia apenas nos momentos de perturba~ao so-
cial, mas incidia de forma muito geral sobre 0 governo e 0 pensamento do se-
ulo XVIII. A palavra "motim" e demasiado pequena para abarcar tudo isso.

Assim como falamos do nexo monetario que emergiu com a Revolu~ao
Industrial, em certo sentido podemos falar do nexo do pao no seculo XVIII. 0
'onflito entre 0 campo e a cidade era mediado pelo pre~o do pao. 0 conflito
'ntre 0 tradicionalismo e a nova economia polftica girava em tomo das Leis dos
'ereais. 0 conflito economico das classes na Inglaterra do seculo XIX encontrou

slIa expressao caracteristica na questao dos saJarios; no seculo XVIII, os trabalha-
t lares mobilizavam-se rapidamente e partiam para a a~ao pOI'causa do aumento
tlos pre~os.

Essa consciencia altamente sensfvel dos consumidores coexistiu com a
I'I'Hndeera do desenvolvimento agricola no cinturao graneiro do Leste e do SuI.
( )1' anos que levaram a agricultura inglesa a urn novo grau de excelencia foram
IIl1lrcadospelos motins - ou, como os contemporaneos frequentemente os des-
I 'viam, pelas "insurrei~6es" ou "levantes dos pobres" - de 1709, 1740, 1756-7,

1/)6-7,1773,1782 e, sobretudo, de 1795 e 1800-1. Essa vivaz industria capita-
I slu flutuava sobre urn mercado irasclvel que podia a qualquer momenta se
Ii Nsolverem bandos saqueadores, que percorriam 0 campo com porretes, ou se
Illh 'Iavam no mercado para "fixar 0 pre~o" das provisoes num patamar popular.

e rtunas das classes capitalistas mais vigorosas dependiam, em ultima analise,
lilt v 'nda de cereais, carne, la; e os dois primeiros artigos deviam ser vendidos,
111111muito pouco processamento intermediario, aos milhoes que consti-
III 1111os consumidores. Assim, os atritos do mercado nos conduzem a uma area
II nll'tll da vida da na~ao.

S trabalhadores do seculo XVIII nao viviam apenas de pao, mas (como
1111111'11111os or~amentos coligidos pOl'Eden e David Davies) muitos deles vi-
111111Nobretudode pao. Esse pao nao era totalmente de trigo, embora ate 0 infcio

1111II l' Idllde 1790 0 pao de trigo viesse ganhando terreno sobre as outras varie-
II II It ,N u d aclade 1760, Charles Smith estimava que de uma suposta popula-

lid· "r 'il de 6 milhoes na Inglaterra e no Pais de Gales, 3 750000 comiam
II II,XXXIllil miam centeio, 739 mil comiamcevadae623 mil comiam aveia.7
1'111nil I t1. 1790. poclemos estimar que pelo menos dois ter~os da popula~ao

III till '0111'l1dolri O.R 0 padrao de consumo refletia, em parte, os graus I' la-
,I II tit pohr ''l,1I" III pari', as ondis:o s c 016 j as. s c1istritos am solo
1'11I1111l10lhltlvot' os dislrilOs {IIII'1\'/ it S IIIOlllllnlrOStls('01110os nIOIlll'NI' '111



nos), onde 0 trigo nao amadurece, eram os baluartes dos outros cereais. Ainda
assim, na decada de 1790, os mineiros de estanho da Comualha se sustentavam
principalmente com pao de cevada. Muita farinha de aveia era con sumida em
Lancashire e Yorkshire - e nao apenas pel os pobres.9 Os relatos de Northum-
berland divergem, mas aparentemente Newcastle e muitas das aldeias mineiras
circundantes tinham a essa altura passado a comer pao de trigo, enquanto 0 cam-
po e as cidades menores subsistiam de farinha de aveia, pao de centeio, maslin,1II
ou uma mistura de cevada e "ervilha cinzenta" [gray pease] .11

Durante 0 seculo, 0 pao de trigo continuou a suplantar as variedades
mais escuras de farinha integral. Tratava-se em parte dos valores de status
que foram atribuidos ao pao branco, mas nao era absolutamente s6 isso, 0
problema e muito complexo, mas podemos mencionar varios aspectos de
forma sucinta, Vender pao branco ou farinha pura tinha vantagens para os
padeiros e os moleiros, pois 0 lucro que podiam ganhar com essas vendas era
em geral bem maior. (Ironicamente, esse fate provinha em parte da prote<;ao
patemalista ao consumidor, pois 0 Regulamento do Pao tinha por objetivo
impedir que os padeiros lucrassem com a venda do pao aos pobres; por isso,
era do interesse do padeiro fazer a menor quantidade de pao "caseiro" possf-
vel, e esse pouco ele ainda fazia mal.) 12Nas cidades, que viviam atentas ao
perigos da adultera<;ao, suspeitava-se que 0 pao preto permitia encobrir com
facilidade aditivos nocivos. Nas ultimas decadas do secul0, muitos moleiro,
adaptaram suas maquinas e suas peneiras de pano, de modo que realmente
nao podiam preparar a farinha para 0 pao "caseiro" intermediario, produzin-
do apenas as qualidades mais finas de farinha para 0 pao branco, e 0 "refugo"
para urn pao escuro (que urn observador achou "tao bolorento, causador d
c6licas e pernicioso que punha em risco a salide").13 As tentativas das autori-
dades no sentido de impor, nos tempos de escassez, a fabrica<;ao de qualida-
des mais grosseiras de pao (ou, como em 1795, 0 usa geral do pao "caseiro")
eram acompanhadas de muitas dificuldades, e frequentemente da resistencia
dos moleiros e padeiros.14

No fim do seculo, onde quer que 0 pao de trigo prevalecesse e fosse ameas.:3-
do pOl' uma mistura mais grosseira, sentimentos de status estavam profunda-
mente envolvidos. Ha uma sugestiio de que os trabalhadores acostumados corn
o pao de trigo realmente nao conseguiam trabalhar - sofriam de fraque7.fI,
indigestao ou nausea - se for<;ados a mudar para misturas mais g1'osseiras,l
Mesl110 em face dos pre<;os abusivos de 1795 e 1800-1, a resistencia de muilOs
t1'abalhado1'es era inflexfvel.16 Em 1796, a Guilda dos Tntendentes d aille
informou ao onselho Privado rPrivy oun ill qu ' p 'ssoas "1' sp itfiv'is" 'S
11IV;lnl'om 'ndo a mistura d c vada tri ~() l' i!,idll P ,1:1tlUlorit!,td., , qll' os
111'1'SallS' 01 rrtrios I!ohr's 0111falll lias /'1' IlId,'

- de cevada 0 resto com famflias menores, talv '~,
I III "ral comem apenas pao ., . da a I II

111111 '1'90 dos artesaos pobres e outros artesaos (~izend~ n~o cpo~~:~~lI'Fe~toC~:~l II
- ) s6 tern comido como antes da carestla, 0 pao 0 ,

\1'1' /){fO , , '17

III1inha de trigo dita de segunda qualidade,

, "f ava em termos semelhantes:
II 1IIIII'Isl1'adode Relgate 10 orm ,

b quase nao tern outro sustento a nao
I I II respeito dos trabalhadores po res que f . d tr'..' - 'do pao elto apenas e 1-
1\'1' p"io e que pel0 costume da regiao sempre tem com I -' t ado

• , f d deseJ'ado 0 emprego de urn pao mls ur ,
Ill' 'ntre esses nao tenho or~a 0, nem b Iho
Pll;' r ceio de que nao fiquem nutridos 0 suficiente para suportar 0 seu tra a '

'111\I 's poucos trabalhadores que tinham provado a mi~tur~ "s~~~~r~~~e
II 1\0.', 'quentes e incapazes de trabalhar com algum grau, e vigor " -

I I mbro de 1800 0 governo estabeleceu uma lei (conheclda popu-
Ii \'IIl(CZe, 'b' I'

I ' , t como a Lei do Pao Preto ou "Lei do Veneno") que prO! la os mo el~
1I111111 , I - d povofO!

III dl' fa7.er qualquer outra farinha a nao ser a mtegra , a rea<;ao 0

111\dillta. Em Horsham (Sussex),

\ 1111'ru 0 de mulheres [..,] foi ate 0 moinho de vento de Gosden, onde, atacan-
do () m~eiro pOl'Ihes tel' fornecido farinha escura, e~as se ~pod;ra{a~d dop~~n~
'Olltque ele estava peneirando a farinha sfegundo as mstrcuo~moe:od~S~~ u~nsfli~s

'I d S' amearando azer 0 mesmo\' )I't:aram-noem ml pe a~o ,... , , fim Mais
'illlilares que, em futuras tentativas, ele pude,sse utlhzar para 0 mesma~heir'asum
IIII'd a Ifder amazona dessa cavalgada de salas pagou para as comp
I'llin u de drinques na taverna Crab Tree.

d d 's rneses 19
I III '()Ilscquencia dessas a<;oes, a lei foi revogada em menos e 01 1d f "

1:1,; tcmpos de pre<;os altos,mais da metade do or<;amento semana a am~-
J 't rn pao 20Como e que esses cereals

1111dl' Lltll trabalhador podena ser gas 0 e, ? A ' '
1111 IVllll1das colheitas nos campos p~a as_casas ~os tra:a~h~:o~es. leJ:~::I~:

I II pll1"ce simples. Ternos os cereals: sac colhldos, e u a os, d e
11111\' Ido, mofdos no moinho, assados e comidos. Mas, em cad~ etapa ess

I
I11I. 's~o ha. complexidades irradiadoras, oportunidades de ~xt~rsao, po~tos d:

" , d' . E dlficllmente e pOSSI-
I1IIiill'l 'HO cm tome dos .quais as revoltas po lam surgrr. I' t d

. , , odele paterna IS a 0
I I 'l'ltir a liante sem delinear, de forma esquematlca, 0 rn . ,

, f ..' .d al platonico tradlclonal a que se re-
1'1\ll'I'HS()111'1'cantll e manu atmelro ~ 0 I e ual as rea-
I 1111I illl I ,j, nos folhetos ou nos movlmentos de protesto - com 0 q
lid Id's 'Hpinho~as do comercio e do consumo se chocavam. , , ,

() lilt) I 10 patcrnalista existia no corpo desgastado da lei estatu~ana, bem
" t Era 0 modele que frequente-

I \lIlt!1 \HIdi1' 'ito onsuctu \inane e no cos ume.' -' at" a e1ec'l h
- I 0 em 61)ocas de emergencta, c; , "1111'1\1. Iltl'()I'IIIl\ValiS l\ '0 'S (0 "ov 1'n , ," ' N 's
, ' '1" d '10 'lis 'onlll1uavam (I I COil I, s,III 1/10: • 10 1I11111 1lll1110SIlIiI 'IS I" oS c,



Inodclo,o mercado devia ser, na medida do possfvel, direto, do agricultor para
o 'onsumidor. Os agricultores deviamtrazer os cereais a granel para a prac;a do
mcrcado local; nao deviam vende-Io enquanto ainda estivesse no campo, nem
deviam rete-Io na esperanc;a da elevac;ao dos prec;os. Os mercados deviam ser
'ontrolados; nao se podia vender antes de horas determinadas, quando soava urn

sino; os pobres deviam ter a oportunidade de comprar primeiro os graos, a fari-
nha fina ou a farinha grossa, em pequenas porc;6es, com pesos e medidas devi-
lamente supervisionados. Numa determinada hora, quando suas necessidades
stivessem atendidas, soava urn segundo sino, e os comerciantes mais abastados

( levidamente licenciados) podiam entao fazer as suas compras. Os comercian-
lcs eram limitados por muitas restric;6es, inscritas nos mofados pergaminhos das
leis contra compras antecipadas fforestalling], compras para futura revenda
Iregrating] e ac;ambarcamentos [engrossing], codificadas no reinado de
I.'.dward VI. Eles nao deviam comprar (nem os fazendeiros deviam vender) por
amostragem. Nao deviam comprar graos ainda nao colhidos, nem podiam com-
prar para revender com lucro (dentro de tres meses) no mesmo mercado ou em
mercados vizinhos, e assim por diante. De fato, na maior parte do seculo XVIII, 0

intermediario continuava a ser legalmente suspeito, e suas operac;6es eram, em
lcoria, severamente restringidas.21

Da supervisao dos mercados passamos para a protec;ao ao consumidor. Os
moleiros e - num grau maior - os padeiros eram considerados criados da
omunidade, pois nao trabalhavam pelo lucro, mas por uma boa remunerac;ao.

Mllitos dos pobres compravam os seus graos diretamente no mercado (ou os
obtinham como suplemento de sahirios ou na respiga); os levavam ao moinho
lara serem mofdos, e entao 0 moleiro podia exigir a maquia fixada pelo costu-
me, e depois eles assavam 0 seu proprio pao. Em Londres e naquelas cidades

randes onde essas praticas ja haviam deixado ha muito tempo de ser a regra, a
r'munerac;ao ou 0 lucro dos padeiros era calculado rigorosamente de acordo
'om 0 Regulamento do Pao, pelo qual 0 prec;o ou 0 peso do pao era determinado
'm relac;ao ao prec;o do trigo em vigor.22

Esse modelo, e claro, afasta-se em muitos pontos das realidades do seculo
VIII. 0 mais surpreendente e observar como parcelas suas ainda operavam ate

qllas 0 fim do seculo. AssimAikin, em 1795, e capaz de descrever aregulamen-
III 'I 0 rdeira do mercado de Preston:

s merea los semanais [...] sao extremamente bem r glilados para impedir com-
p,'us aliI.' 'ipadas e compras para flltllra reven la. Nin 1I'm a n50 ser os habil.:Jn-
les tin itlfld' I m permiss50 de comprar dUl'llllle II pi'il1l irll hOrH,qll' vui (illS

0110 S r10Y'dHIIIHn/H.;!'Isnov~, Olll.l\),Srod '1IIl'OIIIIlI'II";IIIIIS111Idlldo /lI'lIill<l1l
II 0 I'o! v(;l1di<lopod's 'I' I' 'I il'll(lodo III r' Ido lilt. 1111111 Iiol' I, ('\)111 XCO~'1 0 dos
II x' I ..", \

No mesmo ano, na regiao Sudoeste (outra area conhecida pelo tradicionalismo),
as autoridades municipais em Exeter tentaram controlar "os atravessadores, os
vendedores ambulantes, os varejistas", excluindo-os do mercado entre as oito da
rnanha e 0 meio-dia, horas em que 0 sino da prefeitura soava.24 0 Regulamento
10Pao ainda estava em vigor durante todo 0 seculo XVIII em Londres e em mui-

las cidades-mercados,25 Se examinamos 0 caso da venda por amostragem, ob-
S rvamos 0 quanta e perigoso admitir prematuramente a dissoluc;ao das restri-
,'6es impostas pelo costume.

Sup6e-se frequentemente que a venda de cereais por amostras era pratica
f ra! em meados do seculo xvn, quando Beste descreve a pratica em East York-
shire,26 e certamente em 1725, quando Defoe redige a sua famosa descric;ao do
'omercio de cereais.27 Mas, embora por essa data muitos dos grandes fazendei-
ros vendessem sem dtivida por amostragem na maioria dos condados, as antigas
prac;as dos mercados ainda eram comuns, e ate sobreviviam nos arredores de
Londres. Em 1718, urn autor de panftetos descrevia 0 declfnio dos mercados
rurais como se tivesse ocorrido apenas em anos recentes:

o que se ve nao e mais do que bazares e barracas que \rendem quinquilharias e ba-
dulaques [...]. As taxas sao quase nulas; e se muitos habitantes ainda lembram que
cern, duzentas, talvez trezentas, e, em alguns burgos, quatrocentas cargas de cereais
costumavam vir 11 cidade num dia, agora a grama cresce na prac;ado mercado.

01; fazendeiros (reclamav~lp~i?~am a evitar 0 mercado e a negociar com inter-
III liarios e outrqs "atravessadores"'na sua propria casa. Outros fazendeiros ain-
dll levavam ao rnercaao uma unica~arga, "para manter as aparencias no merca-
do c conseguir que 0 prec;o Fosse estabelecido", mas 0 comercio principal era
1" i l por meio de "parcelas de cereais num saco ou pano, chamadas amostras" ,28

Esse era, na verdade, 0 curso das coisas. Mas muitos pequenos agriculto-
I I' continuavam a colocar os seus graos no mercado como antes; e 0 antigo
ulod 10 se mantinha nas mentes dos homens como uma fonte de ressentimen-
I(IS. S novos procedimentos do mercado eram repetidamente contestados, Em
I 710, uma petic;ao em nome dos pobres de Stony Stratford (Buckinghamshire)
I 'clHma que os agricultores e os negociantes estavam "comprando e vendendo
1I0SI atios das fazendas e em seus celeiros, de modo que agora os habitantes
po!)r I; nao podem ter graos a prec;os razoaveis para 0 nosso dinheiro, 0 que e
1111111 Jrande calamidade".29 Em 1733, varios burgos enviaram petic;6es a Ca-
liIIt1l1 dos Comuns contra a pr<itica: Haslemere (Surrey) se queixava de que os
11\1\1'iros farinheiros estavam ac;ambarcando 0 mercado - eles "secreta-
IIHIII' 'ompravam grandes guantidades de cereais em pequenas amostras, re-
I II ludo-s' a omprar os graos oferecidos no mercado aberto".30 Ha uma su-
II III) (I' 1I1JO fl'lllldul 'nl'O na pratica e de perda de transparencia nos
1'1 OI'(ldllll '11(0, do I Ill'" 'lido,



A medida que 0 seculo avans;a, as queixas nao desaparecem, embora ten-
dam a se mover para 0 Norte e para 0 Oeste. Na carestia de 1756, 0 Conselho
Privado, alem de reativar as antigas leis contra as compras antecipadas, lans;ou
uma proclamaS;ao ordenando que "todos os fazendeiros, sob pena de severas
puniS;6es, devem levar seus cereais ao mercado aberto, e nao devem vende-los
por amostragem em suas proprias moradias".3! Mas as autoridades nao gosta-
yam de ser muito pressionadas sobre esse ponto: em 1766 (outro ana de escas-
sez), os magistrados de Surrey inquiriram se comprar por amostragem conti-
nuava a ser real mente urn delito passivel de puniS;ao, e receberam uma resposta
assombrosamente evasiva - 0 secret<irio de Sua Majestade nao esta autorizado
pelo seu cargo a interpretar as leis.32

Duas cartas nos ajudam a compreender a difusao das novas praticas para 0
Oeste. Escrevendo a Lord Shelboume em 1766, urn correspondente acusava ON

negociantes e os moleiros em Chippenham de "conspiraS;ao":

Ele proprio mandou alguem ao mercado comprar oito alqueires de trigo, e erll
bora houvesse na pra<;:amuitos carregamentos, e logo soasse 0 sino do mercado,
sempre que seu agente fazia 0 pedido, a resposta era "Ja foi vendido". Por is~o,
embora [...] para evitar a puni<;:aoda lei, eles levem os graos ao mercado, a bar II

nha e realizada antes, eo mercado nao passa de uma farsa [...].33

(Essas pr<iticas podiam ser 0 verdadeiro motivo das sedis;oes: emjunho de 1757.
informava-se que "a populaS;ao se rebelou em Oxford e em poucos minutos (0

mou e dividiu uma carga de cereais, suspeita de ter side comprada por amOsll'1I
e levada ao mercado apenas para manter as aparenCiaS",?4 A segunda carta, <h'
urn correspondente de Dorchester em 1772, descreve uma pr<itica diferentc <1\'
fixar 0 pres;o de mercado: ele reclamava que os grandes fazendeiros se reunilllli
para fixa.r 0 pres;o antes do mercado, "e muitos desses homens nao querem Y'II
der menos de quarenta alqueires, 0 que os pobres nao podem comprar. Porlalllo,
o moleiro, que nao e inimigo do fazendeiro, fixa 0 pres;o que ele pede, e os po
bres tern de aceitar as suas condis;oes" .35

Os paternalistas e os pobres continuavam a se queixar da extensao d I
pr<iticas do mercado que nos, em retrospectiva, tendemos a admitir como ill\'
vitavel e "natural" .36Mas 0 que agora parece inevitavel nao era nec 'SSIIiII
mente aceito no seculo XVIII. Urn folheto caracteristico (de 1768) ex '111111I II
de modo indignado contra a suposta liberdade de cada fazendeiro f·t~ ,,' 0 qlll
bem quisesse com 0 que era seu. Isso seria uma liberdade "natural", 11111,'II \I

7.civil". "Portanto, nao se pode dizer que isso seja a liberdad do 'idll<l~o, 1111
I quem vive sob a protes;ao de uma comunidad; ani'S ,j lib 'rdlld ' d<' 11111

sclva rcm; assim, quem tint partido d ssu lih 'rt!lId' III () 111('1''('(' II 1'1'011'1111
'OIlf"rit!lI I '10 poel r da so i dad ." 1\ pr'I'{\'I1" dll "1~\'IHIl'lr'o 110111\'1('1111111

1I111llparte material de seu dever; nao se deve tolerar que ele esconda Oll dL
II lilin de suas mercadorias em outro lugar".37 Depois da decada de 1760, II-

IIII Into, as pras;as de mercado desempenhavam uma funS;ao tao irrelevant\.: 1111
11111oria das areas do SuI e das Midlands que, nesses distritos, a queixa contnl
II \ nda por amostragem e muito menos frequente, embora a reclamas;ao cI'
'1111\)s pobres nao possam comprar em pequenas parcel as ainda se fas;a escutal'
1111I Ilul do seculo.38 Em certas areas do Norte, a historia era diferente. Em
III) ,uma petis;ao dos trabalhadores de Leeds reclama dos "agentes comer-
I Iii dos cereais, dos moleiros e de urn grupo de pessoas que chamamos de
1llllv'ssadores e farinheiros, pessoas que tern os cereais nas maos, podendo
I' I los e vende-los ao pres;o que desejarem, caso contrario nao os venderao".

t I f'1I~cndeiros nao levam os cereais ao mercado, a nao ser aqueles que carre-
. 3Y11111no bolso como amostras [...] 0 que faz os pobres resmungarem mUlto:

I, 11\1 muito tempo para que urn processo, frequentemente datado de pelo
11111111''cm anos antes, se desenvolvesse.

I ,X:lminamos esse exemplo para ilustrar a densidade e a particularidade cI
," lid 11\,. a di versidade das praticas locais e 0 modo como 0 ressentimento popu-
III Ihlilill explodir quando mudavam as antigas pr<iticas do mercado. A mesma
I, II III\ I , a mesma diversidade, existe por toda a area comercial, definida clifi-
1111\11111'nte. 0 modele patemalista estava certamente se rompendo em muitos
IIIII1 P<)IltOS.0 Regulamento do Pao, embora eficaz em controlar os lucros clos

1,101,11\)', r l'letia simplesmente 0 pres;o do trigo ou da farinha em vigor, e nao
'111111d\' modo algum influencia-lo. Em Hertfordshire e no vale do Tamisa,

11111!l·il'Wieram entao empresarios muito ricos, que as vezes comerciavam
I III lilt m'lite alem de beneficiar farinha em grande escala.40 Fora dos princi-

\II Ii Irill s d'e"cultivo dos cereais, os mercados urbanos simplesmente nao
,oIli1111t'I' supridos sem a operaS;ao de agentes comerciais, cujas atividades t ,-

do HlllIladas se a legislaS;ao contra os que faziam compras antecipaclas
I Iii\) ri 'orosamente posta em vigor.
II lilt' ponto as autoridades reconheciam que seu modelo estava se afas-

I ,,,01,, till I lIidade? A resposta deve mudar de acordo com as alll:oridacl'l'{
", '1111I \) t' 'om 0 desenrolar clo seculo. Mas pode-se dar uma resposta rul:
'I 111\II Itkn normal, as paternalistas reconheciam grande parte cia !TIU lUll'II,

I I dlllV1111II 1" rr'l' ao modelo sempre que surgia uma emer en ill, Nis, ()
I II 11\ 1"111\' ,'.1' ns 10povo, que aclotava partes clo modelo omo S 1Ic1ir'il()
I 1111 I ('lH" IS' a l 'r tI impr 'ssao cI que a ambi uidad era I' alill 'Ill . h'lIl

II f 1'111ill jl'llos IItill 'idos pOI' motins, la clava ao::- m(l)istra(los, liON kllllHH
I I II, 11)/(1111'Hpn'0 d' rnallobra . al 'ull1 'lldosso 1 HHltfliolIl'I1lllliYi Iii

III pll' '0 pol'P'l'SIIUflIlO. Il(lIIdo 0 ons 1110Privil In IIltjOrl~,OIl(('(11110
I tl'l, 1/·/0, II (I l' 11M) II c1ivlIll'H'UO d pro '11111111'11'l'lll 1\111'I loll I



il') vcis, ameat;ando com punit;6es terriveis os que compravam os cereais <It.
11111 'mao, os que compravam os graos para vende-los em outro lugar, os que em
barc~vam as c~gas: os atravessadores, os traficantes etc., esse recurso ajudou ()
rnaglstrados a mcutlr 0 temor a Deus nos moleiros e comerciantes locais. E VCI
da.de que a legislat;ao contra as compras antecipadas foi revogada em 1772; mil
o I~strumento da revogat;ao nao foi bem redigido, e durante 0 seguinte grandi'
penodo de escassez, em 1795, Lord Kenyon, presidente do tribunal, assumiu II

responsabilidade de anunciar que as compras antecipadas ainda eram urn delilo
indiciavel pelo direito consuetudinario: "embora a lei de Edward VI tenha sido
revo?ada (se com ou sem razao, nao me cabe decidir), ainda assim essa prati 'II

contlnua a ser urn delito pelo direito consuetudinario, coevo com a constitui
t;ao".41 A torrente de acusat;6es que pode ser observada durante todo 0 seculo
- em geral de pequenos delitos, e apenas nos anos de escassez _ nao secava:
na realidade, houve provavelmente mais acusat;6es em 1795 e 1800-1 do que em
qualquer ~omento nos 25 anos anteriores.42 Mas e claro que tinham a intent;<0

de prod~zlr urn e~eito s.i~b6lico, eram uma demonstrat;ao para os pobres de qut'
as autondades agmm vlgl1antemente para defender os seus interesses.

Assim, 0 modelo paternalista tinha uma existencia ideal e, igualment "
uma existencia real fragmentaria. Nos anos de boas colheitas e pret;os mod'
rados, as autoridades cafam no esquecimento. Mas se os pret;os subiam e o,~
pobres .se tornavam turbulentos, 0 modelo era ressuscitado, pelo menos pam
produzlr 0 efeito simb6lico.

Poucas vit6rias intelectuais tern sido mais esmagadoras do que a conquis
tada pelos proponentes da nova economia polftica na questao da regulamenl'a
t;ao do comercio de cereais interno. Na realidade, a vit6ria parece tao absolulli
a alguns historiadores que eles mal escondem sua impaciencia com 0 grupo
derrotado.

43
0 modelo da nova economia polftica pode ser convenientemef1h:

adotado como sendo 0 de Adam Smith, embora se possa tomar A riqueza d(/,\'

na~oes nao s6 como ponto de partida, mas tambem como uma grande estaQi ()
central para onde convergem muitas linhas importantes de discussao na mC11l
de do seculo XVIII (algumas delas, como 0 lucido Tracts on the corn tradl'
[Trata~os sobre 0 comercio de cereais] de Charles Smith [1758-9], especifi 'II
mente mteressadas em demolir a antiga regulamentat;ao paternalista do m I' 'II
do). 0 debate entre 1767 e 1772, que culminou na revogat;ao da legisla ' 0
~ontra as compras antecipadas, assinalou uma vit6ria do laissez:lair n 'S, I
area, quatro al10s antes de 0 trabalho de Adam Smith ser publicado.

I II i ·nif'icava mais urn antimodelo do que urn modelo novo - uma n -
" I d ll'la das polfticas desintegradoras de "provisao" no reinado dos Tudor.

'1111 'lido d 'creto que se refira as Leis dos Cereais seja revogado", esc~eveu AJ~-
011111111 'III 1773; "Que os cereais fluam como agua, e eles encontrarao seu 1lI-
I II '" iberdade ilimitada e irrestrita do comercio dos cereais" era tambem 0
I 1111" Smith pleiteava.45 A nova economia trazia consigo uma desmoraliza-
II dll j~'()riado comercio e do consumo, algo nao menos importante do que a

, ,ti,l' () mais amplamente discutida, das restrit;6es a usura.46 Por "desmora-
, . . 47 -

II I ,Of lit 0 se sugere que Smith e seus colegas fossem ImoralS ou que nao se
'" lip ISS m com 0 bem publico.48 0 que s~ quer diz~r .e, antes, que a nov.a

",111111 II polftica havia sido limpa de imperatlVOS moralS Importunos. Os antl-
to IItlli 'I istas eram, primeiro, moralistas e, depois, economistas. Na nova te~-

II 111111 mica, as quest6es sobre a organizat;ao polftica moral do mercado nao
III 'I I, II nao ser como preambulo e epflogo. .

1'111 l'rmos praticos, 0 novo modelo funcionava da seg.uin~e man~lra._A
I" III, () lIatural da oferta e demanda no mercado livre maxirruzarla a satIsfat;~o
I It1111), os grupos e estabeleceria 0 bem comum ..0 mercado n~nca era malS
I III II' II/ado do que quando deixavam que se regulasse por SI me~mo. No
III " d ' um ana normal, 0 pret;o dos cereais se ajustaria pelo mecalllsmo do

1111 II lido. Logo depois da colheita, os pequenos agricultores, e todos aqueles que
11111101111 d' pagar vencimentos e rendas no dia de san Miguel (29 de setembro),
I, Illdil IV11111 os seus cereais e os levavam ao mercado, ou entao liberavam aque-
I I 11111 V nda fora pre-contratada. De setembro '10 Natal, a .expectativa era de
1'1' I II hllixos. Os fazendeiros medios retinham os seus cerealS, na esperant;~ de
11111 1III'I'ClIdoem elevat;ao, ate 0 comet;o da primavera; enquanto os fazendelr~s
11111 \lillli 'ntos e a gentry agricultora retinham parte dos seus ainda por malS
" 1111'11 de maio ate agosto - na expectativa de pegar ~ mercado no ~uge,
II, II lorma, as reservas de cereais da nat;ao eram convelllentemente raClona-
II , I' ·10 mccanismo dos pret;os, num perfodo de 52 s~manas, ~~~ n~nhu~a
1111 IVIII 'i por parte do Estado. Na medida em que o~ mtermedlano~ mtervl-

111111111 I' 'onlratavam antecipadamente a venda da colhelta dos fazenderros, eles
I I IIIIVIIIII sse servit;o de racionamento com maior eficiencia ainda. N.0s anos

d, I III' lill, 0 pret;o dos graos podia subir a alturas incomodas; mas ISso era
11111 Idl'J1'iul, pais (alem de dar urn incentivo ao importador) ~ra de novo ~ma
""111' I l:IIZcI racionamento, sem a qual todos os estoques senam cons~mld~s
Ill. I" IIld,'os nov meses do ano, e nos restantes tres meses a carestla sena
"" I III dIp 'III li)lTIc.

11111, "lIllllira I ssa cconomia autorreguladora entrar ern colapso ra
II ht lilt. I I 11 'III do Estudo ' do pI' 'on eito popular.49 Era prcciso d ixarqll

II II II' 1111 'III livl' III 'nl dus fir 'liS d x' 'd nl s para aA <11'as d 'S'IiSS 'I••



Por isso, 0 intermediario desempenhava urn papel necessario, produtivo e elo-
giavel. Smith descartava sumariamente os preconceitos contra os que compra-
vam graos antecipadamente como superstic;6es do nfvel da bruxaria. A interfe-
n~ncia no padrao natural do comercio podia induzir perfodos de escassez local ou
desencorajar os agricultores a aumentar a sua produtividade. Se fossem forc;adas
as vendas prematuras, ou se os prec;os fossem Iimitados em tempos de carestia,
os estoques excedentes poderiam ser consumidos. Se os agricultores retivessem
os seus graos por urn tempo demasiado longo, provavelmente sofreriam prejuf-
zos quando os prec;os despencassem. Quanto aos outros culpados populares -
os moleiros, os farinheiros, os comerciantes, os padeiros -, aplicava-se grande
parte da me sma l6gica. Os seus oficios eram competitivos. Na melhor das hip6-
teses, podiam apenas distorcer 0 nfvel natural dos prec;os durante curtos perfo-
dos, e frequentemente, em ultima instancia, para seu pr6prio prejufzo. Quando
os prec;os comec;aram a subir de modo demasiado no final do seculo, nao se via
o remedio num retorno da regulamentac;ao do mercado, mas em mais cercamen-
tos, cultivo dos descampados, desenvolvimento.

Nao deveria ser necessario argumentar que 0 modelo de uma economia
natural e autorreguladora, funcionando providencialmente para 0 bem de todos,
e tao supersticioso quanto as noc;6es que sustentavam 0 modelo paternalista -
embora, curiosamente, seja uma superstic;ao que alguns historiadores econ6rni-
cos tern sido os ultimos a abandonar. Em alguns aspectos, 0 modelo de Smith se
adaptava mais acuradamente as realidades do seculo XVlII do que 0 modelo pa-
ternalista; e, em simetria e alcance de construc;ao intelectual, era superior. Mas
nao se deve deixar de perceber 0 ar ilus6rio de valiclaC;aoempfrica que 0 modelo
contem. Enquanto 0 primeiro apela a uma norma moral- ao que devem ser as
obrigac;6es recfprocas clos horn ens -, 0 segundo parece dizer: "e assim que as
coisas funcionam, ou funcionariam se 0 Estado nao interferisse". Entretanto,
quando se consideram essas sec;6es de A riqueza das na(:oes, elas impressionam
menos como urn ensaio de investigac;ao ernpfrica do que como urn excelente
ensaio de 16gica que se autovalida.

Quando consideramos a organizac;ao real do comercio de cereais do secuJo
XVII', nao temos a mao a verificaC;ao empfrica de nenhum dos dois model os.
Tem-se feito pouca investigac;ao detalhada acerca do mercado;50 nao ha nenhUl11
Slu 10 importante sobre a figura-chave clo moJeiro.51 Ate a primeira letra do al-

rab to de Smith - 0 pressuposto de que os prec;os altos eram uma forma en :11'.

d racionamento - continua a nao ser mais do que uma a1irmac;ao. E not rio
lIlI . a I manda de cereais ou de pao e altamente inelastica. QuandO 0 pi'io lIsln
'IIro, Os pobr s (como lembraram certa vez a uma observadora dus alias sf'r:ls
III\) ('0I1l 'm I 010. I a p rsp tiV3 cl alguns obs rvador s, quando os pI" 'os Sli

hilllll, os 1I"IIhllIItlldor 'S falv Z '0111 ·ss m am smn qllllilfidilcl' <1'1110,1111110: e01111

vam outros itens nos seus orc;amentos; talvez ate comessem mais pao pal'll '\)111

pcnsar a perda de outros itens. De urn xelim, num ana normal, seis penc S I'iII III
'ustos com pao, seis pence com "carne inferior e muitos produtos da horta"; III I,

flum ano cle prec;os altos, todo 0 xelim seria gasto com pao.52

De qualquer modo, e bem conhecido que os movimentos dos prec;os dos
'raos nao podem ser explicados pOl' simples mecanismos de oferta e procura;

11 subvenc;ao paga para encorajar a exportac;ao de cereais clistorcia aincla mais a
questao. Ao lado do ar e da agua, os cereais eram uma necessidade fundamental
lu vida, anormalmente sensfvel a qualquer carencia na oferta. Em 1796, Arthur
Young calculava que 0 deficit total de graos de trigo era menos de 25%; mas 0

lIumento dos prec;os era de 81 %: 0 que dava (pelos seus caJculos) urn lucro de 20
milh6es de libras para a comunidade agricola num ana normal.53 Os escritores
ll'nclicionalistas se queixavam cleque os agricultores e os negociantes agiam com
I I'orc;ado "monop6lio"; eram refutados, folheto ap6s folheto, como sendo "de-
Illilsiado absurdos para serem levados a serio: 0 que! mais de 200 mil pessoas
1, .. 1,".54Entretanto, 0 ponto em questao nao era se este fazendeiro ou aquele
II ' .ociante podia agir como "monopolista", mas se ,os produtores e comerciantes
\'111 conjunto podiam, com uma longa sequencia contfnua de circunstancias favo-
I v· is, tirar proveito de seu controle sobre uma necessidade fundamental cia vida
" lIumentar 0 prec;o pam 0 consumidor, de forma bem semelhante ao que as na-
'I) 's industrializadas desenvolviclas tem feito atualmente, aumentando 0 prec;o

d' ' rtas mercadorias manufaturadas para as nac;6es menos desenvolvidas.
A. medida que 0 seculo avanc;ava, os procedimentos do mercado se torn a-

vllm menos transparentes, pois os cereais passavam pelas maos de uma rede
1IIIIiscomplexa de intermediarios. Os fazendeiros nao vendi am num mercado
i1i\'l'to competitivo (0 que, num sentido local e regional, era um objetivo que

Pi I ( 'ncia mais ao modelo paternalista que ao modelo laissez-faire), mas a ne-
1'1H'illnles ou moleiros que estavam em melhor posic;ao cle reter os estoques e
11111111 'I' 0 mercado em alta. Nas ultimas decadas do seculo, com 0 crescimento
dll populac;ao, 0 consumo pressionava constantemente a produc;ao, e os proclu-
II)I 'S podiam controlar de forma mais geral 0 mercado das venclas. Embora na
I tll I I· nao inibissem significativamente a importac;ao de graos durante os

IlI't odos de escassez, as circunstancias durante a guerra nao deixavam de
1II'I\IIInr as t:ens6es psicol6gicas naqueles anos.55 0 que importava na hora de

1 II III ,I .. 'r 0 pres;o p6s-colheita era a expectativa do rendimento da colheita:
1 1111lillilllas decadas do seculo, ha evidencias do desenvolvimento de urn
Illhl,y dos I'n/', nd iros, bem consciente dos fatores psicol6gicos implicados
1111 II wi.' dos pr' 'os p6s-colheita, que assiduamente fomentava uma expecta-
" 'II dl' l\ 'IiSS '/,.'(1 G not6rio que nos anos de carestia as faces clos agriclllt:ores

1 I 11I1)1d\ll' IVIIIlld sorrisos,'7 'nqllanlo nos anos de colheit'a abun lant a TC-



Por isso, 0 intermediario desempenhava um papel necess{rrio, produtivo e elo-
'iaveL Smith descartava sumariamente os preconceitos contra os que compra-
yam graos antecipadamente como superstis;oes do nfvel da bruxaria. A inteIfe-
rencia no padrao natural do comercio podia induzir perfodos de escassez local ou
desencorajar os agricultores a aumentar a sua produtividade. Se fossem fors;adas
as vend as prematuras, ou se os pres;os fossem limitados em tempos de carestia,
os estoques excedentes poderiam ser consumidos. Se os agricultores retivessem
os seus graos por um tempo demasiado longo, provavelmente sofreriam prejuf-
zos quando os pres;os despencassem. Quanto aos outros culpados populares _
os moleiros, os farinheiros, os comerciantes, os padeiros -, aplicava-se grande
parte da mesma 16gica. as seus oficios eram competitivos. Na melhor das hip6-
teses, podiam apenas distorcer 0 nfvel natural dos pres;os durante curtos perfo-
dos, e frequentemente, em ultima instancia, para seu pr6prio prejufzo. Quando
os pres;os comes;aram a subir de modo demasiado no final do seculo, nao se via
o remedio num retorno da regulamentas;ao do mercado, mas em mais cercamen-
tos, cultivo dos descampados, desenvolvimento.

Nao deveria ser necessario argumentar que 0 modelo de uma economia
natural e autorreguladora, funcionando providencialmente para 0 bem de todos,
e tao supersticioso quanto as nos;oes que sustentavam 0 modelo paternalista _
embora, curiosamente, seja uma superstis;ao que alguns historiadores econ6mi-
cos tern sido os ultimos a abandonar. Em alguns aspectos, 0 modelo de Smith se
adaptava mais acuradamente as realiclades do seculo XVJll do que 0 modelo pa-
ternalista; e, em simetria e alcance de construs;ao intelectual, era superior. Mas
nao se deve deixar de perceber 0 ar ilus6rio de valiclaS;ao empfrica que 0 modelo
contem. Enquanto 0 primeiro apela a uma norma moral- ao que devem ser as
obrigas;oes recfprocas dos homens -, 0 segundo parece dizer: "e assim que as
coisas funcionam, ou funcionariam se 0 Estado nao intederisse". Entretanto,
quando se consideram essas ses;oes de A riqueza das nar;i5es, elas impressionam
menos como um ensaio de investigaS;ao empfrica do que como um excelente
ensaio de 16gica que se autovalida.

Quando consideramos a organizaS;ao real do comercio de cereais do seculo
XVlII, nao temos a mao a verificaS;ao empfrica de nenhum dos dois modelos.
Tem-se feito pouca investigaS;ao detalhada acerca do mercado;50 nao ha nenhum
estudo importante sobre a figura-chave do moleiro.5J Ate a primeira letra do al-
fabeto de Smith - 0 pressuposto de que os pres;os altos eram uma forma eficaz
de racionamento - continua a nao ser mais do que uma afirmas;ao. E not6rio
que a demanda de cereais ou de pao e altamente inelaSlic(l. QUilndo 0 pao cusl'u
caro, os pobres (como lembraram certa vez a uma ohs 'rVilt/orll dlls IIllus 'S~'n1S

nao comem boJo. Da perspectiva de al uns 01 SCrVII(/(l/'('N.(j1l1l1l(iOos pl" ·os SII
biilm, os lrabalhadores talv 'I. (;om 'ss 'III II III 'NIIIIll" 1111111/1111'Ill' pi 0, III/IN'01'(/1-

yam outros itens nos seus ors;amentos; talvez ate comessem mais pao para '0111
pensar a perda de outros itens. De um xelim, num ano normal, seis pence s 'rillill
gastos com pao, seis pence com "carne inferior e muitos produtos da horla"; mllS

num ano de pres;os altos, todo 0 xelim seria gasto com paO.52

De qualquer modo, e bem conhecido que os movimentos dos pres;os clos
graos nao podem ser explicados por simples mecanismos de oferta e procura; ,
a subvens;ao paga para encorajar a exportas;ao de cereais distorcia ainda mais a
questao. Ao lado do ar e da agua, os cereais eram uma necessidade fundamental
da vida, anormalmente sensfvel a qualquer carencia na oferta. Em 1796, Arthur
Young calculava que 0 deficit total de graos de trigo era menos de 25%; mas 0
aumento dos pres;os era de 81 %: 0 que dava (pelos seus calculos) um lucro de 20
milhoes de libras para a comunidade agricola num ana normaL53 as escritores
Iradicionalistas se queixavam de que os agricultores e os negociantes agiam com
a fors;a do "monop6lio"; eram refutados, folheto ap6s folheto, como sendo "de-
masiado absurdos para serem levados a serio: 0 que! mais de 200 mil pessoas
I ...]!" .54 Entretanto, 0 ponto em questao nao era se este fazendeiro ou aquele
negociante podia agir como "monopolista" , mas se os produtores e comerciantes
em conjunto podiam, com uma longa sequencia contfnua de circunstiincias favo-
raveis, tirar proveito de seu controle sobre uma necessidade fundamental da vida
, aumentar 0 pres;o para 0 consumidor, de forma bem semelhante ao que as na-
c;oes industrializadas desenvolvidas tem feito atualmente, aumentando 0 pres;o
de celtas mercadorias manufaturadas para as nas;oes menos desenvolvidas.

A medida que 0 seculo avans;ava, os procedimentos do mercado se torn a-
yam menos transparentes, pois os cereais passavam pelas maos de uma rede
mais complexa de intennediarios. as fazendeiros nao vendi am num mercado
lIberto competitivo (0 que, num sentido local e regional, era um objetivo que
pertencia mais ao modelo paternalista que ao modelo laissez-faire), mas a ne-
'ociantes ou moleiros que estavam em melhor posiS;ao de reter os estoques e
manter 0 mercado em alta. Nas ultimas decadas do seculo, com 0 crescimento
(h populas;ao, 0 consumo pressionava constantemente a produs;ao, e os produ-
lores podiam controlar de forma mais geral 0 mere ado das vendas. Embora na
v'rdade nao inibissem significativamente a importas;ao de graos durante as
p'rfodos de escassez, as circunstancias durante a guerra nao deixavam d
I ' 'ntuar as tensoes psicol6gicas naqueles anos.55 a que importava na hora d '
'stabelecer 0 pres;o p6s-colheita era a expectativa do rendimento da colheita:
" lias ultimas decadas do seculo, ha evidencias do desenvolvimento de unl
lohl y dos fazendeiros, b 111'ons 'iente dos fatores psicol6gicos implicados
nos n(v is dos pI' yOSp{lN '\)Ih 'iln, qu ussidllamente fOl11entava uma exp '1:1-
livll d' -'S 'ass ./,.~(I(\ noillrio (j1H'II\), 1I1l0sd 'arestia as faces d S GI'Ti 'ult()I"s
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momenta dado, identificar claramente os grupos que endossavam as teorill, d I

multidao. Eles compreendem pessoas articuladas e inarticuladas, e inchl 'III
homens de educac,;ao e boas maneiras. Depois de 1750, cada ana de eSCGl(;N''I,
era acompanhado por uma inundac,;ao de folhetos e cartas a imprensa, de val()I'
desigual. Era uma queixa comum dos protagonistas do mercado livre de cereais
que membros desavisados da gentry adicionavam combustivel as chamas do
descontentamento da turba.

Ha verdade nisso tudo. Na realidade, a multidao tirava a sua noc,;aode legi-
timac,;ao do modelo patemalista. Muitos fidalgos ainda se indignavam com 0

intermediario que para eles era urn mercador nao autorizado. Nos lugares em
que os senhores das herdades conservavam os direitos do mercado, eles se res-
sentiam da perda de seus tributos mercantis (pOl' causa das vendas pOI'amostra-
gem). Se eram senhores fazendeiros, que viam a farinha grossa ou fina ser nego-
ciada a prec,;os desproporcionalmente elevados em relac,;ao ao que recebiam dos
negociantes, eles se indignavam ainda mais com os lucros desses comerciantes
comuns. 0 ensaista de 1718 tern urn titulo que e urn compendio de seu tema: An
essay to prove that regrators, engrossers ,forest~lliers, hawkers and jobbers of
corn, caule, and other marketable goods [...] are destructive of trade, oppres-
sors to the poor and a common nuisance to the Kingdom in general [Urn en-
saio para provar que aqueles que compram cereais, gada e outras mercadorias
negociaveis para revender, para ac,;ambarcar 0 mercado ou para 0 mercado futu-
ro bem como os vendedores ambulantes e os intermediarios desses produtos
( ..:) destroem 0 comercio, oprimem os pobres e sao urn aborrecimento comum
a todo 0 reino em geral]. Todos os negociantes (a nao ser que fossem simples
'ondutores de rebanho ou carreteiros, levando as provisoes de urn ponto a outro)
pareciam a esse escritor bastante observador urn "grupo viI e pemicioso". Nos
ICrmos classicos da reprovac,;ao adotada pelos homens de patrimonio estabeleci-
10em relac,;ao ao burgues,

eles sac uns vagabundos [...J Levam tudo 0 que possuem consigo, e os seus [...J
recursos nao sac mais do que urn simples habito de montaria, urn born cavalo,
uma listadas feiras e mercados, e uma quantidade prodigiosa de impudencia. Eles
portam a marca de Cairn e, como ele, erram de lugar para lugar, realizando tran-
sac;;6esnao autorizadas entre 0 negociante correto e 0 consumidor honesto.61

I\NSahostilidade ao negociante existia ate entre muitos magistrados rurais, al-
llliS dos quais eram famosos pOI'nao fazerem nada quando os disturbios popu-

III' 'I' van'iam as areas sob sua jurisdic,;ao. Nao os incomodavam os ataques aos
11'1'0 'iant s de cereais dissid ntes ou quacres. Em 1758, urn folhetista de Bris-
Inl, ti" ' laram I'll" lilli n' O'illllt' de cereais, queixava-se amargamente aos
ill ",llS d . paz dll "YOS,'I 1111bll qlll' (lilll IINI is" - qu impediram, no ano anterior,
Ill' portll 'I () <I (' II 'II IIIl tI dl' •'I'YI,,'II Wy - d "muit'as p tis: 'I' ill-

nerosidade irrefJetida da Mae Natureza suscitava gritos agricolas de "desgrac,;a".
E por mais generosa que a produc,;ao pudesse parecer aos olhos do cidadao, toda
colheita era acompanhada pOI' boatos de mofo, inundac,;oes, espigas bichadas
que se desfaziam em po quando comec,;ava a debulha.

o modele de livre mercado pressupoe uma sequencia de pequenos a grandes
fazendeiros,levando seus cereais para 0 mere ado ao longo do ana; mas no final
do seculo, quando urn ana de prec,;osaltos se sucedia a outro de prec,;os altos, era
maior 0 numero de pequenos agricultores capaz de reter a oferta ate que os prec,;os
do mercado se elevassem ao valor que desejavam. (Para eles, afinal, 0 mercado
nao era uma questao de rotina, mas de interesse intenso e absorvente: 0 seu pro-
veito do ana todo podia depender em grande parte do prec,;oque tres ou quatro
medas de cereais conseguissem akanc,;ar.) Se rendas tinham de ser pagas, 0 cres-
cimento dos bancos rurais facilitava 0 atendimento das necessidades do fazendei-
ro.58 Os motins de setembro ou outubro eram em geral provocados quando os
prec,;osnao baixavam depois de uma colheita aparentemente abundante, indican-
do urn confronto consciente entre 0 produtor relutante e 0 consurnidor irado.

Nao apresentamos esses comentarios para refutar Adam Smith, mas sim-
plesmente para assinalar pontos em que se deve tel' cautela, enquanto nosso co-
nhecimento nao e mais abrangente. Do modelo laissez-faire, devemos dizer ape-
nas que nao e comprovado empiricamente; e inerentemente improvavel; e ha
alguma evidencia em contrario. Fomos recentemente lembrados de que "os mer-
cadores ganhavam dinheiro no seculo xvm", e que os mercadores de graos po-
dem tel' ganho dinheiro "operando 0 mercado" .59 Tais operac,;oes sao registradas
de vez em quando, embora raramente de forma tao franca quanto no diario de
urn agricultor e mercador de cereais de Whittlesford (Cambridgeshire) em 1802:

Comprei centeio para daqui a doze meses a cinquenta xelins pOI'quarto de tone-
lada. Podia tel' vendido a 122 xelins pOI'quarto de tonelada. Os pobres receberam
a sua farinha, centeio born, a dois xelins e seis pence pOI'celamim. A par6quia me
pagou a diferenc;;a,que era de urn xelim e nove pence por celamim. Foi uma benC;;ao
para os pobres e muito born para mim. Comprei 320 quartos de tonelada.60

o lucro nessa transac,;ao foi superior a millibras.

Se e possivel reconstruir modelos alternativos claros as polfticas dos eco-
n mistas tradicionalistas e dos economistas polfticos, s ra posslvel fazer 0
mesmo para a economia moral da multidao? Essa tar ·ff! -: In nos faci!. on Os
'onfrontados COm urn conjunto cornplexo cJ· [I11(jli,II 1'1'1011ii, pI' '01'1 cil'o
plIdrl slrtldi ionaisd rcspostaa sass Z,TIIIIll'1l1ll'lli I'll, vl·I,I·llIqlllllqll'/'



sao impressas em todo jomal, expostas em todo canto, por ordem dos jufzes, para
intimidar os que a9ambarcam 0 mercado, contra quem se propagam muitos boatos.
o povo e instrufdo a ter uma opiniao muito elevada e reverente dessas leis [...].

extinta e chumbo branco. Causou grande sensa<;ao a sua afirma<;ao de quc Os
moleiros misturavam na farinha "sacos de ossos velhos mofdos": "os cemiterios
dos mOltos sao revolvidos, para acrescentar sujeira ao alimento dos vivos", ou,
como dizia outro folhetista, "a era presente [esta] se banqueteando com os ossos

do passado". .. . ...
As acusa<;6es de Manning iam muito alem dos ltmltes da credlblhdade.

(Urn cdtico computou que se estivessem usando cal na escala de seu ~az~ad~,
mais cal seria consumida na fabrica<;ao do pao em Londres do que na mdustna
da constru<;ao.) Alem do alume, muito usado para branque~ 0 pao, a forma mais
comum de adultera<;ao era provavelmente a mistura de fannha velha e estragada
com a nova.67 Mas a popula<;ao urbana estava pronta a acreditar que adultera-
<;6es muito mais nocivas eram praticadas, e essa cren<;a contri?uiu para a "Luta
de Shude-Hill" em Manchester em 1757, pois entao se acredltava que um dos
moleiros atacados misturava "bolotas de carvalho, favas, ossos, greda branca,
palha retalhada e ate esterco seco de cavalo" na sua farinha, enquanto em outro
moinho a presen<;a de agentes adulteradores perto das canouras (descob~rt~s
pela multidao) provocou a queima de peneiras e crjvos, bem como a destrul<;ao

de m6s e rodas .68

Havia outras areas, igualmente sensfveis, em que as queixas da multidao
eram alimentadas pelas queixas dos tradicionalistas ou dos profissionais urba-
nos. Na verdade, pode-se sugerir que, se as multid6es sediciosas ou fixadoras
de pre<;os agiam segundo um modelo te6rico consistente, esse era u~~ recons-
tru<;ao seletiva do paternalismo, extraindo dele tod~s _~s caractenstlc.as ql~e
mais favoreciam os pobres e que ofereciam uma posSlblltdade de cereals malS
baratos. Porem, era menos generalizado que a visao dos paternalistas. Os re-

istros dos pobres revelam mais particularidades: trata-se deste molei~'o, ?este
I1cgociante ou daqueles agricultores que retem os graos, provoca~do mdl.gna-
-ao e a<;ao. Tal particularidade era, entretanto, inspirada pOI.'no<;oes g~r~ls de
lireitos que s6 se revelam bem claramente quando se exatDl~a a m~l.tldao em
;\ uo. Pois num aspecto a economia moral da multidao rompl~ declslva~ente
'om ados paternalistas. A etica popular sancionava a a<;ao dlreta colettva, 0

qu ' era categoricamente reprovado pelos valores da ordem que sustentavam 0

Ino lelo paternalista. .
A economia dos pobres ainda era local e regional, denvada de uma eco-

1l0l11iade subsistencia. Os cereais deviam ser consumidos na regiao em que
'rUIl1cultivados, especial mente nos tempos de escassez. A exporta<;ao em pe-
r \l los dc car stia despertou sentimentos profundos em varios seculos. Sobre
tllll Illotil11 'HlIS"do I ,I" xport.a<;ao em Suffolk, em 1631, urn magistrado cs-
l'I\'V 'U: "v'r ()."\I pI () IIIrlill 'lido I' SUC1S maos c cnviado a estranhos t.ransfor-
IIIlHIII illq wi IW\1IIII), pol\l(' \'1l11\irill 'd's 'sp ro dcsr )rHdos".6~ NlIll1 r la-

I'rUIrferas a varios jufzes de paz" .62 Na verdade, cresce a convic<;ao de que 0 tu-
I\\ullo popular contra os que faziam compras antecipadas de graos nao era mal-
visto pelas autoridades. Desviava a aten<;ao das pessoas dos fazendeiros e dos
IUC viviam de rendas, enquanto as amea<;as vagas das sess6es trimestrais do

lribunal contra os que compravam os cereais de antemao davam aos pobres a
IIO<;aOde que as autoridades estavam cuidando de seus interesses. As anti gas leis
contra as compras antecipadas, queixava-se urn negociante em 1766,

Na verdade, ele acusava os jufzes de encorajar "a extraordinaria fic<;ao de
que 0 poder e 0 espfrito da turba sao necessarios para executar as leis" .63

Mas se as leis eram realmente aplicadas, elas se dirigiam quase sem exce-
yao contra os pequenos culpados - os vendedores ou mercadores locais,
que embolsavam pequenos lucros em transa<;6es triviais -, enquanto os
grandes negociantes e moleiros nao eram atingidos.64

Assim, para tomar um exemplo tardio, urn juiz de paz antiquado e ra-
bugento de Middlesex, J. S. Girdler, organizou uma campanha geral de acu-
sa<;6es contra esses infratores em 1796 e 1800, com impressos oferecendo
rccompensa por informa<;6es, cartas a imprensa etc. As condena<;6es foram
confirmadas em varias sess6es trimestrais dos tribunais [Quarter Sessions],
mas a quantia ganha pelos especuladores nao passava de dez ou quinze
xelins. Podemos imaginar que tipo de infrator as suas acusa<;6es atingiram
pelo estilo literario de uma carta anonima que recebeu:

Sabemos que voce e inimigo dos fazendeiros, farinheiros, padeiros e do nosso ra-
mo de neg6cios. Se nao fosse por mim e pOl'outra pessoa, voce, seu filho da puta,
teria sido assassinado ha muito tempo pOl'oferecer suas infelizes recompensas e
por perseguir a nossa profissao. Va para 0 inferno e desapare9a. Voce nao vivera
para ver outra colheita [...].65

Aos tradicionalistas compassivos como Girdler uniam-se cidadaos de va-
rias posi<;6es sociais, A maioria dos londrinos suspeitava que todos os envol-
vidos na produ<;ao e comercio dos graos, da farinha e do pao praticavam todo
Iipo de extorsao. 0 lobby urbano foi sem duvida especialmente poderoso na
III 'lade do seculo, pressionando pelo fim da subven<;ao a exporta<;ao ou pela
proibi<;ao de todas as exporta<;6es nos anos de carestia. Mas Londres e as cida-
d,s maior s abrigavam reservas inesgotaveis de re, s nlilll '1Iro, ' ill umas das
l'U.'lI '0 s mais a r ssivas provinharn dess s 10 'ais, Nu (1\('11<111<I' 17.0, um

('('1'10dr, M:lllnin publicou um arrazoado d '1III'litHIoqlll'l) II III "I' I 1l11I11'l'lIdo,
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10 vfvido de umarebeliao no mesmo condado 78 anos mais tarde (1709), urn
negociante descreveu como "a turba se rebelou, ele acha que eram varias
centenas de pessoas, declarando que os cereais nao deviam ser levados para
fora da cidade": "entre os integrantes da turba, alguns tinham alabardas, ou-
tros varapaus com ponta de ferro, e alguns ma9as". Ao viajar para Norwich,
em varios lugares ao longo do caminho:

ouvindo que ele ia passar com os cereais, a turba disse-lhe que nao devia passar
pela cidade, pois ele era um patife, um atravessador de cereais, e alguns grita-
yam: Vamos apedreja-lo! - outros: Arranquem-no do cavalo! - ainda outros:
Derrubem-no, e cuidem para acerta-lo em cheio; quando ele [...] Ihes perguntou
o que os levava a se rebelar de forma tao desumana em detrimento de si mesmos
e do pais, eles continuavam a gritar que ele era um patife e que ia levar os cereais
para a Franc;a [...] .70

Exceto em Westminster, nas montanhas, ou nos grandes distritos de pas-
tagens de ovelhas, os homens nunca estavam muito longe da paisagem do tri-
go. A industria manufatureira ficava dispersa pelo campo: os mineiros de
carvao iam para 0 trabalho caminhando ao lado dos campos de trigo; os traba-
Ihadores domesticos deixavam os seus teares e oficinas para ajudar na colhei-
ta. A sensibilidade nao se limitava a exporta9ao para 0 alem-mar. Eram espe-
cialmente sensfveis as areas marginais de expOlta9ao, nas quais se exportavam
poucos cereais nos anos normais, mas nas quais, em tempos de escassez, os
negociantes podiam esperar por urn pre90 cafdo do ceu em Londres, agravan-
do com isso a carestia local.71 as mineiros de carvao - em Kingswood, na
floresta de Dean, em Shropshire, no Nordeste - eram especialmente inclina-
dos a agir nessas epocas. as mineiros de estanho da Cornualha tinham fama de
ter uma irascfvel consciencia de consumidores, sempre prontos a sair para as
ruas e usar a for9a. "Tivemos 0 inferno de uma revolta em Padstow", escreveu
urn fidalgo de Bodmin em 1773, com mal disfar9ada admira9ao:

Algumas pessoas andaram exagerando na exportac;ao dos cereais [...]. Setecentos
ou oitocentos mineiros de estanho foram ate la, e primeiro ofereceram aos comer-
ciantes de cereais dezessete xelins por 24 gal6es de trigo; mas ao saberem que
nada receberiam, arrombaram imediatamente as portas do porao e carregaram
tudo 0 que la havia, sem darem nenhum dinheiro ou prec;o.72

Iharam no rio em 1740, escutou que ele "nao passava de urn rebelde".7.\ 1~1I1

1783, urn aviso foi afixado na cruz do mercado em Carlisle, e come9ava assilll:

Peter Clemeseson & Moses Luthart, esta nota e para Ihes avisar que voces devcll'l
abandonar 0 seu comercio ilegal ou morrer. E que va para 0 inferno a sua compnl
de cereais, que mata de fome os habitantes pobres da cidade e dos subUrbios cI
Carlisle, para mandar os graos para a Franc;a e conseguir a subvelll;;aodada peln
lei a quem exporta os cereais para fora do pais, mas por Deus Todo-poderoso n6s
Ihe daremos uma subvenc;ao as custas de suas vidas, malditos patifes [...].

"E se alguma taverna em Carlisle [continuava a nota] deixar voce ou Luthart
oferecer [...] cereais em sua casa, vai pagar por iSSO."74Esse sentimento reapare-
ceu nos ultimos anos do seculo, especialmente em 1795, quando se espalharam
rumores por todo 0 pafs sobre exporta96es secretas para a Fran9a. AIem disso, os
anos de 1795 e 1800 viram mais uma vez 0 florescimento de uma consciencia
regional, tao vfvida quanto a de cem anos antes. As estradas eram bloqueadas
para impedir a exporta9ao das mercadorias da par6quia. As carr09as eram inter-
ceptadas e descarregadas nas cidades por onde passavam. a transporte dos graos
por comboio noturno assumia as ProPor96es de tlma opera9ao militar:

Gemem profundas as carroc;ascom suas pesadas cargas,
Tal como seu obscuro destino, vergam-se ao longo das estradas;
Roda ap6s roda, numa lenta e terrfvel procissilo,
Com metade da colheita, a seu destino elas seguem
[...]
A expedic;ilosecreta, como a noite
Que encobre seus intentos, ainda evita a luz
[...]
Enquanto 0 pobre lavrador, ao deixar a cama,
Descobre 0 enorme celeiro tilo vazio quanta seu barraco.175

As exporta96es para 0 estrangeiro subvencionadas eram as que pior ressen-
timento provocavam em torno da metade do seculo. a estrangeiro era visto co-
mo alguem que recebia os graos a pre90s as vezes mais baixos do que os prati-
cados no mere ado ingles, com a ajuda de uma subven9ao paga com impostos
inglese . POl' isso a extrema amargura com que as v ',/, 'S S ' tllu 'uva 0 cxportador,
IU 0 ora visto como um homem que pro uravil IlItI'ONpl'lv IdON d 'HOllrtldOHHS
'UNIIIN cI S u pr6prio povo, Um 11 '0 'iulIll' (k NOIIII 1111 Ii l( , '<III m 111 /' 'l!-

Amea9ava-se destruir os canais.76 as navios eram assaltados nos por-
10S. Em Nook Colliery perto de Haverfordwest, os mineiros amea9aram
r· har 0 estuario num ponto estreito. Ate as barca9as no Severn e Wye nao
I aram imunes aos ataques.77

A indigna9ao tambem podia se inflamar contra negociantes que, por um
compromisso com mercados de fora, desbaratavam os suprimentos costumeiros
d I 'Olllunidade local. Em 1795, urn agricultor e estalajadeiro rico perto de Tiver-
Ion r clamou ao Ministerio da Guerra que havia reuni6es de amotinados "a mCa-

I) I) "p Broun the waggons with their pond"rous loads; As their dark cours' Ih>y b 'ncl 1I10llf
1111' 101\\1:1 Wh' 'I following wh 'I, in drclId pro ssioll slow; With half 0 hllrvesl, \(1 Ih iI' polllis 111<\)'

i,.i ",II 'I'll N ',' I xp"diliOIl, lik' Ih nighll Thill '()V\lr,~ itN Inl nlS, slill shuns th' Iighl 1".11 Wltlh III
1111111 1111111 111111111, \VII II II I IIV ~ ItiN b Ii;, 'l'\'~ 1111' IlIlf \ hll"11 II Illply 11M hlN Nil ·d.



'undo botar abaixo ou incendiar a sua casa, porque ele recebia manteiga dos fa-
'I, 'ncleiros e produtores de leite vizinhos para envia-Ia pela cmToc;aque passa pela
sua porta para [, ..] Londres" ,78Em Chudleigh (Devon), no mesmo ano, a multidao
destruiu as maquinas de urn moleiro que cessara de fomecer farinha a comunida-
de local, porter urn contrato de venda de farinha para os biscoitos dos navios com
o Departamento de Vitualhas da Mm'inha: isso dera origem (diz ele numa frase
I' veladora) "a ideia de que pratiquei uma grande infamia contra a comunidade".79

Trinta anos antes, urn grupo de mercadores de Londres achara necessario pedir a
proter;ao dos militares para os seus armazens de queijo £10longo do rio Trent:

Os armazens [..,J, em perigo par causa dos mineiros amotinados, nao pertenc\em
a monopolizadores, mas a urn grande grupo de negociantes de queijo, e sac abso-
lutamente necessarios para guardar 0 queijo recebido, a ser transpartado ate Hull
e ali embarcado para Londres,80

Essas reclamac;5es estao relacionadas com a queixa, ja observada, da reti-
rada das mercadorias do mercado aberto, A medida que os negociantes se
afastavam cada vez mais de Londres e atendiam com mais hequencia os mer-
cados provincianos, eram capazes de oferecer prer;os e comprar em quantida-
des que levavam fazendeiros a impaciencia com as pequenas encomendas dos
pobres, "Agora esta fora dos tramites dos neg6cios", escreveu Davies em
1795, "que 0 fazendeiro venda os cereais par alqueire a este ou aquele pobre;
cxceto em alguns lugares particulm'es, como favor, para os seus pr6prios tra-
balhadores," E quando os pobres mudavam a sua demanda dos graos para a
farinha, a hist6ria era muito semelhante: "Nem 0 moleiro, nem 0 farinheiro
vao vender £10trabalhador uma quantidade menor que urn saco de fm'inha pelo
prec;o de varejo nas lojas; e 0 bolso do pobre raramente permite que ele compre
um saco inteiro de uma s6 vez" ,81POI' isso, 0 trabalhador era impelido a recor-
reI' as pequenas lojas do varejo, on de os prec;os eram majorados,82 Os antigos
mercados decafam ou, onde £linda eram mantidos, mudavam de func;ao, Se um
cliente tentasse comprar urn unico queijo ou meia manta de toucinho, escrevia

irdler em 1800, "ele certamente ouvira urn insulto como resposta, eo vende-
lor Ihe dira que to do 0 lote foi comprado pOI' urn fomecedor de Londres" ,83

Podemos to mar como exemplo expressive dessas queixas, que as vezcs
'ausavam revoltas, uma carta anonima deixada em 1795 junto a porta do
prcfcito de Salisbury:

avalheiros da municipalidade, pe90 que acabem com a pr::'iticaempregada III
1I0SS0SlTlercadospOl'trapaceiros e outros carregadores, prtitica que 6 e p ssfv"
P 1:1liberdad que os senhores Ihes dao de lilTllar 0 mer 'ado deixando-o S'III
nudll, a ponto I os habitantes nao po I I' 111'ompl'llr Il 'm Illn uni 0 arti '0 S'III
rl' '01'1''I' aOs II' '0 'ialll s, pa 'undo 0 pI" '() 'Xl()rsiV\Ii111' Iii's pili" "1' lIproprill(lo,
, 'I 'S III oprim 'm 0 I \lV{),'omo S; liSP " No I 111010 ('IIIdif'III1S(I , 111110111/11
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, '01icita-se que a municipalidade expulse os carregadores do mer ad() !II '
till os cidadaos tenham side atendidos, "e impec;a os ar;ougueiros de 1111111
tllIr a came embora, a carcar;a inteira de uma vez, obrigando-os a retalhal' II
('lime no mercado e a servir primeiro a cidade", A carta informa £10prefcilo
tlu' mais de trezentos cidadaos "positivamente juraram lealdade mutua com
II objetivo de destruir os carregadores" ,84

Quando os trabalhadores podiam comprar cereais em pequenas parcelas,
1 questao dos pesos e medidas era capaz de despertar sentimentos intensos,
No Evangelho de Lucas, assim somos exortados: "Dai, e ser-vos-a dado, boa
III 'dida recalcada, sacudida e transbordando, os homens vos deitarao no rega-
'()", Essa nao era, infelizmente, a pr:itica de todos os fazendeiros e negociantes
1111Inglaterra protestante, A promulgar;,ao de uma lei de Charles II ate concede-
1 I lIOpobre 0 direito de agitar a medida, pois tao valiosos eram os cereais do
1H)hre que uma folga na medida poderia the erial' a diferenc;a de urn dia sem
p 0, A mesma lei tentara, com total insucesso, impor a medida Winchester
\'01110padrao nacional. Uma grande vm'iedade de medidas, que ate variavam
tI 'nlro das fronteiras dos condados de uma cidade de mercado para outra, cria-
v I illumeras oportunidades de pequenos lucras, As'antigas medidas eram em

'ral maiores - as vezes muito maiores - do que a Winchester; pOI'vezes os
I 1'/,'ndeiros ou negociantes as preferiam, mas com mais frequencia eram as
pi 'I' ridas dos clientes, Urn observador notou que "as camadas mais baixas da
IHlpulac;ao a detestam [a medida Winchester], pOI'causa de seus conteudos di-
IIdliutOS, e os negociantes [...] instigam essa tendencia, pois e seu interesse
1IIIIll I' toda incerteza a respeito de pesos e medidas",85

As tent£1tivas de mudar a medida frequentemente enfrentavam resisten-
I j I, ~as vezes tumultos, A carta de urn mineiro de Clee Hill (Shropshire) a
11111"irmao sofredor" declarava:

Parlamento, vindo em nosso auxflio, para ajudar a nos matar de fome, vai dimi-
nuir as nossas medidas e pesos de acordo com 0 padrao mais baixo, Somos cerca
d' 10mil comjuramento de lealdade mutua e prontos a agir a qualquer rnomento.
E 'ostarfamos que voces conseguissem arrnas e cutelos e jurassern lealdade mu-
111:1I ..,] S6 temos uma vida a perder, e nao vamos marrer de fome [..,].86

1'111 IS para os £1gricultores em Northiam (Sussex) alertavam:

'lIv:t1heiros,o que esperamos e que tomem esta carta como urn alerta geral, para
1111'ponhal11de lado os pequenos alqueires e voltem a adotar a antiga medida,
pOl'qu' sen50 um grande grupo vai queirnar as pequenas medidas, Quando esti-
v 'I' '111 lodos dcitados e dormindo, eles van queimar os seus celeiros e medas, e a
lo(los VO''Sjunto r ,.. I.R?

I III 1/1). ,Lilli 'olaboraclor d Hampshir nos Annals of Agriculture expli-
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allmentou com a recente altera<;:aodo alqueire de nove gal6es para 0 Winches-
ter, pOl'que isso por acaso aconteceu num momenta de aumento de pre<;:osdo
mercado, razao pela qual se paga par oito gal6es a mesma quantia que se cos-
tllmava pagar por nove". "Confesso", continua,

que tenho urna acentuada preferencia pela rnedida de nove gal6es, por ser a rne-
dida que rnais chega perto de urn alqueire de farinha; por isso, 0 pobre se torna
capaz de julgar 0 que ele deve pagar por urn alqueire de farinha, 0 que, com a
rnedida atual, requer rnais aritmetica do que Ihe e dado dominar.88

Por outro lado, a reputa<;:aodo moleiro era menos invejavel. "Amandol" I l'X
clama Nellie Dean em a morro dos ventos uivantes: "Amanda! and j N'

ollviu uma coisa dessas? Tambem posso dizer que estou amando 0 moleiro qu
v 'm uma vez por ana comprar 0 nosso trigo". Se vamos acreditar em tudo 0

qllc foi escrito sobre ele nesses anos, a hist6ria do moleiro pouco mudara des-
d . 0 Reeve's tale [Conto do intendente], de Chaucer. Mas se 0 pequeno molei-
10 rural era acusado de costumes pitorescamente medievais - pratos demasia-
do grandes de maquia, farinha escondida no revestimento das pedras etc. - 0

'li congenere mais desenvolvido era acusado de acrescentar peculatos novos
• muito mais empreendedores:Ainda assim, as no<;:6esaritmeticas dos pobres talvez nao estivessem tao erra-

das. As mudan<;:asnas medidas, como as mudan<;:asno sistema monetario de-
cimal, por algum passe de magica tendem a prejudicar 0 consumidor.

Se (no final do seculo) os pobres compravam menos cereais no mercado
aberto, esse fato tambem apontava 0 aumento de importancia do moleiro. Ao
tango de muitos seculos, 0 moleiro ocupa no folclore popular urn lugar tao
invejavel quanto nao invejavel. Por urn lado, ele tinha a fama de ser urn liber-
tino fabulosamente bem-sucedido, cujas proezas talvez ainda sejam perpetua-
das num significado em vernaculo da palavra "moer" [grinding]. Talvez a
conveniencia do moinho da aldeia, enfiado num canto isolado do rio, aonde as
mulheres e as donzelas levavam seus cereais para moer; talvez igualmente 0

seu domfnio sobre os meios de sustento; talvez 0 seu status na aldeia, 0 que 0

tornava urn born partido - tudo isso pode ter contribufdo para a lenda:

Pois antes ele s6 roubava com gentileza,
Mas agora era escandalosamente ladrao.1II

Uma mo(:a viva, tao viva e alegre
Ela foi ao moinho certo dia
[...]
Olhe, um celamim de trigo para moer,
S6 posso ficar pouco tempo.
Venha se sentar, minha bela e doce amada,
Receio nao poder moer 0 seu trigo.
A minha pedra esta alta e a minha agua baixa,
Nao posso moer, pois 0 moinho nao anda.
Enti'io ela se sentou sobre um saco
E eles falaram disso e falaram daquilo
Falaram de amor, que provou ser gentil,
Ela logo descobriu que 0 moinho moia [...]1189

Num extremo, ainda temos 0 pequeno moinho rural, cobrando a maquia
d· acordo com 0 costume. Ela podia ser tomada em farinha (sempre da "me-
Iii)r farinha e do mais fino polvilho no centro da canoura"); e como a propor-
, 0 continuava a mesma, fosse qual fosse a f)utua<;:aonos pre<;:os,0 moleiro
I u ganhando se os pre<;:osestavam altos. Em lorno dos pequenos moinhos

qll . cobravam tributos (mesmo quando a maquia fora substitufda por paga-
III 'ntos em dinheiro) multiplicavam-se as queixas, e havia tentativas intermi-
(l'1I1. de regula-Ios.90 Como os moleiros entravam cada vez mais no comercio,
1)\1 nUiomofam os cereais por sua pr6pria conta para os padeiros, eles tinham
pOll'0 tempo para os pequenos clientes (com urn ou dois sacos de trigo respi-
I-1l1do). Par isso, a demara era interminavel. Igualmente por essa razao, quando
I 1I1rgue, a farinha podia ser 0 produto de outros graos, bem inferiores. (Recla-
IIIIva-se que alguns moleiros compravam trigo estragado pela metade do pre-
ll, Illeeles entao misturavam com 0 trigo de seus clientes.)91Com 0 passar do
1l'1I10, a adapta<;:aode muitos moinhos para fins industriais deu aos pequenos

Illolnhos ainda existentes uma posi<;:aomais vantajosa. Em 1796, as queixas
II P 'r 'utiam tanto a ponto de autorizar Sir Francis Bassett a apresentar 0 pra-
11'(0 d lei Miller's toll, que tinha como objetivo regular de forma mais rigoro-

, IS Sliaspraticas, pesos e medidas.92

Mas esses pequenos moleiros eram natural mente a arraia-miuda do secu-
III ·VIII. grandes moleiros do vale do Tamisa e das grandes cidades consti-
11111111 lima especie diferente de empresarios, que negociava farinha e malte em
1'1 Illd' scala. as moleiros estavam fora do Regulamento do Pao, podendo
" pi 'sar 1m'diatamente qualquer aumento no pre<;:odos cereais para 0 consu-
"lidoI', N: 0 lfio I' conhecidas, no seculo XVIII, a Inglaterra tambem teve suas

(II) A brisk young lass so brisk and gay/ She went unto the mill one day [ ..."11 Therc"s a p , 'k
or 'orn all for to grind/ T can but stay a litle time.! Come sit you down my sweet preny dellr/ I ""1"01

rillll YUllr 'OITI I fear/ My stones is high and my water low/ I 'annN grind for the mill won"l 10'/
'1"11 'II sil Sill down all on 1I sack/ They talked of this and th'y Ilolk 'eI of Ihal/ Th y lulk '1I of lov '. 01
IllVt' pr'(lv'lI killd/ Sh' soon found 011111'1' rllill w(lllldll'inol 1 ••• 1



/ flllo/il s, inclusive aquelas reliquias extraordinarias, os moinhos com direitos
S 'J1horiais I.sake mills], que exerciam urn monop6lio absoluto da moagem dos
,•.£ios (e cia venda da farinha) em importantes centros manufatureiros, como
Manchester, Bradford e Leeds.93 Na maioria dos casos, os senhores detentores
dos clireitos vendiam-nos ou arrendavam-nos a especuladores privados. Muito
tempestuosa foi a hist6ria dos School Mills em Manchester, cujos direitos se-
nhoriais foram concedidos como dota9ao de caridade para sustentar uma esco-
fa secundaria. Dois arrendadores impopulares dos direitos inspiraram, em
1737, os versos do dr. Byrom:

Pele e Osso, dois moleiros magros,
Querem matar defome a cidade, ou quase;

Mas que se diga hem alto, a Pele e Osso,
Que a Carne e 0 Sangue niio aguentariio.IV

Quando, em 1757, novos arrendaclores procuraram proibir a importa9ao de
farinha para a crescente cidade, enquanto ao mesmo tempo geriam os seus
moinhos (era 0 que se alegava) praticando extorsao e demora de entrega, a
carne e 0 sangue realmente nao aguentaram mais. Na famosa "Luta de Shude-
-Hill" daquele ano, pelo menos quatro homens foram abatidos a tiros de mos-
quetes, mas os direitos senhoriais foram finalmente rompidos.94 Mas ate quan-
do nao apresentava nenhum direito senhorial, urn moinho podia dominar uma
comunidade populosa e provocar a Furia do povo por urn aumento repentino
no pre90 da farinha ou uma evidente cleteriora9ao na sua qualidade. Os moi-
nhos foram os alvos visfveis e tangfveis cle alguns clos motins urbanos mais
serios do seculo. Os Albion Mills em Blackfriars Bridge (os primeiros moi-
nhos a vapor de Londres) eram geridos por uma associa9ao quase filantr6pica;
entretanto, quanclo eles cafram em cham as em 1791, os londrinos dan9aram e
cantaram de alegria nas mas.95 0 primeiro moinho a vapor em Birmingham
(Sno,: Hill) nao teve melhor sorte, pois foi alvo de urn grande ataque em 1795.

A primeira vista pode parecer curioso que tanto os negociantes como os
moleiros continuassem a estar entre os objetivos dos motins no final do seculo,
pois a essa altura em muitas partes clas Midlands e do SuI (e certamente nas
areas urbanas) os trabalhadores ja tinham se acostumado a comprar nas pada-
rias, em vez de comprar graos e farinha na pra9a do mercado. Nao temosin-
forma90es suficientes para mapear a mudan9a com exatidao, e certamente ain-
cia muito pao continuava a ser feito em casa.96 Mas mesmo nos lugares em que
a mudan9a foi completa, nao se deve subestimar a .of/sri iI 'iTo cia situa9ao

(IV) Bone alld Skill, two millers thin.! WOlild SIIII'VI' 111(\ IIIWII, III 111111 ';/11111 he II knowlI, III

Skill (/lIrI/Jolle.l Thill PI sh Hnd Blood '1111"1 h '111'11,

dos objetivos da multidao. Havia certamente urn grande numero cle P 'till '110

Illmultos diante das padarias, e a multidao com bastante frequencia "(jx.lIVI 0

prc90" do pao. Mas, ao contrario de todos os outros que lidavam com as n ' . ,
idades do povo (senhor das terras, fazendeiro, negociante, carregador, mol -i·

10),0 padeiro (cuja atividade em tempos de pre90s altos dificilmente seria inv '.
j Ivel) estava em contato diario com 0 consurnidor; e, mais do que qualquer um
dos outros, ele tinha a prote9ao da parafemalia visfvel do patemalismo. 0 Regu-
11II11entodo Pao limitava clara e publicamente os seus lucros legais (com isso
I 'nclendo a deixar 0 comercio do pao nas maos de inumeros pequenos negocian-
t '1'1 com pouco capital), e assim os protegia, em certa medida, da Furia popular.
"Ie Charles Smith, 0 representante competente do livre comercio, achava que a
('ol1tinua9ao do regulamento era conveniente: "em grandes centros e cidades,
S 'mpre sera necessario estabelecer 0 regulamento, para dar satisfa90es ao povo
d ' que 0 pre90 cobrado pel os padeiros nao e superior ao que os magistrados
II 'ham razoavel" .97

o efeito psicoJ6gico do regulamento era, pOltanto, consideravel. 0 padeiro
Sll podia ter esperan9as de ter urn rendimento maior que a remunera9ao calcula-
dll 110regulamento lan9ando mao de pequenos estratagemas, alguns dos quais - 0
ill 0 com menos peso, a adultera9ao, a mistura de farinha barata e estragada - esta-
vnm sujeitos a repara9aO legal ou a retalia9ao imediata da multidao. Na realida-
d ',0 padeiro as vezes precisava cuidar de suas rela90es publicas, ate a ponto de
1" Tutar a multidao para defende-Io: quando Hannah Pain, de Kettering, recla-
IIIOUaos jufzes do peso do pao, 0 padeiro "insuftou a turba contra ela [ ...J e disse
que ela merecia ser chicoteada, pois ja havia bastante esc6ria rastejante sobre a
'l"rra".98 Durante todo 0 seculo, muitas corpora90es faziam alarde de supervi-
sioncu' os pesos e as medidas, bem como cle punir os infratores.99 0 "juiz Over-
do" de Ben Johnson ainda atuava nas mas de Reading, Coventry ou Londres:
"Sim, entrem em toda cervejaria, e desr;;am a todo porao; me9am 0 comprimen-
10 dos pudins [ ...J pesem os paes no seu dedo medio [...J deem os pudins aos
pobres,o pao aos famintos, os cremes as crian9as". Seguindo essa tradir;;ao, en-
l'Olilramos em 1795 urn magistrado de Londres que, ao se deparar com uma
t'vna cle motim em Seven Dials, onde a multidao ja estava demolindo uma pada-
I j I II 'usada de vender pao com peso indevido, interveio: pegou 0 estoque do
pllt! -iro, pesou os paes e, descobrindo que realmente pesavam menos do que
d'viill11, listribuiu os paes entre a multidao.lOo

SCI11duvicla, os padeiros que conheciam seus fregueses as vezes se queixa-
v 1111d' nada poder fazer para baixar 0 pre90s, e encaminhavam a multidao
p 11'/1 () tnoinho ou para 0 mercado cI •. ais. "Depois de saquearem mllitas pa-
d II j I:{", '0111'nlllvll 0 11101iro cI SIIOW Ilill, 8irmin ham, sobre 0 ataqll I'
1/1) , "el ':{:{' VO/llIl'lIl1l'111Il"11l1d',11I11Il!'I\l,'\'0111 I'll n s 1 ••• 1."101 Mas nl muilOs



'US sa multidao claramente selecionava os seus alvos, evitando de proposito os
padeiros. Assim, em 1740, em Norwich, 0 povo "foi a toda padaria na cidade,
a Iixando uma nota na porta com as seguintes palavras: Quatro alqueires de trigo
a clezesseisxelins". No mesmo ano, em Wisbech, eles obrigaram "os mercado-
res a vender trigo a quatro pence por alqueire [...] nao so para eles, mas tambem
para os padeiros, pois nas padarias eles regulavam 0 peso e 0 pre<;o do pao".102

Mas a essa altura e evidente que estamos lidando com urn padrao muito
mais complexo de a<;ao do que aquele que se pode explicar satisfatoriamente
peJo enfrentamento entre 0 populacho e determinados moleiros, negociantes ou
padeiros. E necessario adquirir uma visao mais ampla das a<;6es da multidao.

Tem-se sugerido que 0 termo "motim" e uma ferramenta de analise pouco
afiada para tantas queixas e motivos particulares. E igualmente urn termo impre-
ciso para descrever a a<;ao popular. Se procuramos a forma caracterfstica da
a<;aopopular, nao devemos considerar bate-bocas junto as padarias de Londres,
nem mesmo as grandes contendas provocadas pelo descontentamento com os
grandes moleiros, mas as "rebeli6es do povo" (especial mente em 1740, 1756,
1766,1795 e 1800) nas quais se destacaram os mineiros de carvao, os mineiros
de estanho, os tece16es e os trabalhadores das malharias. 0 notaveJ sobre essas
"insurrei<;6es" e, primeiro, a sua disciplina, e, segundo, 0 fato de mostrarem urn
padrao de comportamento cuja origem devemos buscar centenas de anos antes;
urn padrao que se toma mais, e nao menos, sofisticado no seculo XVIII; que se
repete, aparentemente de forma esponHinea, em diferentes partes do pais e de-
pois da passagem de muitos anos tranquilos. A a<;ao central nesse padrao nao e
o saque dos celeiros, nem 0 furto de graos e farinha, mas "fixar 0 pre<;o".

o extraordinano sobre esse padrao e que ele reproduz, as vezes com grande
precisao, as medidas de emergencia em tempos de escassez, cuja opera<;ao, nos
,mos entre 1580 e 1630, foi codificada no Book of orders. Essas medidas de
emergencia foram empregadas nas epocas de carestia nos ultimos anos de Eli-
zabeth, e acionadas, numa forma urn tanto revisada, no reinado de Charles I,em
1630. No reinado de Elizabeth, os magistrados eram solicitados a cuidar dos
mercados locais,

, quando descobrir que sao levadas quantidadcs insllfi 'i nl S para suprir s'rvir
os dilos mcrcados e especialmente os mais pobl' '1', VO' d 'v' II OfT r 100 as 'II-
Sill' dol' fHZ 'nd 'iros d ouiros qu' ullivllll1l1 t \1.11, ..I P 11'11 v 'I' qlllli II I"S 'I'VII
l' proViSI 0 d' 'I', OStill' ,I SlIill III I m, dl\IH iI 11111It 11111111 111 ••• 1,

E1es entao podiam dar ordens aos fazendeiros para mandar "quanti clad 'I' '(HI I

Ilientes" ao mercado para serem vendidas "a pre<;o razoavel". Os jufz 's dlld I

tinham autoriza<;ao para "fixar urn certo pre<;o pelo alqueire de todo tipo dl
rao" .103A rainha e seu conselho opinavam que os pre<;os altos eram em pili 1('

devidos aos a<;ambarcadores, em parte ao "desejo ganancioso" dos que cultivlIlll
'creais que "nao se contentam com ganhos moderados, mas procuram e inv 'Il-
lam meios de manter os pre<;os altos com a manifesta opressao das camaclas
mais pobres", As ordens deviam ser executadas "sem nenhuma parcialidad ,
Nempoupar ninguem" .104

Na essencia, portanto, 0 Book of orders autorizava os magistrados (com
a ajuda dos juris locais) a inspecionar os estoques de cereais nos depositos e
'eleiros;105 a especificar as quantidades a serem enviadas ao mercado; e a
impor com severidade toda parte da legisla<;ao relativa ao mercado, as licen-
~as e as compras antecipadas. Nao se devia vender nenhum grao de cereal a
nao ser no mercado aberto, "a menos que fosse para alguns pobres artesaos,
Oll diaristas, dentro da paroquia em que residem os produtores de graos, pes-
saas que nao podem convenientemente ir ate as cidades-mercados". As or-
dens de 1630 nao autorizavam explicitamente os juizes a fixar 0 pre<;o, mas
mandavam-nos cuidar do mercado e assegurar que os pobres fossem "abas-
t 'cidos dos cereais necessarios [ ...] pelos pre<;os mais favoraveis que se pu-
dcsse obter por meio da persuasao honesta dos juizes". 0 poder de fixar 0

pre<;o dos graos e da farinha ficava, numa emergencia, a meio caminho entre
(I imposi<;ao e a persuasao.106

Essa legisla<;ao de emergencia estava caindo em desuso durante as Guerras
'i vis .107Mas a memoria popular, especialmente numa sociedade pre-alfabetiza-

da, e extraordinariamente duradoura. Nao ha muita duvida de que uma tradi<;ao
direta se estende do Book of orders de 1630 as a<;6es dos roupeiros em East
All lia e no Oeste no seculo XVIII. (Os alfabetizados tern memorias igualmente
duradouras: 0 proprio Book of orders foi republicado, numa edi<;ao nao oficial
(\111 1662, e depois novamente em 1758, com urn discurso preliminar ao leitor
Nobre a presente "combina<;ao perversa para se criar escassez" .)108

As proprias ordens eram em parte uma resposta a pressao dos pobres:

Os cereais estiio muito cams
Me pergunto se muitos viio morrer deforne este ano-v

Nsirn rezava um aviso de versos de pe-quebrado afixado no portico da igreja na
II II' quia cI Wye (Kenl) 'm I )30:



Se niio cuidarem disto
Alguns de voces viio se dar mal.
A nossa alma e valiosa,
pelo COIPO tenham algum cuidado
Antes de subirmoS ao ceu
Um pouco bastard
[ ...]
Voces que tern a sua posifiio
Cuidempara niio desonrar a sua profissiio [...]VII09

Cento e trinta anos mais tarde (1768), folhas incendi::irias estavam novamente
sendo pregadas nas portas das igrejas (bem como nas tabuletas das estalagens)
das par6quias dentro do mesmo distrito administrativo de Scray em Kent, in-
citando os pobres a serebelar.IIOPodem-se observar muitas dessas continuida-
des de as;ao, embora 0 paddio de as;ao direta certamente se espalhasse para
novos distritos no seculo xVJII·Em muitas as;oes, especialmente nas antigas
regi5es manufatureiras do Leste e do Oeste, a multidao reclamava que, como
as autoridades se recusavam a executar "as leis", ela e que tinha de executa-
-las. Em 1693, em Banbury e Chipping Norton, a multidao "tirou os cereais das
carros;as a fors;a quando esses estavam sendo carregados pelos as;ambarcado-
res, dizendo que estava decidida a executar a lei, uma vez que os magistrados
a negligenciavam" .111 Durante as extensas desordens no Oeste em 1766,0 xe-
rife de Gloucestershire, um fabricante de roupas, nao conseguia disfars;ar seu
respeito pelos amotinaclos que

se clirigiam [...] a limacasa de fazenda e educadamente pediam que os donas
debulhassem e Jevassemselltrigo ao mercado, vendendo-o por cinco xelins 0

alqueire. Obtida essapromessa,e eJes tendo recebido algumas provisoes nao so-
Jicitadas, partiam sema meJ10rviolencia ou delito.

Se lemos outras passagensdos relatos do xerife, podemos encont:rar a maio-
ria das caracterfsticas verificadasnessas as;oes: "Na sexta-feira passada, ao so,u'
das trompas, uma turba se rebelou nessa regiao, composta inteiramente das ca-
madas mais baixas ciapopula~ao, como os tecel5es, os medinicos, os trabalha-
dores, os aprendizes eos garotos etc. [ ...]". "Eles seguiram para urn moinho cI
cereais perto da cidade [...j cortando os sacos de farinha e dando, carregane!o .
destruindo os cereais etc." Depois cuidaram dos principais mercae!os,fixane!o ()
pres;o dos graos. Tres dias mais tarde, ele enviou outro l'elat6rio:

(VI) I f you see not to thisl Slim ofyoll will sp cI Hmis. 0\11' s(l111 III\'Y III ' d('llr'J POI' 0111'1111(1
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Eles visitaram fazendeiros,moleiros,padeiros e vendedores ambulant. s, e v \1It11
ram cereais, farinha, paD,queijo,manteiga e toucinho pelos prec,;osqu 'Ies IIll'
mos fixaram, Em geral, devolviam0 produto [isto e, 0 dinheiro] aos propri 'I II II

ou, na sua ausencia, deixavam-lhes0 dinheiro; e comportavam-se com I'lIlld\
regularidade e decencia, quandonao encontravam resistencia, e com insullOs '
violencia, se havia oposic,;ao.Massaquearam muito pouco, e para evitar esse lipo
Ie ac,;ao,nao deixam queasmulherese os meninos os acompanhem.

I) 'pois de visitar os moinhos e mercados ao redor de Gloucester, Stroue!
( 'il' 'llCester, eles se dividiram em grupos de cinquenta e cem, e visitaram as
IIld 'ias e as fazendas, pedindo que os cereais fossem levados ao mercado
1'0111 pres;os justos, e arrombando os celeiros. Um grande grupo se dirigiu ao
III ( pl'io xerife: abaixaram os cacetes enquanto ele lhes falava sobre as suas
I 0 III l'avens;oes, escutaram com paciencia, "gritaram alegremente Deus, Salve
1\ 1<'i", e depois todos pegaram oscacetes e retomaram 0 trabalho de fixar os
pi ' 'os. 0 movimento teve as caracterfsticas de uma greve geral em to do 0

d stl'ito produtor de tecidos: "os amotinados en tram em nossas oficinas [...] e
Illll'i 'am todos os homens, querendoou nao, a sair ease juntar a eles".tI2

'ssa foi uma as;ao inusitadamente disciplinada e de grande escala. Mas
II I''Iatos nos apontam caracterfsticas repetidamente encontradas. Por exem-
Itlo, 0 movimento da multidao, deslocando-se da pras;a do mercado para fora
d I vi la e indo ate os moinhos, e dali (como no Book of orders) para as fazen-
lit.', onde inspecionavam os estoques e mandavam os fazendeiros vender os
1'1 os no mercado ao pre90 por eles ditado - tudo is so e comumente encon-
II Ido. As vezes essa as;ao se faziaacompanhar da tradicional ronda de visitas
I 'lisas dos poderosos, em buscade contribuis;oes, fors;adas ou voluntarias.
I';ill Norwich, em 1740, depois de fors;ar a queda dos pres;os na cidade, e ten-
do S' apoe!erado de uma barca9a carregada com trigo e centeio no rio, a
1IIIiliitWosolicitou contribui~6esdos ricos da cidade:

I 'manha cedo na quinta-feira,aDsam de trompas, eJes se encontraram de novo;
'c1 pois de curta confabula~ao,dividiram-se em grupos e safram marchando da
'idflde por c1iferentesport6es,comuma longa tliimula a sua frente, com a inten-
'110d visitar os fidaIgose fazendeirosdas aldeias vizinhas, a fim de extorquir

tk·1 's dinheiro, cerveja etc,Emmuitoslugares, onde a generosidade das pessoas
III () orrespondia as suasexpectativas,diz-se que mostravam 0 seu ressentimento
pi,'ol 'lindo 0 tl'igo nos campos[...].

I\llilli(i()'s 'l'ranl s estivel'am em a~ao nesse ano, especialmente em Durham e
t~1III 111111111'r1an I, W st Riding e varias regioes do Norte do PaIS de Gales. As
1I11111ik.111'1'S 'Oll1ra a 'XIorlilyHO,qu mcs;aram em Dewsbury (abl'il I
1/ IOl,I'I' 1111 lid '1'II(111S POl' 1111110'lidor de 1IIIIIhol' ' "lima sp i e! embl ma 0\1

1I1IlitlI'"I"; os 1I11111il"stIlIle~plll'OIl'1i111l0 'il' 'Ililo 1" 'lIl;ll' dos n oinhm; In'lIis,



d 'si ruinclo as maquinas, cortando sacos e carregando graos e farinha, Em 1766,
!lllIa rnultidao errante no vale do Tamisa deu a si mesma 0 nome de "os regula-
dorcs"; um fazendeiro aterrorizado permitiu que eles dormissem sobre a palha
no seu patio, e "escutou de seu quarto que eles comentavam entre si a quem
h<lviam incutido mais medo, e onde tiveram mais sucesso", 0 padrao continua
na decada de 1790: em Ellesmere (Shropshire), a multidao interceptava 0 trigo
que seguia para os moinhos e amea~ava os fazendeiros individualmente; na f10-

resta de Dean, os mineiros visitavam os moinhos e as casas dos fazendeiros, e
xigiam dinheiro "das pessoas que encontravam na estrada"; na regiao oeste da
ornualha, os mineiros de estanho visitavam as fazendas com um la~o numa das

, d d 'd t 113maos, e urn acordo para levar 0 tngo ao merca 0 a pre~os re UZl os na ou ra,
o extraordimirio e mais a modera~ao do que a desordem; e nao ha duvida

de que as a~6es eram aprovadas pOI' urn esmagador consenso popular. Havia
uma convic~ao profundamente arraigada de que os pre~os deviam ser regula-
dos em tempos de escassez, e de que 0 aproveitador se exclufa da sociedade.
De vez em quando, a multidao tentava recrutar, pela persuasao ou pela for~a,
um magistrado, 0 delegado da paroquia ou uma figura de autoridade, para que
presidisse a taxation populaire. Em 1766, em Drayton (Oxfordshire), alguns
membros da multidao foram a casa de John Lyfrod e "lhe perguntaram se ele
era 0 delegado - quando ele respondeu que 'sim', disseram que ele devia
acompanha-los ate a Cruz, para receber 0 dinheiro pOI' tres sacos de farinha
que eles tinham tornado de uma certa Betty Smith e que venderiam pOI' cinco
xelins 0 alqueire"; a mesma multidao recrutou 0 delegado de Abingdon para 0

mesmo servi~o. 0 delegado de Handborough (tamMm em Oxfordshire) foi
recrutado de forma semelhante em 1795; a multidao fixou 0 pre~o - bem alto
- de quarenta xelins pOI' saco para uma carro~a de farinha que fora intercep-
tada, e 0 dinheiro de pelo menos quinze sacos foi entregue nas suas maos, Na
ilha de Ely, no mesmo ano, "a turba insistiu em comprar carne a quatro pence
POl'libra, e desejava que 0 Sf. Gardner, urn magistrado, supervisionasse a ven-
da, assim como 0 prefeito fizera em Cambridge no sabado anterior". Ainda em
1795, as milfcias ou tropas regulares em varias ocasi6es supervisionaram ven-
das for~adas as vezes na ponta da baioneta, os oficiais olhando fixamente para
o outro lado, Uma opera~ao combinada de soldados e povo for~ou 0 prefeito
d' hichester a concordar em fixar 0 pre~o do pao. Em Wells, os homens do
1 u Rcgimento come~aram

POl' vniar aqueles que eJes diziam ser os que compravam anlecipadament ou
'Sfl' '1I1uvurn com a Illanteiga, a quem ca9arulll III dif' I' 'III'S flaI'l S cia ciclud ,
I\pod'l'tlrUllI-s cia manlci 'a - rCllniralll-nu IIl1l1l s6 IU/,III' '010 '111'11111S ntin··
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oito pence pOl' Iibra [ .. ,], embora 0 pre90 comum cobrado pelos especulaclor s 1'0,
se bem mais que dez pence."4

Seria tolice sugerir que, com uma brecha tao grande no baluarte da defercn- (
'ia, muitos nao aproveitassem a oportunidade para carregar mercadorias senl

I agar. Mas ha abundante evidencia em contrano, e parte dessas provas e sur.
preendente. POI'exemplo, em 1766, os arrendatarios em Honiton que, tendo to-
lIlado cereais dos fazendeiros e vendido 0 produto a pre~o popular no mercado,
devolveram a eles nao so 0 dinheiro, mas tambem os sacos; em 1800, a multidao
de Oldham que fez racionamento de cereais, dando a cada comprador apenas
dois celarnins pOI' cabe~a; e as muitas vezes em que carro~as foram intercepta-
las nas estradas, seus conteudos vendidos, eo dinheiro confiado ao carroceiro,I15

Alem disso, nos casos em que as mercadorias eram tomadas sem pagamen-
10, ou em que se cometia violencia, e prudente investigar se nao ha nenhum
Hgravante particular no caso. Essa distin~ao e estabelecida no relata de uma
i1~aoem Portsea (Hampshire), em 1795. A multidao primeiro ofereceu aos pa-
deiros e a~ougueiros 0 pre~o popular: "aqueles que aceitaram cumprir essa exi-
rencia foram escrupulosamente pagos", Mas os que se recusaram a pagar tive-

ram as suas lojas saqueadas "recebendo apenas 0 dinheiro que a turba resolveu
deixar", Noutro caso no mesmo ano, os trabalhadores nas pedreiras em Port
Isaac (Cornualha) tomaram a cevada armazenada para exporta~ao, pagan do 0

pre~o razoavelmente elevado de onze xelins pOI'alqueire, ao mesmo tempo que
avisavam 0 proprietario de que "se ele resolvesse embarcar 0 restante, voltariam

levariam tudo sem Ihe dar nenhuma compensa~ao". E muito frequente nas
a~6es 0 motivo da puni~ao e da vingan~a, 0 grande tumulto em Newcastle em
J 740, quando mineiros e trabalhadores das barca~as invadiram a sede da Prefei-
Iura, destrufram os livros municipais, distribuiram 0 dinheiro da cidade, e atira-
ram pedras e barro nos edis, so veio a acontecer depois de dois agravantes: priM.
meiro, 0 rompimento do acordo que fixava os pre~os dos graos entre os lfderes
dos mineiros e os mercadores (quando urn edil desempenhou 0 papel de arbi-
11'0);segundo, as autoridades em panico abriram fogo contra a multidao do alto
dos degraus da sede da Prefeitura. Numa casa em Gloucestershire em 1766,
I'oram disparados tiros contra a multidao, 0 que (escreve 0 xerife) "lhes causou
'rande indigna~ao, e eles reagiram entrando a for~a na casa, destruindo toda a

mobilia, as janelas etc. e destelhando-a parcialmente; declararam depois que se
IIno-'p nderam muito clesse ato, porque nao fora 0 dono da casa (ausente na oca-
sifio) que atirara contra 1 s". Em 1795, os mineiros de estanho armaram um
IfllqU~ onlra um m I' ',Klor d' P nryn ( ornualha), contratado para Ihes forne-

t' ,,' "vuda, mas qu . 1111111(/11,'1/',1'1 os 'slm a los c erminados. Quando os moi-
Ilhml t'r!llllllill 'lidos' II. III, III Hili III' <Il1l1ili'II las, ra fr qucntcmente para ciaI'
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Na vcrdade, se quisermos questionar a visao espasm6dica e unilinear dos
IIIPIills ua fome, basta apontar esse motivo continuo da intimidayao popular,
qllunuo homens e mulheres, quase a ponto de morrer de fome, ainda assim nao
11111 'uvam os moinhos e os celeiros para roubar alimentos, mas para punir os
j)ruprietarios. Reiteradas vezes, os cereais ou a farinha eram espalhados ao lon-
go das estradas e das sebes, despejados no rio, as maquinas do moinho eram
dunificadas, e as suas represas escoadas. Aos exemplos desse comportamento,
liS <Iutoridades reagiam com indigna9ao e espanto. Era sintomatico (assim lhes
par 'cia) do estado de espirito "desvairado" e perturb ado de urn povo com 0 ce-
I'"bro inftamado pela fome. Em 1795, tanto 0 presidente do tribunal como Ar-
Ihur Young deram palestras para os pobres, mostrando que a destruiyao
dos graos nao era a melhor maneira de aumentar 0 suprimento de pao. Hannah
More contribuiu com uma pequena homilia. Urn versejador ananimo de 1800
1I0S da urn exemplo bem mais vfvido dessas admoestayoes as camadas mais
baixas da populayao:

Quando com os amigos do campo passais 0 tempo,
E esvaziais, como de costume, 0 copo sempre cheio,
Quando todos ficam alegres, se por acaso escutardes
"Que sao os arambarcadores que encarecem os cereais;
"Que todos devem e vao ter pao; pois jd estao cheios
"De arroz e sopa, e de toda essa comida papa:
"Que vao se servir do que quiserem: e lutar a mais nao poder
"Para se vingar de todos os patifes dos graos":
John jura que lutara enquanto tiver forras.
"E melhor ser enforcado que morrer defome:
"Vai queimar 0 celeiro dofidalgo Hoardum, ora se vai,
"Enforcar 0 velho Filchbag e destruir 0 seu moinho" .
Agora quando preparam 0 garfo e 0 forcado
E todas as ferramentas da guerra rustica
[ ... J
Dizei-lhes dos males que acompanham os atos i!{citos
Atas que nascem da c6lera e terminam em tristezas,
Dizei-lhes que incendiar celeiros e destruir moinhos
Nao produz cereais, nem enche barrigas.VlIl17

Mas os pobres eram real mente tao tolos? Suspeita-se que os mo1eiros e os
II' 0 ·i·II1t.CS,que mantinham urn olho vigilante no povo e 0 outra na maximiza9uo
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de seus ganhos,sabiammaisque os poetastros em seus escritoires. Pois os pobres
linham suaspr6priasfontesdeinformayao.Eles trabalhavam nas docas. Desloca-
vam os batel6esnoscanais,Dirigiamas carroyas e manejavam as barreiras de
portagem.Trabalhavamnosmoinhosenos celeiros. Muitas vezes conheciam bem
melhor os fatoslocaisdoquea gentry; em varias ayoes, dirigiam-se certeiramente
aos estoquesescondidosdegraos,queosjufzes de paz de boa- fe negavam existir.
Se os boatosfrequentementeultrapassavamtodos os lirnites, sempre tinham rafzes
cm pelo menosalgumfundamentoprecariode realidade. Os pobres sabiam que a
unica maneiradeforyarosricosa cederera torcendo-Ihes 0 brayo.

Quem eomeyavaosmotins era,com bastante frequencia, as mulheres.
Sabemos que em 1693,umgrande ntimero de mulheres foi ao mercado de
Northampton, "comfacasenfiadas nas cintas para foryar seus pr6prios pre-
~os na venda de cereais".Num motim contra a exportayao, em 1737, em
Poole (Dorset), relata-se:"A multidao consiste em muitas mulheres, e nos
homens que Ihesdaoapoio,e todosjuram que se aJguem moJestar uma das
mulheres com suasatitudes,vilo sublevar urn grande numero de homens e
dcstruir tanto osnavioscomoas cal·gas".A turba foi incitada a se rebeJar em
Slockton (Durham),em 1740, por lima"dama com uma vara e uma trompa".
I\m Haverfardwest(Pembroke),em 1795, um antiquado juiz de paz que ten-
lava, com a ajudadeseucurador, combater os mineiros de carvao, reclamou
que "as mulheresestavamassumindo ares de homens, e eram perfeitas fti-
I'ius.Recebi unsgolpesdealgumas delas nas costas [ .. .]". Urn jomal de Bir-
mingham descreveuos protestos de Snow Hill como a ayao de "um.a rale
illsligada par mulheresfuriosas".Emdtizias de casos, a hist6ria e sempre a
Ill~sma - as mulheresatacando um negociante impopular com as suas
pi' )prias batatas, oucombinandoastuciosamente a ftiria com 0 calculo de
!III. cram um poueomaisimunes doque os homens a retalia9ao das autori-
II I(Jc': "as mulheresfalavamaos homens comuns", dizia 0 magistrado de
IllIvcrfordwest a respeitodos soJdados, "que sabiam que no fundo eles Ihes
1/11 'rium bem e naolhescausariamdano" .118
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Essas mulheres parecem pertencer a pre-historia de seu sexo antes da Que-
dll, nao tendo consciencia de que ainda deviam esperar uns duzentos anos pela
sua Iibera~ao. (Em 1807, Southey escrevia urn lugar-comum: "As mulheres sao
mais inclinadas a rebeliao; elas tern menos medo da lei, em parte por ignorancia,
'm parte porque tiram partido do privilegio de seu sexo, e por isso em todos os
tumultos publicos elas sao as primeiras em violencia e ferocidade"yl9 Eram
naturalmente as mais envolvidas com as negocia~6es face a face no mercado, as
mais sensfveis ao significado dos pre~os, as mais experientes em detectar peso
insuficiente ou qualidade inferior. E provavel que as mulheres muito frequente-
mente precipitassem as a~6es espontaneas. Mas outras a~6es eram preparadas
com mais cuidado. As vezes se pregavam avisos nas portas da igreja ou da esta-
lagem. Em 1740, "umjogo de futebol foi anunciado em Kettering com quinhen-
tos homens de um lado, mas 0 objetivo era destruir os moinhos de Lady Betey
Jesmaine". No final do seculo, a distribui~ao de avisos manuscritos pode ter se
tornado mais comum. De Wakefield (Yorkshire), 1795:

Avise-se
A todas as mulheres e habitantes de Wakefield, que todos estao convidados a se
reunir na Igreja Nova [...] na proxima sexta-feira as nove horas [...] para fixar 0

pre~o dos cereais [...]
A pedido dos habitantes de Halifax
que ali se reunirao com todos

A todos os trabalhadores e comerciantes no condado de Stratton que desejam salvar
suas esposas e filhos do destino terrfvel de MORRER DE FOME imposto pelos fazen-
deiros insensfveis e opressores [...]. Reunam-se todos imediatamente e marchem
em terrfvel forma~ao para as casas dos fazendeiros opressores. Forcem-nos a ven-
der os seus cereais no mercado, a urn pre~o justo e razOllvel [...].120

A a~ao espontanea e de pequena escala podia nascer de uma vaia ou rezinga
ritualizada na frente das lojas de varejo;121 da intercepta~ao de uma carro~a de
lraos ou farinha que passava por urn centro populoso; ou da simples reuniao de
uma multidao amea~adora. Com grande rapidez, desenvolvia-se uma situa~ao
d negocia~ao: 0 proprietario das provis6es sabia muito bem que se nao concor-
dasse voluntariamente com 0 pre~o imposto pela multidao (e sua aquiescencia
lornava muito diffcil qualquer processo subsequente), corria 0 risco de perder
lodo 0 seu estoque. Quando uma carro~a com sacos de trigo e farinha foi int 1'-

l' 'plnda em Handborough (Oxfordshire) em 1795, algumas mulheres subiram no
'liTO . utirar<tm OSsacos na estrada. "Algumas elliSP'SSOliS I' 'ullidas diss rulll

<I"' dlll'iHlI1CIliaI'nla x lins POl'urn saco cI {"Minh',I' qll '1,Ins qu I'ilim Sfl' I I' '.
'0, 1110dUl'illl11ll1uis, . qu ' S' isso III 0 {"os,'II(T 10, \,111 1<1111lI'illlll II f'lIl'illlw

f'or~a." 0 proprietano (urn "pequeno produtor rural") por fim concorclou: ", '
I m de ser assim, entao e esse 0 pre~o". 0 procedimento da negocia~ao fOl'ylllI I
pode ser visto com igual clareza no depoimento de Thomas Smith, padeiro, qUl'

'ntrou a cavalo em Hadstock Essex com pao nos seus cestos (1795). Ele foi
IIhordado na rua da vila por quarenta ou mais mulheres e crian~as. Uma c1as
mulheres (a esposa de urn trabalhador) deteve 0 seu cavalo "e ao the perguntar
S '0 pre~o do pao tinha abaixado, ele respondeu que nao tinha ordens dos molei-
I'OSpara abaixar 0 pre~o, e ela entao the disse: 'Por Deus, se voce nao abaixar 0
pre~o, nao vai vender nenhum pao na cidade [...]'''. Vanas pessoas na multidao
'lltao ofereceram nove pence por urn quarto de pao, enquanto ele pedia dezeno-
v . pence. Eles entao "juraram que, se ele nao concordasse em vender urn pao por
nove pence, eles 0 tomariam, e antes que ele pudesse dar outra resposta, vanas
p 'ssoas que estavam ao seu redor tiraram varios paes da sua sela [...]". So entao
o que Smith concordou em vender 0 pao a nove pence. A negocia~ao era bem
('(lInpreendida por ambos os lados; e os varejistas, que tinham de conservar os

'us fregueses tanto nos anos de fartura como nos anos de escassez, capitulavam
1'1''quentemente ao primeiro sinal de turbulencia da multidao.122

Em disturbios de maior escala, depois de formado 0 nudeo da multidao, 0
I 'ljtante era frequet:ltemente insuflado pelas trompas ou pelos tambores. "Segun-
II I-feira passada", come~a a carta de urn magistrado de Shropshire em 1756, "os
lllineiros de carvao de Broseley etc. reuniram-se ao som das trompas e marcha-
111111para 0 mercado de Wenlock [...]." 0 ponto decisivo era a forma~ao de urn
1111 'Ieo decidido. 0 papel proeminente dos mineiros nao se explica apenas pela
1111"virilidade", nem pela sua particular exposi~ao a explora~ao dos consumi-

,IIII' s, mas tambem pelo mimero de seu contingente e pela disciplina natural da
,'oJnunidade mineira. "Na manha de quinta-feira", depos em 1740 John Todd,
IIIIII iro da minade Heaton, Gateshead, "na horadamudan~ado turno danoite",
I lis colegas mineiros, "uns sessenta ou oitenta, pararam 0 sarilho da maquina

110p090 da mina [...] e foi proposto que se dirigissem a Newcastle para fixar os
PI\' 'os dos cereais [...]." Quando vieram da rnina de Nook para Haverfordwest
I III 1795 (0 magistrado relata que seu curador the disse: "Doutor, os mineiros

f 0 chegando [...] Levantei os olhos e vi uma grande multidao de homens,
Illlllh'r S e crian~as armados com cacetes de carvalho, descendo a rua e gritan-
Il,: 'Todos unidos - Todos unidos'''), os rnineiros explicaram mais tarde que
I IIh 1111vindo a pedido dos pobres da cidade, que nao tinham coragem de fixar 0
I" I '0 POl'sua propria conta.122

A 'omposi~ao ocupacional da multidao nao oferece muitas surpresas. Era
IlIl qll . par' 'c) bastante representativa das ocupa~6es das "camadas inferio-

I II II IN I' 'liS nJnot'inadns. Em Witney (Oxfordshire), encontramos denuncias
llilil I 1111110' III) d 'ob I'tOI' fl, UI11alfaiarc, a csposa dc Llm cSlltlajad 'iro



1111\ cria 10;em Saffron Walden (Essex), acusac;6es contra dois cabresteiros, 11111

'orclovaneiro, urn pedreiro, urn carpinteiro, urn serrador, urn fabricante de es
ll:llne e nove trabalhadores; em varias aldeias de Devonshire (Sampford Peve
rell, Burlescomb, Culmstock), encontramos acusac;6es contra uma fiandeira,
dois tecel6es, urn cardador de la, urn cordovaneiro, urn mestre em telhados ('
clez operarios; no caso de Randborough, foram mencionados numa denuncin
urn carpinteiro, urn pedreiro, urn serrador e sete operarios.123 Ravia menos
acusac;6es contra pessoas de posic;ao social superior, por suposto incitamento
a rebeliao, do que Rude e outros observaram na Franc;a,124embora fosse suge
ride com mais frequencia que eram encorajados por seus superiores a adoral'
urn tom hostil para com os fazendeiros e os intermediarios. Em 1801, urn ob-
servador no Sudoeste afirmava que os tumultos eram "certamente liderados
por comerciantes inferiores, cardadores de la e dissidentes, que se mantem i
parte, mas pela sua linguagem e influencia imediata dominam as camaclas
mais baixas".125 Afirmava-se que de vez em quando os grandes empreiteiros
encorajavam os seus pr6prios trabalhadores a se rebelar.126

Outra diferenc;a importante em relac;ao a Franc;a era 0 contraste entre a rela-
tiva inercia dos trabalhadores das fazendas na Inglaterra e a rebeldia dos vigne-
rons e dos pequenos camponeses. Muitos produtores de cereais continuaval1l
certamente a observar 0 costume de vender graos baratos a seus trabalhadores
enquanto os criados que viviam na fazenda partilhavam da mesa do fazendeiro,
Os trabalhadores rurais participavam em motins quando outtos grupos (como os
mineiros de carvao) formavam 0 nucleo original, ou quando alguma revolta os
reunia em numero suficiente. Quando urn grande bando de trabalhadores peram-
bulou pelo vale do Tamisa em ] 766, a ac;ao comec;ara com grupos que trabalha-
yam numa estrada de pedagio, que disseram "a uma s6 voz, vamos todos juntos
a Newbury tornar 0 pao mais barato". Uma vez na cidade, arregimentaram mais
apoio desfilando na prac;a e dando tres hurras. Em East Anglia, em 1795, encon·
tra-se urn nucleo semelhante formado por "represadores" (grupos "empregaclos
para limpar escoadouros e construir represas"). Os represadores tambem enlill
menos sujeitos a identificac;ao e a punic;ao imediatas, ou as vinganc;as do pal 'r
nalismo cia aldeia, do que os trabalhadores rurais, sendo "em sua maior pari'
estrangeiros vindos de outros paises [que] nao sao tao facilmente apaziguados
quanto os que moram no lugar".127

Na verdade, 0 motim da fome nao requeria urn alto grau de organiZayi 0,

Requcria um consenso de apoio na comuniclade e um padrao de ac;ao h rdlldo
'om seus pr6prios objetivos e limite,'. E a p rsisl' n in cI ssa forma c1' i1'I[O
pml O· uma pcr unta interessante: at qu ponlo '1IIl'I'II h'lll-SlI ' dida, s 'jlll'lIl
«lit'S IIlido ('or'? l>ria 'ontinllac!o a 'xistil' dill lilli' 1IIIIoN nnos, 1I11verdnd\'
l'ull\'II:IN de :III()S,s· r·p 'Iidtllllt;nll' livl'.'S\ dl'l Hlo II lIilll'll' ON,'l'll.' Ilh,i 'Ii

II , ·erando nada alem de alguns moinhos em rufnas e vitimas nos put hilli n'
IIlIla pergunta diffcil de responder, mas que precisa ser feita.

No curto prazo, parece provavel que os motins e 0 ate de fixar os prec;os
1IIIIlivam seus pr6prios objetivos. Os fazendeiros ficavam as vezes tao intimi-

d HillS que mais tarde se recusavam, durante varias semanas, a levar as merca-
01"1liS ao mercado. A interdic;ao do deslocamento dos graos pelo pais prova-
I IllIcnte s6 agravava a escassez em outras regi6es. Embora seja possivel

I IIIontrar exemplos em que os protestos parecem ter como resultado a queda
lill prec;os, bem como seu oposto, e, mais ainda, encontrar exemplos em que
l'ilIll:e haver pouca diferenc;a no movimento dos prec;os em mercados atingi-
,III IlOrmotins ou nao, nenhum desses casos - por mais que se perfac;a 0 total
i111 \; tire a media - revela necessariamente 0 efeito que a expectativa de
111111 I1S tinha sobre a situac;ao total do mercado.128 .

Podemos fazer uma analogia com a guerra. Os beneffcios imediatos reais
0111I'llerra raramente sao significativos, quer para 0 vencedor, quer para 0 der-
1Illldo. Mas os beneffcios que se pod em obter pela amea~a de guerra talvez
I 111111 consideraveis: ainda assim a ameac;a nao vai inspirar terrores se nunca
I IiI,cr uso da sanc;ao da guerra. Se a prac;a do mercado era uma arena da guer-

I I II ' classes, tanto quanta a fabric a e a mina vieram a ser na Revoluc;ao Indus-
111111,a ameac;a de motins causaria impacto sobre toda a situac;ao de mercado,
111111,'6 nos anos de escassez, mas tambem nos anos de colheita moderada, nao
II II IS cidades not6rias pOl' sua suscetibilidade a agitac;6es, mas tambem nas

I IIIIdes onde as autoridades queriam preservar uma tradic;ao de paz. Entretan-
III, por mais cuidadosamente que se quantifiquem os dados disponiveis, eles
/I 111 'onseguem nos mostrar a que nivel os prec;os teriam subido se a ameac;a
Iii IIIIl1UItostivesse side completamente elimina~a.

As autoridades em areas propensas a agitac;6es eram frequentemente ponde-
II11IL' 'competentes ao lidar com os disturbios. Isso faz com que as vezes se es-
,!1Il • \ que 0 motim era uma calamidade, resultando com frequencia numa pro-
1/lIIda pcrturbac;ao das relac;6es sociais na comunidade, cujas consequencias
1'11111 1111sc arrastar por anos. Os magistrados das provincias estavam muitas ve-
I I III 'xtremo isolamento. As tropas, se recrutadas, podiam levar dois, tres ou

1IIId dillS para chegar a ida I , e a multidao sabia disso muito bem. 0 xerife de
I lot '(:,'1'rshirc nada p ,(1, Ill'/,'r nos prirneiro' dias do "Ievante" de 1766, a nao

I I 11111''ur pr's n '(I 110Illl'l'l' 1(10 tit' StrOlld 'om scus "Ianceiros". Em 1709, urn
111111' '1l'Ido d' Sliffolk 1\' III II ,'dl' 1\i'1'lltll'rON If I 'r S cia r voila, porquc "a



1IIII)tIumeac;ou derrubar tanto a sua casa como a cadeia se ele punisse qualquer
11111 dos camaradas". Outro magistrado que conduziu urn posse comitatus esfar-
I'lpnuo e pouco marcial por North Yorkshire ate Durham em 1740, fazendo pri-

1011 'iro" pelo caminho, ficou constemado ao ver os cidadaos de Durham sairem
"11ft para libertar dois de seus prisii:meiros no portao da prisao. (Esses resgates

( ,'11111 comuns.) Urn exportador de graos de Flint teve uma experiencia ainda mais
d 'su rradavel no mesmo ano. Os amotinados entraram na sua casa, beberam a
('l'rveja e 0 vinho de suas adegas, e ficaram "com uma espada desembainhada
lpontada para minha filha legitima [...] Eles tern muitas armas de fogo, lanc;as e
':-:padas. De cinco das lanc;as, disseram que quatro vao servir para carregar meus
qualro membros, e a outra para carregar a minha cabec;a em triunfo [...]".

A questao da ordem nao era absolutamente simples. A inadequac;ao das
('or«as civis se combinava com a relutancia em empregar a forc;a militar. Os
pI' )prios oficiais tinham bastante humanidade, e estavam rodeados de muita
lIl!biguidade quanto a seus poderes em confrontos civis, manifestando uma
IlIllrcante falta de entusiasmo por esse "servic;o odioso".129 Se os magistrados
10 'ais convocavam as tropas, ou autorizavam 0 usa de armas de fogo, tinham
<I continuar a viver no distrito depois da safda das tropas, ficando sujeitos ao
Hlio da populac;ao local, talvez recebendo cartas ameac;adoras, e sendo vftimas

<I' janelas quebradas ou ate de incendios criminosos. As tropas aquarteladas
lIuma cidade logo se tomavam impopulares, mesmo entre os que as tinham
l ollvocado. Com regularidade incomum, os documentos do Ministerio do In-
I 'ri I'ou do Ministerio da Guerra mostram que os pedidos de ajuda de reforc;os
'I'lIrn seguidos, depois de urn intervalo de cinco ou seis seman as , por petic;oes

I' quisitando sua remos;ao. Uma petis;ao lastimosa dos habitantes de Sunder-
Illld em 1800, encabes;ada pelo seu paroco, pedia a retirada do 68Q Regimento:
"( seu principal objetivo e 0 roubo. Varias pessoas foram derrubadas e tive-
I'tIITl os re16gios roubados, mas tudo isso sempre da maneira mais violenta e
hrulal". Um jovem sofreu fratura no cranio, 0 outro teve 0 labio superior cor-
t Ido. Os habitantes de Wantage, Farringdon e Abingdon solicitavam "em no-
III 'd Deus [...] que se retirasse deste lugar a parte do regimento de Lord
I,lIl1daff, senao a consequencia serao assassinatos, pois nunca entrou nesta ci·
II 1<1. urn grupo de patifes como esse". Urn magistrado local, apoiando a peti.
, 10, U I' scentava que 0 "comportamento selvagem dos militares [ ...] exaspera

o populacho no mais alto grau. Os relacionamentos normais dos fazendeiros
III' j"irus mercadosficarn rnuito prejudicados".'30

0:-: Iliolins eram lima caJamidade. A "orc! m" qll us v Z sse Ih s s uiil
podlli Her Lima 'alumidad 'lind'O\maioI'. POl' iSNO,II lillNi'dud' (laR 3uloridad H,

11\1(1' p It' I pr'v nit's u v MO, qll 'I' pllrn l'lilltlll III III/'() OIl! S'liS prilll 'iroN
1111'10 ,pl'llIpr'Nl'II\'lpL'SSOIlI, ·}«),'lll' (1 \(""1\'\ HI,NIIIIII'II'III{i'I'IIJ,O

prefeito de Penryn, sitiado pOl' mineiros de estanho enfurecidos, escrev' lIli I
'idade foi invadida por trezentos "desses bandidos, com quem fomos for 'lido
II parlamentar e chegar a urn acordo, deixando-os comprar os cereais pOI'UIIl
Icrc;o do custo de produs;ao para os proprietarios". Essas negocias;oes, mais ou
menos relutantes, eram comuns. Urn experiente magistrado de Warwickshire,
Sir Roger Newdigate, observava em seu diario em 27 de setembro de 1766:

As llh fui a Nuneaton [...] e com os principais habitantes da cidade fui ao encon-
tro dos mineiros de carvao de Bedworth e da turba que vinha gritando e armada
de paus. Perguntei 0 que queriam, prometi atender a todas as suas reclama<;5es
razoaveis se fossem pacfficos e jogassem no prado os seus paus, 0 que entao todos
fizeram; depois caminhei com eles a todas as casas que eles pensavam tel' merca-
dorias estocadas, deixei que cinco ou seis fossem procurar os produtos e persuadi
os proprietarios a vender 0 que se encontrou de queijo [...].

Os mineiros de carvao entao deixaram a cidade tranquilamente, depois que
Sir Roger Newdigate e outros dois deram meio guineu a cada urn. Na reali-
dade, eles haviam procedido con forme 0 Book of orders. 13I

Esse tipo de negocias;ao, na fase inicial do motim, frequentemente asse-
pllrava concessoes para a multidao. Mas devemos notar igualmente os esfor-
'm; feitos pelos magistrados e proprietarios no sentido de prevenir os disttir-
hlos. Urn magistrado de Shropshire, em 1756, descreve que os mineiros de
'IIrvao "afirmam que se os fazendeiros nao levarem os cereais ao mercado,
l'i s irao ate as suas casas e debulharao os cereais"; "Mandei ordens aos meus
Il'rcndatarios para que cada urn levasse alguma quantidade de cereais ao
III rcado no sabado, pois e 0 tinico meio que me ocorre de prevenir maiores
violencias". No mesmo ano, podemos observar esfors;o semelhante dos ma-
I islrados em Devon. Haviam ocorrido tumultos em Ottery, os cereais dos
t'lzendeiros foram arrebatados e vendidos a cinco xelins por alqueire, e va-
Ilos rnoinhos atacados. Sir George Yonge mandou seu criado afixar uma nota
1<1moestadora e conciliat6ria na pras;a do mercado:

A turba se reuniu, insultou 0 meu criado e intimidou 0 apregoador [...] Ao leI' [a
nota] eles declararam que aquilo nao servia, que os fidalgos nao precisavam se
incomodar, pois eles e que fixariam 0 pre<;oem quatro xelins e nove pence no
pr6ximo dia do mercado. Depois disso, fui ate a cidade ontem, e declarei, tanto
1I 'ente comum como as pessoas de melher posi<;aosocial, que se as animos nao
S acalmassem, os militares deviam ser convocados [...J,

11,1' 'dois membros da gentry vizinhos enviaram entao os seus pr6prios ce-
Il IS liOS mercaclos 10 ais:

I) i ord 'nN pili'llqlll' 01'11I\l'II, • I''ftiHfosSCIl1vendidos para os pobres a cinco
-lills II' 1'11"'11.'.1 \ II \'ItIl'O \,lill, " is p n . - pOl' ulqucirc, poi~ I'csolv rnos



prat.icar urn pre<;;ourn pouco acima daquele ditado pela turba. Vou mandar alguem
falar corn os moleiros para saber se eles podem distribuir alguma farinha [...].

() prcfeito de Exeter respondeu a Yonge que as autoridades da cidade tinham
ordcnado que os cereais fossem vendidos a cinco xelins e seis pence: "Tudo se
I 'all11ou assim que os fazendeiros baixaram os prec;os [...]". Em Devon, ainda
s' t.ol11avam medidas semelhantes em 1801, com "alguns fidalgos da melhor
'sl irpe nos arredores de Exeter [...] dando ordens [...] a seus arrendatarios para
I 'var os cereais ao mercado, sob pena de nao terem os seus arrendamentos reno-
vados". Em 1795 e 1800-1, era frequente em outros condados que os proprieta-
rio rurais tradicionalistas dessem tais ordens a seus arrendatarios. 0 conde de
Warwick (urn arquipaternalista e defensor de uma legislac;ao muito rigorosa pa-
ra os que compravam graos antecipadamente) visitava pessoalmente todas as
suas propriedades dando esse tipo de ordem a seus arrendatarios.132

Essas pressoes, como forma de prevenir os motins, talvez fossem mais efi-
'azes do que se tern proposto: conseguindo levar os cereais para 0 mercado, res-
Iringindo 0 aumento dos prec;os e intimidando certos tipos de lucratividade.AIem
lisso, a disposic;ao para motins certamente funcionava como urn sinal para os ri-
'0' de que era preciso colocar em bom estado os mecanismos de assistencia e
'aridade da par6quia - cereais e pao subsidiados para os pobres. Em janeiro de
1757, a municipalidade de Reading concordava "que se devia criar uma subscri-
'IToque levantasse dinheiro para comprar pao a ser distribuido entre os pobres [...]
a um prec;o a ser fixado muito abaixo do atual prec;o do pao [..T'. A pr6pria mu-
11 icipalidade doou 211ibras.133 Tais medidas eram imitadas com bastante frequen-
-ia, a iniciativa partindo ora da municipalidade, ora de determinados membros da

j.{enlry, ora das sessoes trimestrais dos tribunais, ora das autoridades paroquiais,
\wa dos empregadores - especialmente daqueles que empregavam uma substan-
'i'l! mao de obra (como os mineiros de chumbo) em distritos isolados.

As medidas adotadas em 1795 foram especialmente extensas, variadas e
b'm documentadas. Elas abrangiam desde subscric;oes diretas para reduzir 0

pr '90 do pao (as par6quias as vezes mandavam seus pr6prios agentes aos portos
pura comprar graos importados), a subsidios pagos com as taxas das leis de as-
,'isl 'llCia aos pobres, e ate 0 sistema speenhamland.vIl1 0 exame dessas medidas
II )s I varia a analisar mais profundamente a hist6ria das leis de assistencia aos
pobr's 10que 6 nossa presente intenc;ao.134 Mas os efeitos eram as vezes curio-
,'ON,;\S subs ric;oes, embora acalmassem uma determinada area, podiam provo-
('III' 1IIIIIIIII0snuma adjacente, por despertarem um a ·udo S 'I1S0 d dcsi ualdad',
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Em 1740, urn acordo em Newcastle para reduzir os prec;os, acertado CIIII\ ()
mercadores e uma comissao de mineiros rebelados (com a mediac;ao dos (li.',
resultou na afluencia a cidade de "gente do campo" das aldeias distantes. Tent:OIl
-se em vao limitar a venda das mercadorias as pessoas que tinham urn certificado
fornecido pOl' "urn provedor, um superintendente da distribuic;ao das mercado-
rias, urn fiscal das filas ou urn funciomirio da par6quia". Pela explicac;ao dada
pelo duque de Richmond, a participac;ao dos soldados nos motins que fixaram
prec;os em 1795 teria side provocada por uma desigualdade semelhante: os sol-
lados alegavam "que se os habitantes do campo con tam com 0 auxilio de suas

par6quias e subscric;oes, os soldados nao recebem esse beneficio". Al6m disso,
embora fossem usadas para pagar 0 prec;o pela suspensao dos motins (real ou
potencial), essas subscric;oes tinham muitas vezes 0 efeito de elevar 0 prec;o do
I ao para aqueles que nao recebiam 0 beneficio da subscric;ao. "s Pode-se obser-
var esse processo na regiao suI de Devon, onde as autoridades ainda atuavam em
1801 conforme a tradic;ao de 1757, A multidao de Exeter protestou no mercado
para conseguir trigo a dez xelins pOI'alqueire:

Os fidalgos e os fazendeiros se reuniram, e 0 povo espel:oua sua decisao [...] Foram
informadosde que nao seria aceito nenhurnpre<;;opor e1esdeterrninadoou fixado,prin-
cipalmente porque nao se admitia 0 principio de fixar 0 pre<;;o.Os fazendeiros enlL'io
concordararn com 0 pre<;;ode doze xelins, e corn a regra de que todo habitantepoderia
comprar a quantidadede cereaisproporcionalao tamanho de sua fal1ll1ia[...].

Os argurnentos dos descontentes ern Exmouth sao muito convincentes. "De-
-nos qualquer quantidade que 0 estoque a mao comportar, e ao pre<;;oque pu-
derrnos pagar, e ficarernos satisfeitos; nao aceitaremos nenhuma subscri<;;aodos
fidalgos porque isso aumenta os pre<;;os,e constitui para eles urn incomodo."136

A questao nao e simplesmente que, em tempos de escassez, os prec;os fos-
, '111 determinados pOI'muitos outros fatores al6m das meras fOfc;asdo mercado.
( lIalquer pessoa com urn conhecimento (mesmo precario) das muito difamadas
1\lI1t.es"Iiterarias" sabe disso. E mais importante observar 0 contexto socioeco-
II mico total ern que operava 0 mercado, bem como a 16gica da pressao da mul-
l dl O. Outro exemplo, desta vez de urn mercado ate entao livre de motins, ilustra
'" II 16gica em ac;ao. 0 relata e de urn relevante fazendeiro, John Toogood, em
,'il 'rborne (Dorset). 0 ana de 1757 comec;ara com uma "queixa geral" dos pre-
\(),' 'I 'vados e relatos frequentes de protestos em outros lugares: "No dia 30 de
1111ii, s ndo dia de mercado, muitos de nossos pobres insolentes e vagabundos se
II IIllirul11e comec;aram urn motim na casa do mercado, depois foram ate 0 moi-
1I11\)Oborn e se apoderaram de varios sacos de farinha, dividindo 0 saque em
11111111'0aqui". Na egunda-feira seguinte, uma cmia an6nima, dirigida ao irmao
ill' 'I ()()!'ood (qu aeabara d vender dez alqueires de trigo a catorze xelins e dez
/11 Il '\' "11molio pI' 90 r '<11m111 ." ;1 um 1110/ iro), foi n ontrada n'l abadia:



"M 'u senhor, se nao levar 0 seu trigo ao mercado e vende-Io a urn pre<;o razoa-
v 'I, os seus celeiros serao destrufdos [...]".

omo os motins sao algo novo em Sherborne [... ] e como as par6quias vizinha~
pareciam prontas a participar desse esporte, achei que nao havia tempo a perder
c que convinha esmagar 0 mal pela raiz, e com essa finalidade tomamos as se-
'uintes medidas.

Convocada uma reuniao no asilo dos pobres, acertou-se que 0 Sf. Jeffrey .
eu farfamos urn levantamento de todas as famflias mais necessitadas na cidad ,
Feito isso, arrecadamos cerca de cern libras pOI' meio de subscri<;5es, e antes do
dia de mercado seguinte, 0 nosso juiz de paz e alguns dos principais habitantes
realizaram uma procissao pelas ruas e mandaram 0 apregoador da cidade divulgHI'
o seguinte aviso:

"Que as famflias pobres desta cidade recebam uma quantidade de trigo suli.
ciente para 0 seu sustento, todas as semanas ate a colheita, a uma taxa de oito x •
lins pOI'alqueire, e que, se depois desse aviso publico, alguma pessoa, seja quem
for, empregar alguma expressao amea<;adora ou provocar algum ato de proteslO
ou desordem nesta cidade, 0 infrator sera imediatamente recolhido a prisao".

1~les entao contrataram a compra de trigo a dez xelins e doze xelins por al·
queire, fornecendo-o a uma "Rela<;ao de Pobl'es" a oito xelins ate a colheita.
Sessenta alqueires por semana durante esse perfodo devem ter importado

l1um subsfdio de cern a duzentas libras.) "Por esses meios restauramos a pal'.,
, desapontamos muitos sujeitos folgados e desordeiros das par6quias vizi·
nhas, que apareciam no mercado com seus sacos vazios, esperando conseguir
, 'reais sem dinheiro." Ao redigir esse relato para orientar seus tilhos, John

Toogood 0 concluiu com 0 seguinte conselho:

Se circunstiincias parecidas acontecerem futuramente no tempo da sua geral):lO,
e se algum de voces estiver envolvido na atividade agricola, que 0 olhar chei (I'
cobi<;anao os tente a ser 0 primeiro a aumentar 0 pre<;:odos cereais, mas qu ' ()
comportamento de voces demonstre compaixao e caridade para com a condiS:I()
dos pobres [...].137

(( nO interior desse contexto que a fun<;ao dos motins pode ser esclarecida. No
'111'10 prazo, os motins talvez fossem contraproducentes, embora isso aind I

II 0 'st ja provado. Porem, uma vez mais, os disturbios eram uma caJamidud'
,'0 'illl, que devia ser evitada mesmo a urn custo alto. 0 custo podia s 'r () (1\'

II 'onlrur lllll meio-termo entre 0 pre<;o "economico" el vado no mercado . 0

pI" '0 "moral" tradicional determinado pela multidiio. Ess m io-t 1'1110 podi I

'I 1I1l'1I11'IIc1op~la interv n<;ao dos pat rnali:-:IIIN.piON prllO 'III 's limil 'I' II"!
I I/,\ lid 'iroN' n ' '0 'ianl s s alll'oilllpunhlllll, ()II Iwlll \'Olllpl'lI do III oio d ' II IIIt
II I IIlid Ill! 0 t'ln lro 'II d' Nllhs dioN . '111'11111(1,·,( "1Illti 1111111III MOl" , "hl\)\1

I III rima, no personagem do sentencioso Jack Anvil, quando este tenta dissuadir
1\1111 Hod de participar dos motins:

Vou trabalhar 0 dia inteiro, e aos domingos procurar
Na igreja aforfa para suportar as privafoes da semana.
Os fidalgos tambem vilo nos dar mantimentos,
Vilo fazer subscrifoes - e abrir milo dos pudins e das tortas.

Ai de mim.IX 138

• ide mim", realmente, e ate tra-la-ld! Entretanto, dada a natureza dos tidal-
/,0', lIm born motim tempestuoso na par6quia vizinha tinha mais chances de
III 'itar as rodas da caridade do que a visao de Jack Anvil de joelhos na igreja.

'IHllO os versos de pe-quebrado resumiram no lado de fora da porta da igreja
I III I ent, em 1630:

Antes de subirmos ao ceu
Um pouco bastara.x

Vimos examinando um padrao de protesto social que deriva de um consen-
I) I r'speito da economia moral do bem-estar publico em tempos de escassez.

1'111 "I'al, nao adianta examimi-lo procurando inten<;6es polfticas manifestas e
'" II 'ldadas, embora de vez em quando elas apares.;am pOI'pura coincidencia. E
Illi vel encontrar com frequencia frases rebeldes, geralmente (suspeita-se) pa-
III I 'Iar 0 sangue dos ricos com seu efeito teatral. Dizia-se que os mineiros de
~I w 'ustle, animados com 0 sucesso de sua invasao da sede da Prefeitura, "de-

It IIl1ium par em pnitica os antigos princfpios niveladores"; e verdade que pel0
1111 liONarrancaram os retratos de Charles II e James II da parede e despeda<;aram
II IIlollliras. Em oposi<;ao, os barqueiros de Henley (Oxfordshire) gritavam em
I II \: "Longa vida ao pretendente". E alguem em Woodbridge (Suffolk) pregou
11111 11()lllna pra<;a do mere ado em 1766, que 0 magistrado local achou "pecu-

1111111 'III' ollsada e sediciosa, e de grande e delicada importil.ncia": "0 nosso
ill \'Ill I li7.ia] e que 0 nosso rei voltasse do exflio ou enviasse alguns oticiais".
I II \ 'I. S' livesse em mente a mesma ameas.;a, no Sudoeste, em 1753, quando se
" j I IIqu "os franceses logo estarao aqui".139

11\), '01"11 work Ih whol clay, lInd on Sundays 1"11seek/ At Church how to bear all the wants of
1111 \ III.! 'I'll' f '1111 folks, lOll. willlllTord liS slIpp)i sj They"l1 subscribe - and They"11give up their
IlIltiti III 1111(1 pi's.! J)(',.,.y till 11'11 •
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Muito comuns sao as amea~as gerais de "nivela~ao" e as impreca~6es con-
Ifa os ricos, Uma carta em Witney (1767) assegurava aos bailios da cidade que
o povo nao toleraria "que esses malditos patifes gordos de balTigas roncadoras
matassem os pobres de fome pOl' esses meios infemais, para poder continuar a
'a9ar, participar de cOlTidas de cavalos e levar com as suas famflias uma vida de

orgulho e extravagancia", Uma carta na Gold Cross de Snow Hj1J em Birmin-
gham (1766), assinada "Kidderminster & Stourbridge", foi talvez redigida co-
mo versos de pe-quebrado:

Pois acho que e uma vergonha tratar os pobres desse jeito -
E acho que aLgumas de vossas cabefas vao dar um beLo espetdcuLoXIi

LJm grande mimero dessas cartas circulava naqueles anos. De Uley (Glou ' 'I'

I Tshire), "nao queremos rei mas uma constitui~ao, abaixo, abaixo, abaixo,
oh, morte aos barretes empinados e aos chapeus orgulhosos para sempr'
IIhaixo, abaixo [ .. .]", Em Lewes (Sussex), depois que varios milicianos foram
'xecutados pOl' terem participado do ato de fixar os pre~os, divulgou-se um
Ilviso: "As armas, soldados!",

[..,) somos um pequeno Exercito, mais de 3mil, todos prontos para Lutar
e maLditoseja se nao transformarmos 0 Exercito do rei em mereLa,
Se 0 rei e 0 ParLamento nao derem meLhoresordens,
vamos transformar a IngLaterra em lixo
e se as coisas nao ficarem mais baratas,
maLdito seja se nao destruirmos 0 ParLamento e meLhorarmos a vida [..,),XI

Levantem-se e tirem a sua desforra
Nesses esuipidos sanguinarios, Pitt e George,
Pois como eles jd nao podem mandd-Los para a Franfa
Para serem mortos como porcos, au perfurados peLa Lanf/a,
Mandam 0 mensageiro buscd-Los com ordens de rdpido retorno
Para seremfuziLados como corvos, ou enforcados par turnos [.. ,),

Em 1772, uma carta em Colchester, dirigida a todos os fazendeiros, moleiros,
a~ougueiros, lojistas e mercadores de cereais, avisava a todos os "malditos pati-
res" para tomarem cuidado, "pois e novembro, e temos umas duzentas ou tre-
zentas bombas preparaclas para os moleiros e toclos os clemais. Nada de rei, nem
cle Parlamento, apenas uma conspira~ao cle p6lvora pOl'tocla a na~ao". Em 1776,
osfidalgos cle Fareham (Hampshire) foram avisados cle que deviam se preparar
"para uma guerra civil ou sediciosa", que "derrubaria George clo trono, delTota-
ria a casa clos patifes e clestruiria as cacleiras dos legisladores". "E melhor supor-
tar 0 jugo estrangeiro do que ser exploraclo clesse modo", escrevia um alcleao
perto de Hereford no ana seguinte. E assim pOl' diante, em quase todas as re-
gi6es da Gra-Bretanha. Trata-se essencialmente de ret6rica, embora uma que
devasta a ret6rica clos historiadores quanto a deferencia e ~IS soIide:u'iedades so-
ciais da Inglatena georgiana.140

Somente em 1795 e 1800-1, quando um matiz jacobino se toma frequente
Ilessas cmtas e impressos, e que temos a impressao de uma genufna corrente
subterranea de motiva~ao polftica articulada. Um exemplo incisivo sao uns ver-
sos cle pe-quebraclo endere~ados "aos encrenqueiros e aos que aumentarn 0 pre-
«0 tin farinha", que alarmou um magistrado de Malclon (Essex):

Abaixo 0 governo SUlltUOSO,0 espiritual e 0 temporal, pois seniio voces vao mor-
rer de fome. Eles roubaram de voces 0 piio, 0 queUo, a carne etc. etc, etc, etc, etc,
E ate as suas vidas eles tomaram, de milhares nas suas expedi~5es, Que a familia
Bourbon defenda a sua pr6pria causa, e vamos n6s, os verdadeiras bret5es, cui-
dar de nossas vidas, Vamos expulsar alguns para Hanover, de onde eles vieram.
Abaixo a Constitui~ao, construam uma Republica, seniio voces e seus filhos vao
passar fome 0 resto de seus dias, Caras irmiios, voces viio se render e morrer nas
miios dos devoradores de homens, viio deixar os seus filhos nessa servidiio, a
merce desse governo canalha que esta agora devorando voces?

Deus Salve os Pobres e abaixo George 111.141

Com griios e refugos para porcos quereis que as pobres se aLimentem
1';/IIbaixociaguiLhotina gostarfamos de vel' vossas cabefas

Mas esses anos de crise durante as guerras napoleonicas (1800-1) exigi-
I illl11exame particular, Estamos chegando ao fim de uma tradi~ao, e a nova tra-
di<,;Uomal come~ou, Nesses anos, a forma altemativa de pressao economica-a
pi' 'ssao sobre os salarios - esta se tomando mais vigorosa; existe algo mais do
1111' r t6rica por tras da linguagem da sedi~ao - organiza~ao de ligas clandesti-
1I11s,juramentos,0 obscuro "Ingleses Unidos", Em 1812, os tradicionais motins
d I I'OI11C coincidem em parte com 0 luddismo, Em 1816, os trabalhadores de East

II 'lia nao s6 determinavam os pre~os, mas tambem exigiam urn salano mfni-
Illll '0 rim do sistema speenhamland de assistencia aos pobres, Eles antece-
di 1111~I r volta muito cliferente dos trabalhadores de 1830, A forma antiga cle

(XI) 1 .. ,1 tlll:rc is a ~mall Army of us upwards or Ihcl' Ih(IIINIIII<I /III 1"'11<110 I'; Ittl & I"tl

III' <11111111"<1ir w' <lon"l make thc King"s Arl11Y to slti','1 Ii ,'II Ill' till' I III/'. ,,,,-l'III'li/llll 'III <1011"1
111111'1IWII '1'1 we ",ill IIII'II 1:11'Ia/lel illin /I Litl '1'181 II' HII 111'11IIJlIII 111111"1~\l'1 i'11l'/lpnl '''lllw
tlltllitl II w,' <11111'"Itllt'tl <lown th' I'ltt'lilillll'III III111S("~ IIIltlI' 11111111111I I

(XII) 011 Swill ,'I{ (i1'III11HVilli wlrlll Iii' PlIOI' 10 h' r'dl And IIndCrtlClllh fhc Guillinlinc w 'II" lei
II II III rl"I' y""1 IW/lt! 11""1 I III III II II f1li'lil HI""11" 10 N'rv' lit' poor ~o 1 Allci I Ihink II r,w Ill'

11111IWII<lSwill IIllkl' II 1/lllly hilI



,1<;::iOcontinua a existir na decada de 1840 e ate mais tarde: estava profundamen-
I' arraigada no Sudoeste.142 Mas nos novos territ6rios da Revoluc;ao Industrial,
la pas sou gradativamente a outras formas de ac;ao. A baixa nos prec;os do trigo

dcpois das guerras facilitou a transic;ao. Nas cidades ao norte, a luta contra os
atravessadores de cereais deu lugar a luta contra as Leis dos Cereais.

Havia outra razao para que 1795 e 1800-1 nos levassem a urn territ6rio
hist6rico diferente.As formas de ac;ao que vimos examinando dependiam de urn
conjunto particular de relac;oes sociais, 0 equilibrio particular entre a autoridade
paternalista e a multidao. Esse equilibrio foi quebrado durante as guerras, por
duas razoes. Primeiro, 0 agudo antijacobinismo da pequena nobreza criou urn
novo medo de qualquer forma de autoativac;ao popular; os magistrados inclina-
vam-se a vel' sinais de motim nos atos de fixar os prec;os, mesmo quando nao
havia nada; 0 medo da invasao deu origem aos Voluntarios, e assim ofereceu aos
poderes civis rneios muito mais imediatos de enfrentar a multidao, nao corn
discussoes e concessoes, mas com a repressao.143 Segundo, essa repressao era
legitimada, nas mentes das autoridades centrais e de muitas autoridades locais,
pelo triunfo da nova ideologia da economia polftica.

o ministro do Interior, 0 duque de Portland, foi 0 representante secular
desse triunfo celestiaL Em 1800-1, ele exibia uma nova firmeza, nao s6 em
lidar com os disturbios, mas tambem em controlar e advertir aquelas autorida-
des locais que ainda esposavam 0 antigo paternalismo. Em setembro de 1800,
houve urn epis6dio significativo ern Oxford. Surgira algum conflito sobre 0
prec;o da manteiga no mercado, e a cavalaria apareceu na cidade (a pedido-
como se veio a saber - do vice-r.eitor). 0 escrivao da cidade, pOl' ordem do
prefeito e dos magistrados, escreveu ao ministro da Guerra, expressando a sua
"surpresa de que urn corpo militar de cavalaria tivesse aparecido na cidad
hoje de manha cedo":

E com grande prazer que the informo que 0 povo de Oxford ate 0 presente mo-
mento nao tern demonstrado nenhuma tendencia de rebeliao com exce<;;aode I -
val' ao mercado algumas cestas de manteiga e vender cada libra por urn xelim,
prestando contas do dinheiro ganho ao dona da manteiga [...J.

"I\pesar da extrema pressao dos tempos", as autoridades da cidade "nao tinham
duvida" de que nao havia "razao nesta cidade para a presenc;a de urn corpo d '
soldados regular", especialmente porque os magistrados andavam muito dili-
I 'nl s, rcprimindo "0 que eles considerarn ser uma das principais causas dll
'IIr 'si ia, os delitos de comprar as mercadorias ant ipaclam ntc, aC;<Imb<lr';lr '

t'()Il1pl'llr lara rutura revenda 1'... 1".
1\ '111'111do 'S Tiv~o cia 'idad' foi nvill(ilillo dlllllll' <1('"ortllllld, ':Irrnn 'Oil

<1'1'1111111grllV' I''pr' 'ns, 0:

Sua Alteza [...J deseja que 0 senhor informe ao prefeito e aos magistraclos qll( ,

'omo sua posi<;;aooficiallhe permite apreciar de modo mais particular a 'Xl 'II
s:io dos danos pt1blicos que devem inevitavelmente resultar da continua<;;f1odo
II10Sde rebeliao que tern ocorrido em varias partes do reino em consequencia till
prcsente escassez de provisoes, ele se considera mais imediatamente obrigad 1I
'xcrcer 0 seu pr6prio julgamento e discernimento no sentido de indicar as mecli-
tIas adequadas que devem ser tomadas para a elimina<;;aoimediata e efetiva desses
II10sperigosos. Por mais que Sua Alteza lamente a causa desses motins, nada e
Iliais certo do que 0 fato de que eles s6 conseguirao agravar 0 mal alem do que
1I0Se dado preyer. Portanto, Sua Alteza nao pode deixar passar em silencio aquela
p;ll"tede sua carta que afirma "que 0 povo de Oxford ate 0 presente momenta nao
I 'm demonstrado nenhuma tendencia aos tumultos, a nao ser que se considere
IUlllultolevar ao mercado algulllas cestas de manteiga e vender cada libra por urn
x lilll, prestando contas do dinheiro ganho ao dona da manteiga [...]".

Assim, longe de considerar essa circunstancia a luz trivial com que e apresen-
lada na sua carta (mesmo supondo que nao tenha conexoes com outras a<;;oesde
lIatureza semelhante e ainda mais perigosa, 0 que e de recear nao seja 0 caso), Sua
1\ Iteza a ve como urn ataque violento e injustificavel contra a propriedade, prenhe
tIas consequencias mais fatais para a cidade de Oxford e para os seus habitantes
d ' todas as posi<;;oessociais; e Sua Alteza presume que 0 prefeito e os magistra-
tIas devem saber que tern 0 dever sagrado de eliminar e punir esse ataque com a
itllediata captura e prisao dos infratores.144

I urante os anos de 1800 e 1801, 0 duque de Portland procurou impor as
1III','lItaSdoutrinas. 0 remedio para os disturbios eram os militares ou os Vo-
111111Irios; ate as subscric;oes liberais deviam ser desencorajadas, pois esgota-
11111os estoques; persuadir os fazendeiros ou os negociantes a baixarem os

pi ' 'OS era urn delito contra a economia polftica. Em abril de 1801, ele escrevia
III 'onde Mount Edgcumbe, "Sua Excelencia deve escusar a liberdade que
1111110'm nao deixar passar sem comentario 0 acordo que menciona tel' firmado
Illtlillariamente com os fazendeiros na Cornualha para fornecer cereais e ou-

1111provisoes aos mercados a prec;os reduzidos [...)".0 duque tinha informa-
l', d' que as autoridades do condado tinham pressionado os fazendeiros:

1 ••. 1 a xperiencia que tenho [...J me obriga a dizer que todo empreendimento desse
Iipa nflose justifica pela natureza das coisas, devendo, inevitavelmente e em pouco
I '1Ilpa,aUlllentare agravar a desgra<;;aque pretende minoraI',e tambem me aventuro
II l,flrmar que quanta mais geral for esse empreendimento, tanto mais prejudiciais

'1'10liS onscquencias que nao podem deixar de acompanha-Io, porque ele neces-
II'i 1111'lit' impede 0 emprego do capital na atividade agricola [...].145

"1I111III' ''',iILllls 'OiSIIS",till' jrt I()man im) riosa, nos tcmpos de S asscz,
III111111'lIll' lilglllllli sol idIIri(-<1lid ' ,'illlh )li ',I Illr' os '()v mantcs c os pobr >
II IIV I I"mlll ,'oli<llll'il'd ,dl' ('1111('(l jllVl'I'lIll1lles '''0 'lIlpr' l() do 'apilnl".I\.



Il~'v 'z, apropriado que 0 ide610go que formulou a sfntese de urn antijacobinismo
IlIst6l:lco com a nova economia polftica tenha sido 0 encarregado de assinar 0
.'erlJ h~ado de 6bito daquele paternalismo que, em suas passagens ret6ricas mais
dus6nas, ele celebrara. "Os trabalhadores pobres", exclamava Burke: "Que se
cJcmonstre compaixao nos atos, mas que nao se lamente a sua condic;ao. Nao e
'onsolo para as suas circunstancias rnisen'iveis; e apenas urn insulto a sua inteli-
'cncia misenivel [ ...] Paciencia, trabalho, sobriedade, frugalidade e religiao de-
ve~ll ser recomendados; todo 0 resto efraude rematada".146 Contra esse tom, 0
aVlso em Ramsbury era a unica resposta possive!.

Esper? que urn quadro urn pouco diferente do habitual tenha emergido
desse ensaIO. Nao tentei descrever urn espasmo involuntario, mas um padrao
de c0!Uportamento que nao envergonharia urn ilheu de Trobriand.

E d~ffcil reimaginar os pressupostos morais de outra configurac;ao socia!.
T~mos dlficuldade de conceber possivel a existencia de uma epoca, numa comu-
nldade menOr e mais integrada, quando nao parecia "natural" que urn homem
lucrasse com as necessidades dos outros, e quando se admitia que, em tempos de
cscassez, os prec;os dos "artigos de primeira necessidade" deviam continuar no
seu nivel habitual, ainda que houvesse menos mercadorias pOI' toda parte.
. "Na economia do burgo medieval", escreveu R. H. Tawney, "0 consumo

tillha de certo modo a mesma primazia na mente publica, como arbitro incon-
tcste da atividade econ6mica, que 0 seculo XIXatribuia aos lucros."'47 Sem
duvida alguma, esses pressupostos ja eram vigorosamente questionados muito
antes do seculo XVII.Mas e muito frequente, em nossas narrativas hist6ricas,
cncurtar as g:andes transic;6es. Deixamos 0 problema das compras antecipadas
de mercadonas e a doutrina do prec;o justo no seculo XIX.Tratamos da hist6ria
da economia de livre mercado no seculo XIX.Mas a morte da antiga econornia
l~loral d~s provisoes foi lao prolongada quanta a morte da intervenc;ao paterna-
Iista .na. IIld~stri~ e no comercio. 0 consumidor defendia suas antigas noc;oes
I Ilreito tao telillosamente quanta 0 seu status profissional como artesao (0

III smo homem, talvez, em outro papel).
Essas .noc;oes de direito eram claramente articuladas. POl' muito tempo,

I ":'''I'am 0 unprirnatur da igreja. 0 Book of orders de 1630 considerava 0 pI' _
• '110 '0 xemplo moral como parte integrante das m c1idHsd' mcrencia:

1I' I()d~)s os I1lcios c pcrsu<lso S hon SIOSS ";11111'1Iqll('!'II(iOS P 'Ios jurI. 'S 'Ill

~IIIIS,V rillS divis( 'S, 'lIl1' s rayilill iI<lIIIO'SIII\' II' I' 1'~IlIII' ('III1\)SS ';'III( 'S (ill,
II',I('/IS 1",I,plIl'llqll'ospohl"s I '111111111I ,~lIld 1'"111"1'111 Ii IW",)SI'OI1I'

nientes e caridosos. E para a promo~ao desse objetivo, que as mais ricos s 'jllill
sinceramente movidos pela caridade crista a colocar os seus graos a venda pal'lI
os mais pobres pelos pre~os comuns do mercado: urn ato de caridade, que s III
duvida sera recompensado pOI' Deus Todo-poderoso.

Ihlo menos urn desses serm6es, proferido pelo reverendo Charles Fitz-Geffrey em
Hodmin e Fowey (Coillualha), antes das sessoes em ]630, ainda era conhecido dos
I ·itores do seculo XVIII.Aqueles que retinham os cereais eram ali denunciados como

esses que odeiam os homens, que se opoem ao bem comum, como se 0 mundo
fosse feito apenas para eles, que querem se apoderar da terra e dos seus frutos,
s6 para eles [...] Como as codornizes engordam com a cicuta, que e veneno para
outras criaturas, assim esses prosperam com a escassez.

I':I'am "inimigos tanto de Deus como do homem, contrarios a grac;a e a natu-
I''za". Quanto ao negociante, que exportava cereais em tempos de desabaste-
'imento, "0 sabor do lucro e doce para ele, embora seja recolhido no atoleiro

da profissao mais sllja da Europa [...]".148
Com 0 passar do seculo XVII,esse tipo de exortac;ao se calou, especial-

III 'nte entre os puritanos. Com Baxter, uma parte do preceito moral e diluida
'om uma parte de casuismo e uma parte de prudencia comercial: "assim co-

1110 a justic;a, a caridade deve ser exercida", e, embora as mercadorias possam
, 'I' retidas na expectativa do aumento dos prec;os, tal coisa nao deve ser feita

•• 'm prejuizo da comunidade, como se [ ...] reter as mercadorias fosse a causa
till carestia".'49 0 antigo ensinamento moral se tornava cada vez mais dividi-
do cntre a gentry paternalista, de urn lado, e a plebe rebelde, de outro. Na
i 'I' '.ia em StoneJeigh (Warwickshire), ha um epitMio para Humphrey How, 0
pOl'teil'o de Lady Leigh, que morreu em 1688:

Aqui jaz um amigo leal dos pobres
Que tirava grandes esmolas da dejpensa de seu amo
Nao choreis, oh pohres, embora vosso criado esteja morto
o Senhor vos dara 0 pao de cada dia
Se os mercados sobem, nao reclameis de suas taxas
o prero ainda eo mesmo nos porti5es de Stone Leigh.1so

Os antigos preceitos ressoavam durante todo 0 seculo XVlII.De vez em
Illllndo ainda podiam ser escutados do pulpito:

I\xtorsao de qualguer tipo e viI, mas essa extorsao dos cereais e do tipo mais
vii. I ccai pcsadamente sobre as pobres. E rouba-Ios par serem pobres [... 1 I~
/I 'ahar dc assassinar a qu m ja encontram meio mottos, e saquear 0 barco l1au-
I'm 'lid) 1.. ,II';ss·s SI0 os assassinos acusados pelo filho de Sirach, quando diz:
() 111/0 rlo,\' /l1'1'I',\',\'lfo lo,\' ,\'lgoUicf/ (/ ,\'/If/ vido: f/q/lel' q/le Ihe.\' 1'O/I!Jf/ I',\',\'e 11/70 (
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E j~lsto chamar esses opressores de 'sanguinario'; e certamente 0 sangue dos que
aSSIITI morrem sera cobrado de suas maos.151

Mais frequentemente eram encontrados nos folhetos ou nos jornais:

Manter elevado 0 prec;o da propria materia da vida numa transac;ao tao extravagan-
te, a ponto de os pobres [...] nao poderem compra-la, e a maior iniquidade de que
um hO,mem pode ser culpado; nao e menos grave que assassinato, ou melhor, e 0
assassmato mais cruel.I52

Oh, homens ricos de corarao empedernido,
Nas vossas desgraras, chorai e gemei,
o ouro corro{do vai se rebelar contra v6s,
E testemunhar contra vossas almas [...]. XIII 153

E frequentemente em cartas anonimas. "Nao far;am de seu dinheiro urn deus" os
fidalgos de Newbury eram alertados em 1772: "mas pensem nos pobres, oh gr~-
des homens, voces pensam em ir para 0 ceu ou para 0 inferno? Pensem no ser-
mao de 15 de marr;o, pois ai de nos se nao os obrigarmos a pensar, voces pensam
m matar os pobres de fome, seus malditos filhos da puta [...]".154"Mulher ava-

ra!", ass~m os mineiros de estanho da Cornualha se dirigiram a uma sonegadora
de cerealS em 1795: "Estamos [...] determinados a nos reunir e partir imediata-
mente ate encontrarmos 0 seu idolo, ou seu Deus, ou seu Moises, a quem voce
assim considera, para derruba-Io e igualmente derrubar a sua casa [...]".155

Hoje nao damos impolt:l.ncia aos mecanismos extorsivos de uma economia de
mercado nao regulado, porque causam a maioria de nos apenas inconveniencias
simples incomodos. Nao era 0 caso no seculo XVlli. Periodos de escassez eram real~
mente periodos de escassez. Os altos prer;os significavam barrigas inchadas e crian-
(,:asdoentes que tinham por alimento pao ordinario feito com farinha estragada. Nao
se publicou ate agora nenhuma evidencia que mostrasse uma classica crise des sub-
.l'i.l'lancesna Inglaterra no seculo XVIII: 156a mortalidade de 1795 certamente nao
'he~ou perto da verificada na Franr;a no mesmo ano. Mas havia 0 que a gentry des-
'I' via como uma desgrar;a que era "verdadeiramente dolorosa": os pre<;os em aHa

( 'S 'J'eveu um fidalgo) "arrancaram as roupas de suas costas, furtaram os sapatos e as
111 'ias dos seus pes e tiraram a cornida de suas bocas".157Os levantes dos mineiro~
d' 'stanho da Comualha eram precedidos por cenas angustiantes: os homens d s-
IIll1iavam no lTabalho e tinham de ser carregados para casa pelos coJegas, que ni:io
'slllvam m melhor estado. A escassez foi acornpanhada de uma epidemia des 'J'illl

(XIII) (:0 II0W Oll hllr(l-hl:art'(I ri'h 111'11/hi YOllr IlIiNtl! I'N, 1V1'llllllllillilllVl/ YOIII' 'II11k ,."d /oI0lil
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mmo "febre amarela", muito provavelmente a ictericia associada a desnulri ,'W,I'II

Num ano desses, 0 "rnascate" de Wordsworth perambulou entre as choupanas 'viII

As afliriJes daquela estarao; muitos ricos
Afundavam como num sonho entre os pobres,
E dos pobres muitos deixavam de existir,
Eo seu lugar nao os reconhecia [...].XIV 159

Mas se 0 mercado era 0 ponto ern que os trabalhadores rnais frequentemen-
I ' se sentiam expostos a explorar;ao, era tambern 0 ponto - especialmente nos
distritos rurais ou rnanufatureiros dispersos - em que eles podiam mais facil-
III nte se organizar. Ir ao mercado (ou "fazer as compras") se torna cada vez
IIlais impessoal na sociedade industrial desenvolvida. Na Gra-Bretanha e na
liranr;a do seculo XVIIl (e em algumas partes do SuI da Italia, no Haiti, na India
rllral OU na Africa da atualidade), 0 mercado continuava a ser uma conexao tan-
10 eeonomica como social. Era 0 lugar onde ocorriarn centenas de transar;oes: as
lIotfcias eram dadas, os rumores e os boatos corriam por toda parte, discutia-se
pol ftica (se e que se discutia) nas estalagens ou vendas de vinho ao redor da
prar;a do mercado. 0 mercado era 0 lugar onde as pessoas, por serem numero-
sas, sentiam por urn mornento que tinham grande forr;a.l(;o

Os confrontos do mercado nurna sociedade "pre-industrial" sao certamente
mais universais do que qualquer experiencia nacional. E os preceitos morais
,I 'mentares do "prer;o razoavel" sao igualmente universais. Na realidade, pode-
s sugerir a sobrevivencia na Gra-Bretanha de urn imaginario pagao que chega
I nfveis mais obscuros do que 0 simbolismo cristao. Poucos rituais populares
sobreviveram corn tanta forr;a ate 0 final do seculo XVlIl quanto a parafernalia do
,.'stejo do termino da colheita, corn seus amuletos e ceias, suas feiras e festivais.
M 'smo nas areas manufatureiras, 0 ana ainda girava no ritmo das estar;oes, e
llfio no ritmo dos bancos. A escassez sempre causa urn profundo choque psiqui-
'0 nessas comunidades. Quando e acompanhada da consciencia das desigualda-

d's, e da suspeita de ser manipulada, 0 choque se transforma em furia.
Quando se abre 0 novo seculo, fica-se irnpressionado com 0 crescente

I ill1boJismo do sangue, e com sua adaptar;ao a demanda de pao. Em Nottin-
l'llflm, em 1812, as rnulheres desfilaram com urn pao enfiado numa vara, listra-
do d vermelho e atado com crepe negro, emblematico da "fome sangrenta
voh 'l'ta com saco de aniagem". Em Yeovil (Somerset), em 1816, apareceu uma
1'111'1<1 anonima, "Sangue, sangue, sangue, deve haver urna revolur;ao geml
1.. ,1", • a assinatura era um corar;ao pingando sangue. Nos motins de East An-
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glia do mesmo ano, surgiram express5es como "Vamos ter sangue an' : :...
refei~ao". Em Plymouth, "umpiio que fora molhado em sangue, com Uffi

ra~ao ao lado, foi encontrado nas ruas". Nos grandes tumultos de Merth~7 ~
1831, sacrificou-se urn bezerro; urn pao embebido em seu sangue, espe---
num mastro de bandeira, serviu de emblema da revolta.161

Essa fUriapor cereais e urn climax curioso da era do desenvolvimento = -
cola. Na decada de 1790, a propria gentry estava urn tanto perplexa. As Ye-""
impossibilitados pelo excesso de alimentos muito nutritivos,162os magis
de vez em quando punham de lado a compila~ao laboriosa dos arquivos des' - -
dos aos discfpulos de Sir Lewis Namier e espiavam de seus parques os campc
de trigo em que os trabalhadores passavam fome. (Mais de urn magistrado -
creveu ao Ministerio do Interior, naquela conjuntura critica, descrevendo as
didas que tomaria contra os amotinados se nao estivesse confinado em casa pc
causa da gota.) 0 campo nao teni seguran~a na epoca da colheita, escreveu
govemador de Cambridgeshire, "sem alguns soldados, pois ele ouvira falar q ;
o povo pretendia se apoderar dos cereais quando 0 trigo estivesse maduro". EE

achava tal coisa "uma preocupa~ao muito seria" e "muito prov<ivelde acontec=:-
Inesse campo aberto, pelo menos as escondidas" .163
. "Nao deves amorda~ar 0 boi que pisoteia 0 trigo." 0 avan~o da nova eco-
i nomia polftica foi tambem 0 colapso da antiga economia moral das provis5e=_
Depois das guerras napoleonicas, 0 que dela restou foi apenas a caridade -
speenhamland. A economia moral da multidao levou mais tempo para morrer.
e adotada pelas primeiras cooperativas de moinhos de farinha, por alguns socia-
listas owenitas, e continuou a existir durante anos nas entranhas da Sociedade
Cooperativa de Vendas por Atacado [Cooperative Wholesale Society]. Urn sin-
toma de morte definitiva e termos sido capazes de aceitar por tanto tempo urn
ponto de vista "economicista" dos motins da fome, como uma rea~ao direta.
espasmodica, irracional a fome - urn ponto de vista, em si, produto de urna
economia polftica que fez do salario 0 nexo das reciprocidades humanas. Mais
generosa, mas tambem mais autorizada, era a opiniao do xerife de Gloucester-
shire em 1766. As turbas daquele ano (escreveu) tinham cometido muitos atos
de violencia, "alguns de dissipa~ao e desregramento; e, em outros casos, de
coragem, prudencia, justi~a, alem de demonstrarem perseveran~a em procurar
aquilo que professam querer alcan~ar" .164




