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CAPITULO I

Dissemos no capitulo- A Moeda do nosso
[ivro «Estudos Historicos e Economicos », e
voltamos a insistir no capitulo seguinte, que
.a baze dos diversos systemas mqnetarios pro-curava, embora por instincto, representar um
·certo quantum da energia viva do organismo,
que constitue a grandeza economica denominada valor; e que esse quantum oscillava
pouco, em muitos povos, em torno d'uma
,m edia correspondente á despeza de vida,
n'um dia, d'um trabalhador que vivesse sobriamente e n'um regímen de producção ba· r ata e facil. Citamos para exemplo o franco, a
Hra, o marco, a peseta, podendo agora accres-centar-lhes os 200 reis portuguezes.
O costume, graças ao preconceito da moeda de metal, é considerarem-se a peseta, o

'· .
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franco, a lira, etc., nomes d'estas differentes.
peças, materialmente consideradas, ou como
inseparaveis da materia prima de que são fei·
tas, e portanto desprovidos de sentido na ausencia da prata, ou do ouro equivalente. E o,
singular é que o proprio Marx, restaurando e
vulgarisando a velha ideia de Smith- de ser
o valor, afinal, trabalho humat?-o-não sé deixasse passar o erro, n1as affirmasse o caracter
ficticio da moeda de papel. E' certo- e na força e habilidade ·com que o soube sustentar
consiste o grande serviço que prestou aos.
estudos economicos-que, orientado por aquella ideia, isolou na peça monetaria, com mais.
sagacidade e mais logica, o valor ou trabalh()>
que continha da materia prima especifica que
tal ou tal povo adoptava. Nomes taes como
lira, franco, libra, dollar, não eram pois nomes de quantitativos determinados de metalprata ou de metal-ouro: eram designações diversas d'um só e unico elemento homogeneo
-o trabalho, que n'aquellas peças se condens~va. Abstrahia da natureza da ma teria; mas
era para elle indispensavel que esta materia
existisse, e representasse approximadamente,
em valor ou trabalho, o trabalho ou valor condensado nas mercadorias a trocar por intermedio da moeda. A c~da transacção, n'uma
palavra, a moeda material devia valer a n1ercadoria trocada por ella, n'um regimen de

do Trabalho Nacional
---------

verdadeira normalidade economica. De modo
que, não obstante vê r apenas . na peça de
moeda o seu valor, ou o trabalho social que
custou, o reformador, a tantos respeitos subtil
e audq_z, encontra-se praticamente n'este ponto com os economistas classicos, e até mesmo-o que parece· um paradoxo-com o
proprio capitalismo execrando.
Com eft'eito, se a moeda material tem de
ser um dado corpo, de propriedades especificas, em quantidade limitada por condições
naturaes, e de valor elevado ou, pelo menos,
regular, é evidente que já de per si constitue
un1 corpo priyilegiado na estructura do globo
(preconceito ec'onomico); e possui-lo implica
por força uma superioridade social, entre nações e entre indivíduos (preconceito capitalista). A sua extracção e producção custãram
trabalho humano; o seu emprego satisfaz uma
necessidade elementar, reconhecida e universal; as suas qualidades preciosas conferenl.lhe um monopolio nativo, uma especie de soberania exclusivista e intransmissível; por
consequencia,-que razões theoricamente allegar contra a plutocracia triumphante? e praticamente,- de que meios lançar mão para lhe
coarctar as oppressões?
Espalha-lo com equidade, fazer chegar uma
patcella d'elle aos humildes, quanto baste ao
menos para viveren1 com desafogo e em paz:,
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haja embora uma revolução fonpidavel de expropriar summaria mente alguns milhares de
abomina veis nababos; liquidar de qualquer
modo uma classe restricta de exploradores
descaroaveis -eis, porfim, o pensamento constante, expressamente proclamado ou tacitamente admittido pelas escolas e partidos socialistas do mundo contemporaneo. Não é
contra o metal que se ~rama, é contra o detentor do metal; não é para a destruição d'um
equivoco que as cabeças e os braços se movem, movem-se apenas para esbulhar os que
d'esse equivoco retiram a sua influencia e
prestigio. St!-bstitui-los, ou, sequer, repartir a preza por todos: a isto. se visa, para
este objectivo se marcha, a jôrros de tinta ou
de sàngue, queiram ou não confessa-lo os ora~iilos de gabinete e os chefes de praça publica. De sorte que um predominio social, destructivel de prompto talvez pela simples negação d'uma superioridade natural pretendida,
vem a transformar-se, por um erro profundo
e fatal, .na questão de apear uns .para dar lagar a outros, de passar de mãos para-mãos o
poder e a fortuna, de cortar os abusos dos
demolidos de agora para os delegar, acaso
augmentados, aos triumphadores de amanhã.
Porque seria esse; de facto, o resultado final
da grande lucta. Se o corpo da Na tu reza é já
de per si um corpo unico, impossível de sub.-
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stituir e de renovar, é infallivel que a sua posse ha-de conferir perpetuamente um monopolio social, um premio de victoria, sonegado á _
immensa n1a'ioria da turba, e só de posse,
como hoje, dos mais intelligentes e fortes.
Não ha combinações de cerebro, por mais
complicadas e engenhosas, nem aspirações do
coração, por mais que as santifiquem a sinceridade e o desinteresse, que possam evitar
o inevitavel,-se a moeda de metal fôsse,
segundo a crença comtnutn, urna fatalidade
economica.
Felizmente, em vez de fatalidade, não passa d'um preconceito;, e foi, em grande parte,
para o expungir da Sciencia que este pequeno
volume se escreveu. Não é em preza facil, nen1
o será jámais, mostrar a inanidade d'um idolo
ao · qual innurneraveis factos diarios e, mais
particularmente, a Historia parecem conferir
uma realidade indisputavel. Por isso esperamos que se nos releve uma teimosia que, a
tractar-se de menos importante problema, po·
deria ser razoavelmente qualificada de loucu-ra. Attente-se em que erro tão colossal, em
nossa desauctorisada opinião, não o sustenta
só a Economia classica: recebern-no, e ainda
o- reforçam, propagando-o pelas massas trabalhadoras, inv'e stigadores eminentes e notaveis
reformadores da sociedade. E' característico
o exemplo de Marx, que aliás, melhor do que
\
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qualquer outro escriptor socialista, comprehendeu e defendeu a verdadeira natureza do
elemento economico a que se deu a designa·
ção de- Valor. E se pensador de tão excepcionaes qu;1lidades não soube apagar por uma
.vez a illusão de tempos barbaros, não é de
.c rêr que o saibam os discípulos e, ainda me·
nos, a generalidade dos publicistas e dos ho·mens de governo ou da Finança.
Proseguindo: aquelle elemento especial
que constituía no producto material ou immaterial, mas ,objecto de troca~ economica·s,
o que se chamava o seu valor, era o trabalho
social media que o seu fabríco ou realisação
.implicava- dizia Marx, generalisando a remota affirmativa de Smith, e corrigindo a sua
primeira, e ainda incompleta, proposição. Esse
elemento, ou antes grandeza sui generis, que
e:m todo o objecto material ou immaterial
produzido, haja ou não troca, constitue o seu
valor absoluto - dissemos nós ser a despeza
media de vida que a producção d'elle absorveu,
considerando a vida na sua realidade integral,
economica e extra-economicamente.
As duas formulas equivalem-se? Não nos
parece.
Se bem interpretamos o pensamento do
reformador socialista, o trabalho social não
transcende, conforme a pag. 164 d~ obra alludida observamos, «a esphera restrict.a da te-

.
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chnica», ou a fórma puramente eco no mica da
actividade do productor; a nossa formula não
só amplia · a de Marx, mas procura reflectir a .
complexidade e solidariedade innegaveis das
grandes manifestações da existencia, individual e collectiva.
Marx, de certo por ter em vista unicamen- ·
te a me1~cadoria, ou o producto confec.cionado
em vista da troc.a, não disc.rimina o valor ·
absoluto do valor relativo, nos dous regimens,
distinc.tos, de auto-?"etribuiçâo e de retribuição
social.

Que não attendesse a um proc.esso retributivo não completo nos fac.tos, e em ma- ·
nifesta dec.adencia nas proprias regiões agri- :
colas onde não seria de estranhar que ainda
mantive$se a sua physionomia patriarchal, é
facil de perceber, dados o seu odio ao capitalismo dominante e as suas preoccupações em
prol do · salariado opprimido. Mas que no sys- .
tema retributivo · vigente esquecesse, se não
estamos em erro, as variações inevitaveis que ,
a mera existencia de uma operação de permuta ha-de imprimir ao valor das mercado- ,
rias permritandas, ~é o que se torna difficil ,
explicar. Embora restringida pelo adjectivo
media, a fórmula trabalho social, como deftnin- ·
do o valor economico, real e exacto, da mer- ·
cadoria produzida, e pretendendo portanto;
segundo cuidamos, indicar previamente o va- ,
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lor tambem economico que se deve exigir de
retqrno, -é seguramente uma violencia feita
á complicação indiscutível dos phenomenos.
Uma tal inadvertencia affigura-se-nos capital no problema. Para la tornar bem comprehensivel, e para se poder avaliar do seu alcance,
recorramos outra ve~ ao caso do pezo, ex·planado no capitulo- O Valo1· do nosso livro
acima citado, e de que todos têm uma noção
sufficientemente rigorosa.
- Para o nosso intento, importa recordar sobretudo o sentido que scientificamente se liga ao pezo absolt~to e ao pezo relativo d'um
corpo determinado.
O pezo absoluto -define a Seiencia. é uma.
certa intensidade da força gravita.Uva exercendo-se sobre o corpo. Dous elementos, duas
variaveis, o modificam: a massa do corpo, e a
distancia d'este corpo ao centro de gravidade.
As massas dos innlimeros corpos, simples
e compostos, inorganicos e organisados, existentes á superficie do globo, divergem entre
si, ainda para o mesmo corpo, ás vezes enormemente; as distancias, sempre referidas ao
centro do planeta, comquanto divirjam entre
si menos, offerecem com tudo differenças aprecia veis. Nas variações d'este du_plo elemento

.
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- _massa e distancia-residem pois as differenças que nos pezos dos _corpos accusa á
mais elementar experiencia.
- O pezo ?'elaÚvo consiste, evidentemente, na
intensidade d'aquella força gravitativa exercendo-se sobre um certo corpo, expressa nq_
intensidade da mesma força exercendo-se sobre outro -corpo, que se tomou para unidade
de medida.
Observemos, desfazendo um equivoco acaso vulgar nas proprias pessoas instruídas, que
não é o corpo que serve de unidade de pezagem: toda a gente sabe que nas lojas os objectos metallicos, chamados pezos, não são agua
nem involucros quaesquer contendo agua, em-bora este liquido seja na apparencia a unidade do nosso systema de pezar, mas que são
objectos massiços e, em geral, homogeneos.
O -que serve de unidade, qualitativa e quantitativa, para a pezagem é a propria força grávitativa. O corpo intervem para fixar a unidade de massa. No nosso systema decimal o
centimetr-o cubico de agua, em determinadas.
condições de temperatura, pureza, pressão,
ao qual se deu o nome de gramma, representa duas .cousas: a unidade de massa, e a unidade da força -gravitativa exercendo-se sobre·
ella.
Ora, sendo impossibilidade manifesta · o·
servirmo-nos eorrentemente para as pezagens.
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da agua nas referidas condições,-. que se faz?
Escolhe-se um outro corpo homogeneo, como
o ferro por ex., e toma-se um fragmento d'elle
c uja massa seja igual á do centímetro cubico
de agua. E' claro que o gramma fica sendo,
Domo até ahi~ a intensidade da força gravitativa exercendo-se sobre a unidade de massa. ·
O gramma é, portanto, urri pezo absoluto,
quer se tracte da agua, quer se tracte do bo·
cado de metal que lhe corresponde, e a cuja
variavel-massa se deu um valor constante.
Resta a outra variavel- a distancia; porque o centímetro cubico de agua, ou o boca·
do de rr1etal correspondente, não peza o mesmo no alto da serra da Estreua· e na enseada
de Buarbos, nem na cidade do Pará e aqui no
Porto, cidade tambem maritima. O menor pezo do gramma será no Equador e no ponto
·mais elevado ; o rr1aior seria no Polo e ao ni- ·
ve.l do oceano.
Será então preciso escolher, para acabar
de definir scientificamente o gramma, uma altitude e uma latitude.determinadas? Em pleno
rigor theorico, sem dúvida: escolheram-se
a . latitude de 45° e ·a altitude da superficie
dos mares . . Praticamente, porém, não é,
desde que o corpo a pezar e a unidade ·
de pezagem existem no mesmo logar da ·
Terra; porque em tal caso é 'intuitivo que
a distaneia se conserva in.variavel .para os
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dous corpos, ou não influe no resultado da
Dperação.
O ,pezo relativo d'um certo corpo, ou a relação entre a intensidade da força gravitativa
que actúa s-obre elle e a intensidade da mesma força actuando sobre o gramma, mantemse por conseguinte inalterada, seja qual fôr o
logar do orbe onde a pezagem se effectue, e
.avalia-se pela differença da massa d'elle para
a massa-unidade, contida no gramma. De maneira que pezar vem a ser, em rigor, exprimir
numericamente a massa do corpo na massaunidade, suppondo-se sempre igual a distan-cia de ambas ao centro da Terra, ou que uma
e a outra permanecem n'um s.ó e mesmo logar.
Hesumindo e concluindo: pezo absoluto
d'um corpo, em determinada massa e em dado lagar da Terra, é uma certa intensidade da
força gravitativa actuando n'esse logar sobre
essa massa, variando, por isso, com a massa
e com a distancia; pezo t·elativo do mesmo
·c orpo é a intensidade da mesma força, comparada (e n'ella expressa arithmeticamente) á
intensidade gravitativa, registrada em identico
logar na unidade de massa. Pezar é achar e
traduzir em nu meros essa relação, e requer,
para ser operação fidedigna: 1. 0 pezos, ou
-c orpos que representem a unidade de nlassa, com multiplos e sub-multiplos exactos;
2
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2. 0 um instrumento, a balança, que presupponha iguaes nós dous corpos comparados as
distancias ao centro da Terra.
Fixe bem o leitor que, para conduzir ' cor- .
rectamente a pezagem, se valeu· a Sciencia
d'um duplo e necessario artificio: adoptar.
uma' unidade de massa, preferindo o corpoagua em circumstancias especiaes; tornar
iguaes, por me.io da balança, as distancias ao
centro de gravitação. Ar;mullada- digamos
assim·· a distancia pelo segundo artificio, e
tornada constante no gramma a pfimeira variavel-massa, a pezagem reduziu-se apenas a
encontrar uma relação entre massas.
Postp isto, retomemos o coneeito de Marx,
e vejamos como o exemplo do pezo e o da
pezagem poderão elucidar a funcção que elle
attribue á moeda, bem como a operação da
permuta no regímen retributivo act,ual, on regimen de troca indirecta. No caso eeonomico,
a unidade de massa será a baze do systema
monetario; os pezos as peças de moeda, multiplas e sub-multiplas da baze; a pezagem, a
operação da permuta.
Para simplificar a questão, supporemos o
ouro a unica materia prima adoptada para o
fabrico das peças, e a escala dos valores mo·
netarios regulada rigorosamente por lei.
Escusado seria advertir que não só as peças
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traduzem valores reaes, como os pezos· manifestavam, ha pouco, intensidades effectivas da
gravidade, mas qp.e a escala dos nominaes reproduz fielmente, da mesma maneira que nos
pezos, a escala dos valores reaes, ou os
quantitativos de ouro puro contido em cada
uma das peças. Quer dizer: no assumpto respeitaremos escrupulosamente o conceito re·
cebido acêrca do que seja, ou deva ser, a verdadeira mo.(jda.
As analogias que immediatamente resaltam
são estas:
A grandeza a medir, pezo no primeiro caso,
valor no segundo, têm representação effectiva na unidade · escolhida: o gramma peza; a
baze-ouro vale. Ha, demais d'isso, nos dous
casos uma escala legal, e o mais possível exacta, de rnultiplos e sub-multiplos, tendo em
si a grandeza (pezo e valor) effectivamente representada. Escolheu-se, finalmente, em ambos um corpo determinado que representasse
essa grandeza.
Mas surprehendem-se, com não menor facilidade, as differenças: na fixidez da unidade; na influencia da quantidade das medidas •
sobre o resultado da medição; na divergencia
fundamental entre os ·instrumentos de medir;
na invariabilidade no primeiro caso, e continua variabilidade no segundo (-embora em períodos curtos de tempo, e para o m.e smo
, quan-

20

Introducção ao Problema

titativo de numeraria) da grandeza relativa da
mesma porção do eorpo, expressa nas respectivas unidades; na impossibilidade para o .
pezo, e na possibilidade para o valor, de se
prescindir na medição concreta, corrente, do
emprego de unid~des effectivas,-para nos
referirmos só ás differenças principaes.
Accentuemo-las com a desejavel elareza,
comquanto summariamente.
A primeira é intuitiva, e resulta do conhecimento theorico exacto das varia veis do pezo,
e da relativa facilid~de pratica em torna-las
ambas (massa e distancia) constantes, confrontadas com a noção apenas conjectural de
valor, ' e com a difficuldade pratica para lhe
fixar as variaveis.
Quaes são os elementos de variação do
pezo? Massa e distancia. Quaes são os elementos de variação do valor? Da Economia
classica não ha meio de arrancar uma resposta soffrivelmente nítida e uniforme; para
Marx são o tempo e o trabalho media do productor, se bem lhe reproduzimos a ideia; para
_nós, ·o tempo e a vida media, integral, absorvidos pela riqueza elaborada. Para Marx, como
para nós, apezar da discordancia (por nós presumida) no seg11ndo, os elementos de variação reduzem-se apparentemente a só dous;
~a realidade, o segundo implica, segundo se
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nos affigura, varia veis ~ultiplas, de obscura ·
destrinça e de impossível determinação ari. thmetica.
-o gramma precisou-se, desde que pela
adopção do nível do mar e da latitude· de 45°
se tornou constante a distancia, e se tornou a
massa tambem constante, igualando, na agua
-pura, a temperatura a zero e o volume a 1
centímetro cubico; porque adquirimos a certeza de tornar invariavel n'estas . condições a
intensidade da força gravitativa. Mas quando
a lei britannica manda que o banco d'Inglaterra receba cada. onça-standard por 67 shellings e ~pence, seguir-se-ha d'ahi que se fixaram todas as variaveis do Valor n' esse pezo de
metal (31,1035 gr.)? ou que o valor d'este quantitativo de ouro puro se tornou invariavel, não
diremos para todo o mundo, ma~ · apenas · para
a propria Inglaterra?
Para que o facto se desse, como se deu
para o gramma, era indispensavel conhecerem-se, d'aquellas variaveis, ao menos as principaes, e provar-se . seguidamente que a escolha
do ouro, em certo pezo, as immobilisara
-por assim nos exprimirrnos-n'uma quantidade immutavel. Ora, não só a existencia,
numero e proporção reciproca d'aquelles elementos varia veis são uma complicada questão
economica, thema inexgotavel de controversias ardentes, e provavelmente incognita irre-
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ductivel pelos nossos recursos de analyse;
não só, por isso, se torna impossível affirmar
que um dado pezo de ouro as conseguiu definir e fixar,- mas a lei ingleza (ou de qualquer outro paiz), ao marcar para a onça-standard 67 shellings e 9 pence,- que faz na realidade?
Defínirá e precisará absolutamente, como a
Sciencia definiu e precisou para o gramma-, um
certo quantum de valor, que sabemos de ante.n1ão que não 1nudará? Não : a lei esclarece só
que pelos 31,1035 gr. de ouro o Banco dará,
· e m notas (! ), prata e uns tantos pence em cobre, o que ella julgou equivOtler-lhes; ·quer dizer, define o valor-unidade do ouro, não re·
solvendo-o em elementos de variação proprios
e conhecidos, como o eram no pezo-gramma ·
a massa e a distancia, mas exprimindo-os
verbalmente quer em p·apel, sem valor effectivo ou real, nas proprias ideias britannicas,
quer em outras unidades monetarias preexistentes I Exactamente como se, rejeitando a
definição consagrada, eluc~dassemos que o
gramtna valia tantos escropulos e tantos grãos.
Como definição scientifica, devemos reconhe·
cer que deixa muito a desejar.
N1uma palavra: a lei ignorando o que seja
o valor, com as suas variaveis, d'um certo
pezo do metal-ouro, esquiva a difficuldade,
r eportando-se ao valor d'outro certo pezo do

1
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.metal-prata, como se este deslocamento não
constituísse, no fundo, um ·perfeito circulo
vicioso, deixando a questão na mesma treva
impenetravel.
A nossa confiança na fixidez do gramma
bazeia- se na convicção de que nem a textura
Q.a agua varie, nem mudem a fórma e volume
do orbe; e esta convicção concordemos em
que não deixa de ser muito provavel. A convicção, porém, de que nenhuma modificação
sensível soffrerá, em largos períodos de tempo, o valor da onça-standard,- ousará affirmar alguem que assenta nos mesmos dados
positivos que conferiram á primeira foros de
certeza scientifica?
Mas ha mais: a quantidade das peças altera-lhes fat~lmente o valor alvitrado, ainda quando a determinação d' elle podes se ser rigoroBa, e não fôsse apenas referido ao valor d'outra
moeda, por igual desconhecido; e altera-o,
por conseguinte, para a baze do systema.
O facto, inutil será pô-lo em relevo, porque
nem o mais obstinado classico se permittirá
duvidar d'elle; é a sua interpretação que
nos importa. Na pezagem seria ridiculo phantasiar que tem sombra sequer de interferencia ·a circumstancia de se encontrarem ao
nosso dispôr, a cada canto, innumeros cylindros metallicos a que damos o nome de pezos,
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bu a de' encontrarmos apenas um terço ou
metade: 10 kilos d'uma m-ercadoria qualquer serão sempre 10 kilos, nada importando
que sobrem ou escasseiem as unidades .de
medida. Imaginemos, porém, reduzido a metade na Inglaterra, e sem substituição -por
outro metal ou por papel, o montante das
suas libras;- ficaria acaso a mesm.a a relação de valor entre os productos e a sua supposta unidade onça-d'ouro? E' absolutamente
indiscutivel que não. Havendo, porém, a substituição, e resalvadas as perturbações inevitaveis ligadas sobretudo á especulação e ao
mêdo, provam todas as crises que o nivel
interno dos preços se conserva inalterado,
ou unicamente experimenta pequenas oscillações. \
No primeiro caso, o valor relativo da totalidade ·dos productos e serviços troca veis, expresso na unidade monetaria, soffreria uma depressão formidavel; no _segundo, menos egoísmo e ignorancia do publico quasi nem attentariam no enorme desfalque da moeda em ouro:
n'aquelle, o artigo que valia até ahi duas libras
passava a valer só uma; n'este, ficava nas duas
libras do costume a cota do artigo em questão.
E comtudo o deficit do metal-ouro, ou de avultada massa de valores effectivos, reaes, era
identico nos dous casos.
Que demonstra, para a mesma causa on-

.
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ginaria, uma tal disparidade nos effeitos? Demonstra1 evidentemente, que para a estabili~
dade dos preços, ou valores relativos das mercadorias expressos em moeda, importa muito
mais a qttantidade d'ella do que a natureza da
sua materia . prima; que tem mais decisiva influencia o numero maior ou menor
dos signaes representativos das unidades de
rnedida do que a effectividade d'um valor
n'esses symbolos. Que circulem em quantitativo bastante- eis o que todo$ sentem e reclamam; que sejam dB ouro, de sola ou papel
-eis o que pezará a n1uito pouc0s, inconscientes uns, outros especuladores ou avaros.
A' grande maioria dos cidadãos o facto será, sem dúvida alguma, quasi de todo' indifferente. Dão-se-lhe no n1ercado .os principaes artigos de consumo por certo nominal
de papel, como anteriormente se lhe davam
·pelo mesmo nominal da correspondente peça
d'ouro? Se dão, a mudança da substancia monetaria não passará d'um abalo fugaz ligado
á substituição d'um habito, e depressa passado á historia.
Quando consecutivamente a essa mudança se nota uma elevação de preços no mercado interno, o facto não depende da substituição, se o montante dos titulas manetarios permaneceu invariavel; depende do rarea-
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mento e carestia dos artigos d'importação, sobrecarregados com o agio, det~rminando um
novo equilíbrio economico. E observe-se, não
obstante, que a elevação interessa, . em regra,
só as mercadorias importadas, e as mercadorias internas que d'ellas dependem mais directamente na sua producção, conservando-se
a cota commercial das restantes sensivelmente constante.
Ora, dissemos atraz que a operação da
pezagem corresponde, no mundo economico,
á operação da permuta; e registramos que a
primeira se não póde efiectuar na vida corrente sem a intervenção de unidades reaes de
pezo, sendo porém indifferente para o resultado que faltem ou abundem os pezos. Na
operação da permuta acabamos de vêr precisamente o contrario: a abundancia ou a falta
de unidàdes monetarias exercem influencia decisiva no resultado da operação, não tendo,
porém, sobre elle repercussão de importancia
a presença ou a ausencia de valor real, effectivo, n'essas unidades de moeda. Por consequencia, ou não ha logica no entendimento dos
homens, nem mesmo senso-commum, ou nas
compras e vendas, seja qual fôr o regímen monetario, quer de metal quer de papel, a avaliação do artigo a adquirir e a ceder não póde
de fórma alguma reportar-se ao valor da pla·
~a ou da nota de banco. Qual é o valor .real
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(de custo) da nota? Conhece-o o estabelecimento que a emitte; a quasi totalidade da
gente, se é que alguma vez pensou n'isso, só
presume que é extremamente pequeno, --que
fica a enorme distancia da placa d' ouro correspondente. ·
Se o valor real da nota entrasse para
alguma cousa na avaliação das riquezas que
todos os dias se trocam, os preços teriam subido a proporções desvairadas. O valor real de
todo o nosso papel circulante, suppondo-o a
figurar. d'uma só vez n'uma troca, acaso não
chegaria para comprar a colheita de vinho de
dous ou tres razoaveis propriedades do Douro. ·
Se, pelo contrario, fôsse o valor real do ouro,
tal como o agio lh'o fez, que servisse de medida interna aos valores, os dous ou tres lavra·
dores durienses teriam acaso de dar outro rumo á sua vida, ou então de multiplicar, algumas vezes, a sua producç~o actual.
Papel ou metal, percebe . agora o leitor,
em conclusão, que é o quantitativo total, e não
a ma teria prima do instrumento circulante que
modifica, n'este ou n'aquelle sentido, a permuta;· que tão real é hoje para nós o valor
do ouro com a sobrecarga do agio, como o
era antes d~ crise o valor que a lei lhe marcara, de menos d'uns 40 °/o; que esta consi·
-deravel differença na ?~ealidade dos dous· va·
lores do metal nas duas epochas pouco alte-
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rou, em oito annos, o nivel geral dos preços
interiores; e que o valor do titulo rrwnetario
nada ou muito pouco influe na apreciação das
riquezas a trocar, não podendo, portanto,
servir-lhes de unidade de medida, segundo
phantasiam os economistas da velha e da nova
escola.
Haverá na troca economica um instrumento que -corresponda á balança na operação da
pezagem? Ha: esse instrumento, na troca individualmente considerada, é o homem-comprador e vendedor; na troca considerada em
massa, é o conjuncto dos vendedores e compradores, ou o que se chama o mercado. E~
um instrumento vivo, um apparelho de medição finimado, como o foi outr'ora, e em parte o
é ainda hoje, para a pezagem, mas com a circumstancia característica de ser ao mesmo tempo o agente que fiscalisa e dirige a operação e
a de possuir na sua propria energia organica as
unidades .de medida; poder-lhe-hiamos chamar uma balança viva e, em certo sentido, automatica, fornecendo os pezos e regulando a
pezagem. E', em nosso parecer, a coexistencia
no homem, individual ou conectivo, d'esta
tripla funcção de agente, instrun1ento e unidade de Inedida, ao primeiro aspecto difficil de
notar e distinguir, que, porventura, ong1nou
o preconceito da moeda de metal, e em todo
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caso induziu os economistas a desarrazoarem
deploravelmente no assumpto.
Mas, se a balança é um apparelho imperfeito, comquanto ohra já intencional e cuidada da industria humana, facil será conjecturar quanto menos perfeito, sob esse ponto
de vista, o será o homem, producto da Naturezfl: inconsciente,- e, por isso, defeituosa e
desigual a operação de que a civilisação o tornou o instrumento obrigado. Na sensibilidade
e }rusteza não haverá exaggero, affirmando-se
que existem entre os homens muito mais differenças do que entre as balanças do commercio, pela razão elementar de que não ha aferidores n~m aferição possíveis, que confiram
á balança-homem aquelles requisitos essen·
ciaes. Só a experiencia no-las poderá radicar,
se todavia houvennos nascido com disposições para o negocio, ou não fôrmos, ao menos:
de todo desprovidos de aptidões favoraveis,
ao surgirmos a desempenhar um papel na tragicomedía da vida. Embora grosseiro,- porque
entendemos nós affirmar, comtudo, em cada
homem um instrumento de medição dos valores? Por isto: não só pela sua presença imprescindível no acto da troca, mas ainda, e
·sobretudo, porque, exactamente como a balança em relação ao pezo, in,corpora em
si o valor, e se torna sensível ás variações
que elle experimenta. A balança peza; mas é
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ao mesmo tempo um apparelho de medida,
porque manifesta as variações do pezo. O homem ·.vale; mas é tambem um instrumento
de medição, visto accusar as variações do
valor.
Desempenha todavia esta funcção, em ge·
ral, por accidente, e está, demais d'isso, su·
jeito a mil influencias perturbadoras a que
não está sujeita uma machina simplista e
inorganica. N'esta distancia collossal comprehende-se que resida mais um motivo de
nada insignificante divergencia nos resultados
a que é possível chegar-se· na pezagem e na
troca.
N'este ponto uma objecção é de prevêr:
-«Se n'uma transacção eco no mica o compradÓr (e o vendedor) é o instrumento _.de
medida, e tem portanto de ser sensiyel á
igualdade ou desigualdade dos dous valores
em presença, o valor da mercadoria a comprar comprehende-se claramente que impres·
sione esse instrumento de medida, isto é,' o
comprador; mas, se a moeda a offerecer fôr
apenas fiduciaria, - onde está o segundo
valor real a contrapôr, para que a apreciação
seja correcta, ao valor effectivo da mercadoria
a adquirir'?>>
Não ha pessoa que não descubra no raciocmiO, em vez d'uma objecção, um poderoso ·argumento em favor da nossa these.
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Porque é incontrastavel que operações d'estas
se effectuam cada dia aos milhões pela superficie da Terra; e a consequencia forçada a tirar
d'estes factos seria, desviada a hypothese de
enlouquecimento collectivo, uma das duas seguintes: ou que nos signaes n1onetarios é
uma questão indifierente, ou pelo menos secundaria, haver ou não valor real, effectivo,
correspondente ao valor tambem effectivo e
real da mercadoria a trocar, .ou que o valor real da moeda metallica tem um sentido
diverso do que os economistas lhe attribuem .
. E' esta segunda hypothese que exprime a
verdade das cousas, conciliando-se aliás perfeitamente com a primeira, como passamos a
vê r.
Com effeito,- o que é que financeires e
economistas consideram valor real na libra
sterlina? Em ultima analyse, designam pelo
qualificativo o valor commercial da quantidade
de ouro contida na peça,- valor apparentemente fixo, marcado pela lei ingleza de 1844, e
que ao le1npo era superior á cota do ouro nó
mercado livre; hoje é provavel que lhe seja
sensivelmente igual, ou um pouco inferior, .
por motivos que não vem a proposito examinar. Fixemos, pois, que quando a lei ingleza ·
(e a de ·todos os paizes mono e bi-metallistas) exprimiu em rnoeda preexistente (como
não podia deixar de fazer, dada a ignorancia
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dos homens acêrca do que seja o valor absoluto com as suas variaveis) o valor relativo
da onça-standm·d, regulou-se pela cota commercial do ouro no mercado livre, expressa
n'aquella moeda preexistente . .
Está claro que o valor legal convinha que
fôsse não só fixo, mas um pouco superior ao
valor commercial; d'outro modo o metal não
procuraria o Banco e as casas de moeda inglezas, para ser cunhado em peças, de preferencia aos estabelecimentos industriaes, para ·
ser transformado em artefactos de adorno.
Por consequencia, quando hoje um cidadão
inglez dá em Londres uma libra sterlina em
01.1ro por uma mercadoria qualquer, sabe, ou
póde facilmente sab~r, que troca um certo
valor~ commercial por outro valor comn1ercial
que julga corresponder ao primeiro: é o caso
que os economistas classicos e o proprio Marx ·
considéram normal e legitimo. Quando, porém,
em logar da libra em ouro, o referido cidadão
inglez dá 20 shellings em prata pela mesma
mercadoria, sabe, ou póde saber corn identica
facilidade, que troca um valor commercial, deprimido. em cêrca de 40 °/o, por outro valor
commercial que o excede na percentagern
consignada. Segundo as ideias da Economia
-classica e do socialista allemão, o comprador
britannico defraudou o seu _patrício vendedor
n'aquelles 40 °/o, visto que o valor ?"eal dos 20

/
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shellings em prata não corresponde ao valor
real da mercadoria adquirida. Se o valor real
da peça monetaria é, e não póde deixar de

ser no conceito de Marx e ·dos classicos, o
valor commercial, pouco mais ou menos, da
principal materia prima que a fórma, a trans- ..
·acção no segundo caso poderá ser legal, mas
é com toda a certeza fraudulenta, por ser irremissivelmente ficticia. E porque é que o será,
dadas as opiniões recebidas? Sê-lo-ha, porque
a lei não pode, ao tnenos sem violencia e prejuízo, alterar as cotas commerciaes, ou reaes,
correntes das innumeras mercadorias que circulam no globo; e ella mesma o reconheceu,
fixando o valor da onça-standard sobre a cota
commercial do ouro em 1844, e modificando-o
infalliv~lmente ámanhã, se esta cota subisse e
se n1antivesse acima do valor legal. No pensamento de Marx e da Economia das escolas,
a segunda transacção devia, portanto, ter sido
ficticia e fraudulenta.
Foi-o? Não foi. Porquê? Porque o valor .
real dos 20 shellings ~m prata não representa
o valor real, ou commercial, da pre.ta que
contêm; representa o valor t'eal, ou commercial, do artigo produzido pelo possuidor
dos 20 shellings, e por cujq, venda recebeu
elle esta quantidade de metal. Ao pagar a mercadoria que acima suppozemos, -não é o valor
3
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d'este pezo de prata que transmitte ao vendedor, mas transmitte-lhe o valor do artigo que
fabricou e vendeu; e é este segundo valor,
sem attenção ao primeiro, que elle e o vendedor entenderam equivalerem-se.
Tal é o unico valor real da moeda metallica, o seu verdadeiro valor, independente . dos
valores da sua materia prima, quer do que a
lei lhe marcou n'outros tempos, quer do que
o mercado livre lhe faz ao presente. E' um valor essencialmente representativo ou symbolico, e fiduciario em certo grau, porque varia
continuamente, embora dentro de certos limite~, e porque é indispensavel, para haver n'essas
variações um.a media estavel, confiar em dous
factos: na regularidade de producção econornica \do paiz de que se tracta, e na proporcionalidade entre as emissões da moeda e
a . massa das transacções, actuaes e de prevê r para curto prazo; Chamar-lhe-hemos valor
economico, regeitando o qualificativo real por
ser, além de ambiguo, inadmissível e perturba~or, e· bem assim o qualificativo fiduciario,
por induzir a maioria dos espíritos, desor:ientados pela Economia classica, á supposição de
que a palavra significa valor fictício, imaginaria,
não existente, -quando é, pelo contrario, e seja
qual fôr a materia prima monetaria, o unico
valor positivo e subsistente.
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) Supponhamos, porfln1, que o ·comprador
inglez pagou a mercadoria com uma nota de
libra ou 20 shellings;- defraudou, mais ainda,
o vendedor? Não defraudou. E porquê? Sempre pela razão que acabamos de expô r: por
ser o valor economico do sig.nal monetario o
unico que verdadeiramente vigora, e portanto o
unico que comprador e vendedor apreciam, nada importando, no fundo, que seja de ouro, de
prata, de papel, ou de outra qualquer especie
de materia.
Fica, por tal modo, desfeita a objecção, e
j ustiflcado o asserto de ser o valor real da
moeda metallica não só noção diversa da que
é quasi universalmente recebida, mas elemento
perfeitamente identjco e comtnuçn no ouro
na nota de banco, consistindo no valor econo·
mico, ou capacidade de compra, que possue
qualquer d'estes symbolos.
Quando, porisso, um individuo leva no bolso para fazer as suas compras pavei, em vez de
metal, não é o custo da cedul9-, como não
seria o custo da placa, que lhe serve de unidade de medida, mas o custo da 1nercadoria
que elaborou e vendeu, e que está agora representado n'aquelle quarto de papel, como
estaria na placa de metal. E' este custo, ou
in totum, ou abstractamente fragmentado em
shellings, em francos, en1 re~s, conforme se

e
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propõe gastar o seu dinheiro d'uma só vez ou
por parcellas, que, no verdadeiro mecanismo da perrnuta, elle confronta com o valor
. peior ou melhor conjecturado da mercadoria que deseja. Esses é que são os dous valores activos, as genuínas realidades economicas em presença, que, no seu duplo caracter
de instrumento e agente de n1edição, elle
se esforça por tornar equivalentes. A moeda,
metalou papel, graças ao seu nominal dividido e escalonado, e graças ao valor medio, garantido pela proporcionalidade emissora, que
a sua baze representa em abstracto, archiva
passivmnen te e (iel1nente a equivalencia ajustada, e passa a creditar socialmente por ella o seu
novo possuidor. E' uma especie de certificado
de peza'gem economica, desquitando um permutante e salvaguardando o outro por uma
certa equivalencia reconhecida e ac.c eita por
ambos,- um mero titulo creclitorio, como não
cessaremos de repetir.
Se, por consequencia, os factos provam
que a moeda, materialmente considerada, nem
tem fixidez de baze, nem figura na troca pelo
seu valor impropriamente chamado r eal, nen1
se associa a um instrumento de rnedida cuja
sensibilidade e justeza se possam com parar ás
da balança; e se por outro lado estabelecem,
g~raças á simples existencia das circulações
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fiduciarias, que o seu valor é um mero valor
economico, puramente representativo, e a estabilidade da sua escala de nominaes dependente sobretudo da quantidade da emissão, e
não da qualidade da materia prima que a constitue, -vêr-se-ha, parece-nos: 1. 0 quanto é indiscreto, a seu respeito, o preconceito da
Economia orthodoxa, compartilhado por Marx;
2. 0 quanto a simples existencia da troca e as
variações no quantitativo do numeraria podem
repercutir-se no valor de ·custo absoíuto da mercadoria a apresentar no mercado, fôsse ou
não o . capitalismo o regímen preponderante
de producção; 3. 0 quanto á formula-tempo e
trabalho social meclio- ainda suppondo-a correcta como expressão analytica do Valor, carece de ser examinada nos diversos regimens
retributivos, desde que visa a traduzir, ao mesmo tempo, uma verdade da Sciencia e uma
regra da equidade.
Accrescentemos para elucidação do leitor,
talvez escusada, que, admittida a nossa convicção de ser o valor do titulo n1onetario o
proprfo valor da mercadoria pela qual foi substituída no acto da venda, a formula marxista
é absolutan1ente ·compatível com as circulações de papel~ embora o socialista germanico o
não ,pensasse.
,
O que importa portanto é indagar, até onde
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seja possível, das variavei.c; do valor absoluto,
ligadas quer ás ci·rcumstancias e instrumentos
da producção, quer ao mecanismo da troca,
quer á 0rganisação geral da sociedade, no
ponto de vista economicó; aprofundar o conceito de Valor, discutindo as objecções que
poderá suggerir; precisar com o maximo ri- gor a sua unidade de medida, e circumscrever~ portanto, nitidamente a funcção typica da
moeda; e inquirir do fundamento e sentido
exacto da doutrin.a da gratuitidade, nas relações que possa reconhecer com a noção de
Capital.
As conclusões a tirar d'esta indagação virão depois.
\

'

CAPITULO II

Imaginemos um concelho rural de vida .
' economica autonoma, ou produzindo quanto
bastasse ás necessidades dos seus habitantes, e dividido, para isso, nas seguintes classes de productores: lavradores, chapeleiros,
sapateiros, fabricantes de roupa branca, fabricantes de roupa de côr, metallu r~icos e indivíduos encarregados dos transportes. Ao todo 7
classes,- que supporemos organisadas em regímen cooperativo, bem differenciadas umas
das outras nas suas funcções respectivas, mas
não divididas internamente em suhr.classes.
Imaginemos ainda casado cada individuo que
.as constitue, representando uma família de 4
pessoas; e que excede numericamente todas
.as outras reunidas, o que aliás traduz a reatidade .social, a classe dos lavradores. Dar-lhe-
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hemos 5:000 indivíduos, ou 20:000 pessoas, a
4 pessoas por familia. Claro está que este
pequenó cantão .vive no regímen da troca,
visto haver differenciação de trabalho.
Faremos já uma previsão: o nosso mundo
concelhio vai todo gravitar, economicamente,
em torno da lavoura e da classe dos cultivadores, ou em torno da principal fórma de actividade e da çlasse mais numerosa e necessaria. A estabilidade e .a propria existencia do
systema dependem d'ella e da regularidade do
seu trabalho. Anniquilada, disso Iver-se- h iam,
dispersando-se, as 6 classes restantes; conside. ravelmente augmentada ou reduzida, perturbar-se-hão e se equilibrarão d'outro modo;
alterada para mais ou para menos, e tambem
consid~ravelmente, a sua intensidade funccional, da'r -se-ha uma repercussão importante,
favoravel ou desfavoravel, na existencia _das
classes gravitantes.
N'uma palavra: a ' lavoura e o lavrador serão o centro de gravitação do nosso pequeno
mundo economico; e, embora a solidariedade
das classes que o formam seja muito real,
e a sua influencia reciproca indiscutível, não
ha duvida em que, conforme acabamos de dizer, «a existencia e a estabilidade» do conjuncto vão fatalmente subordinar-se á estabilidade e existencia da classe que prepondera pelo
numero, e pela qualidade da mercadoria que
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produz. Pó de subsistir-se sem chapeus, sem
calçado. e sem vestuario, e até mesmo sem o
.emprego d'um utensílio ou ferramenta metalIica, porque um galho d'arvore e um fragmento
de sílex, bem_ou mal, sempre darão uma alfaia
e uma arma; sem alime'nto, porém, é que não
ha possibilidade de vida. Todos comem, e cada
um em quantidade que pouco se afasta d'uma
constante media de notavel fixidez, por mais
que a necessidade force a restringir a dieta ;
e se é certo que todos usam um pedaço de
tecido que cubra a cabeça e o corpo, e possuam ao menos uma colher e uns tamancos,
não é menos infallivel que são enormes sob
este ponto de vista as differenças individuaes
de consumo. Este é o motivo pelo qual as economias, quando se impõem, começam invariavelmente por aqui; e mau é, se chegam a_
invadir os domínios do estomago.
Mas os pães, queremos dizer -os alimentos, já não se m-ultiplicam n'este seculo de
ferrea descrença á voz imperativa do propheta; a Natureza doba impassivelmente os dias
e as horas, surda e muda ás nossas invectivas
e queixumes; e a Civilisação entendeu, se com
razão ou sem ella ignora-se, que para assegurar
soflrivelmente o pão aos esfomeados era indispensavel e urgente decretar a appropriação
do solo e seus fructos. Depois, o solo limita-o
a estreiteza da área sob o olhar de Argus do
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visinho; o fructo concede-o só no minuto imprescriptivel a bronzea indifferença do tempo; a qualidade e a porção arbitram-n'as, em
grande parte, os humores caprichosos do clima. D'onde resulta, depois de tudo reunido e
pezado escrupulosamente no cerebro; que as
condições e os limites, uns naturaes e outros
sociaes, da producção do alimento, particularmente do pão, hão-de em ultima analyse
limitar e condicionar as demais fórmas de
actividade productiva; e que, portanto, agricultores e àgricultura têm de ser invencívelmente a prineipal massa gravitante, _ou o centro e o grande regulador do equilíbrio economico do nosso pequeno mundo imaginaria.
Temos então 5:000 famílias, conforme vinhamqs dizendo, trabalhando a terra e preparando o alimento, o qual por simplificar, e
porque a hypoth ese não altera a exactidão do
raciocínio, supporêmos representado no trigo,
e justamente bastando ás necessidades do
cantão. Chamemos A a quantidade total do
trigo produzido.
E' evidente que A tem de repartir-se em
dous quinhõ es ou parcellas, uma das quaes,
a mai?r, é retida para consumo das 5:000 famílias de ruraes, e a menor se destina a remunerar as familias, ainda em numero desconhecido, das outras seis classes productoras.
Esta segunda parcella, reservada para a troca,
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e que chamaremos A', tem pois de subdividir-se em 6 outras, e proporcionalmente ao numero de familias que fórma cada uma d'ellas.
Ainda para simplificar, e porque não prejudicamos a logica, supporêmos que cada familia
de todas as classes do concelho supporta o
mesmo trabalho medio, e consome media
tambem igual de alimentos, de vestuario e d'alfaias ou utensílios.
Desig.nando por n 1 ns n 3 n 4 n 5 n 6 as 6
' ' das
' suas
' ' respecti'
classes, segundo o numero
vas famílias, e por S a somma total das famílias, segue-se que as quota-partes de trigo a
distribuir por cada classe serão successivá1
mente representadas por: ~ chapeleiros;
3
7
~ sapateiros; ~ tecelões e fiandeiros de li·
nho; ~4, tecelões e fiandeiros de lã; '~ metal6
lurgicos; ~ encarregados dos transportes.
Mas a quantidade A' do trigo faz parte de uma
producção annual. Por conseguinte, a primeira
1
sub-parcella ~ , destinad.a aos chapeleiros, entende-se que é a paga do seu trabalho d'um
anno, applicado a fabricar os chapeus de que
os agricultores precisaram no mesmo período
de tempo; mas só a paga dos agricu~tores, e
não a das outras classes. O anno será, pois,
a nossa unidade de tempo.
5:000 famílias serão 20:000 pessoa$. Se dermos a cada pessoa e annualmente um chapeu,
teremos 20:000 chapeus, os quaes supporemos
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fabricados por 50 familias organisadas, segundo dissemos, em regímen cooperativo.
Os 20:.000 chapeus fabricados para a classe dos lavradores parece que ficarão equitativamente pagos, se por elles receberem as 50
famílias o alimento bastante para todo o anno.
Admittindo que chegam 500 kilos de trigo
para cada uma durante esse . período de tem·
po, 25:000 kilos de trigo pagarão os 20:000
chapeus produzidos, equivalendo portanto
cada chapeu a 1k,250 de cereal_.
A mesma equívalencia se dará,{visto suppôrmos o mesmo numero de 50 famílias a fabricar 20:000 pares_de sapatos por anno, entre
cada par e 1 k,250 de· trigo.
As 200 famílias de tecelões e fiandeiros de
linho, ~ visto considerarmos fixa a mesma
media de alimentação para todas, e em todas
as 7 classes, deverão receber por anno 100:000
kilos de cereal. Admittindo que fabricam para
cada fa mi lia de agricultores 20 metros, terão
fabricado annualmente para as 5:000 famílias
100:000 metros de tecido, vindo pois 1 metro
d'elle a corresponder a 1 kilo de trigo.
Para_os tecelões e fiandeiros de lã, e as
suas 200 famílias, será tambem de 100:000 kilos a sua paga annual. Concedendo-se, porém,
que bastarão 10 metros de tecido, em vez dos ·
20 do exemplo anterior, a cada família ru'ral, ficará cada metro equivalendo a 2 kilos
de trigo.
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A remuneração das 100 familias de .metallurgicos será de 50:000 kilos de ~ereal. Se imaginarmos, entre utensílios e ferramentas, 4 peças a renovar por anno e por família, terão
estes industriaes apromptado para a lavoura
o total de 20:000 peças, sahindo assim cada
peça a 2k,500.
Mas os transportadores não confeccionam
productos; apenas desempenham serviços.
A sua remuneração será, como para a classe
dos metallurgicos, de 50:000 kilos de trigo por
anno. Visto havermos adoptado o anno para
unidade de tempo, poderemos referir esta re- ·
muneração á faqlilia, e dizer que cada Uma
recebe annualmente, por paga da sua quotaparte na funçção transportadora, 500 kilos de
trigo, ou 1k,370 por dia, approximadamente.
Resumindo, para tornar estas relações mai~
claras:
A', ou a quantidade çle trigo disponi vel
para a troca, é igual a B50:000 kilwos, a distri. buir como segue:
Para 50 familias, fabricantes de chapeus ....... .
>>
50
»
>>
» calçado ....... .
»
200
»
>>
» · linho ......... .
)) 200
))
)) lã ............ .
)) 100
»
» alfaias ........ .
)) 1.00
encarregadas dos transportes ..

25:000
25:000
100:000

!00:000
50:000
50:000

))

))

))

350:000
-

·- -
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Portanto, exprimindo em trigo os outros
productos ou serviços,
i chapeu
valerá ........ , .
i par de calçado- »
...•••••.•
i metro de linho
»
.•..•..•.•
i
)) . )) lã
))
......... .
i alfaia
i dia de serviço
))

))

k.os
i,250
i,250
i,OOO
2,000
2,500
i,370

Verifiquemos, antes de proseguir, se estes
numeros são exactos, ou exprimem perfeita
reciprocidade de valores.
Está claro que por valores designaremos
todos estes productos e serviços trocados.
1 chapeu, dissemos, vale 1,250 grammas
de trigo. Mas os 50 artífices não fabricaram só
20:000 , chapeus para os lavradores e respectivas f~m1lias; fabricaram tambem 200 para
as suas 50 famílias, e mais 2:600 para as 650
famílias das outras 5 classes, ou .um total de
22:800 chapeus. Deduzidos os 200 para uso
proprio, segue- se que 22:600 foram confeccionados para a permuta. E' este, de facto, um
característico ·d a industria: produzir sobretudo
para uso alheio. '
20:000 já sabemos em que e por quanto foram pagos. Besta vêr por quanto e em que vão
ser remunerados os 2:600 que crescem. Tornando agora, em vez do trigo, o chapeu para
artigo de referencia, teremos :
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! kilo de trigo
vale . ........
.........
! par de calçado
.........
i metro de linho
t·
....... ..
lã
! alfaia
........ .
.........
1 dia de serviço
))
))

))

))

))

))

))

0,8 chapeu
1
))
0,8
))
!,6
))

2
!,1

))
))

Ora, um chapeu não se póde fragmentar;
-que quer dizer então, por ex., 1 metro de linho
vale 0,8 de um chapeu? Quer dizer que ·fei esta
a relação reciproca da troca entre 1:000 n1etros
de linho para as 50 famílias de chapeleiros e
os 800 chapeus para as 200 famílias de fiandeiros e tecelões da substancia textil vegetal,
como o leitor poderá verificar facilmente.
Tomando porém o chapeu na sua integralidade, como é razoavel, chegaríamos á rela. ção correspondente-um chapeu para 1m,25 de
linho.
Igual .modificação poderiam os fazer nas
outras equivalehcias. Não é isso, porém, o que
agora nos importa. O exemplo serviu para demonstrar que, se é possível tomar uma mercadoria qualquer para designaçã.o e referencia
quantitativa das outras, é co~1tudo mais sPnsato escolher uma mercadoria divisível, como
ó trigo do nosso primeiro exemplo.
O que nos importa averiguar é se o 1m,25
do linho, equivalente a 1 chapeu, é tambem
equiva1ente á quantidade de trigo que no mesmo primeiro exemplo dissemos valer um eha-

Introducção ao Problema

·48

peu. Vê-se claramente que é: 1 metro de. linho
está alli expresso em 1 kilo de trigo; logo,
1m,25 · de linho hão-de effectivamente . valer
1k,250 de trigo.
Vejamos, nos dous exemplos, as equivalencias da lã.
1 metro d'este tecido vale 1,6 de chapeu;
ou 2 chapeus valetn 1'n,25 de lã. Mas 2 chapeus valem 2k,500 de trigo (1. ex.), e 1 metro
de lã vale (1. ex.) 2k,000 do mesmo genero;
logo, 1 metro e mais 0,25 centimetros, ou
1 metro e 1/&., valerão 2 kilos e mais 500 grarnmas, ou 2 kilos e 1 /4. de trigo.
Os nossos calculos estão pois exactos; e a
nossa primeira tabella póde, portanto, servir
- para as\ reflexões que temos a fazer sobre o
assumpto.
Calculemos, primeiramente, a producção
total das 7 classes de trabalhadores . .
As 5:000 famílias ruraes produzem para seu
consumo aonual, admittida a hypothese de
GOO kilos por família, 2.500:000 kil9s; e para
consumo das 700 /famílias restantes, 350:000.
Total: 2.850:000 kilos de trigo.
As 50 famílias fabricantes de chapeus
produzirão: para uso proprio 200; para<? resto da communidade 22:600; ou um total de
22:800 chapeus.
Para as 5 outras classes, teremos successi- vamente:
0

0

•
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50 familias fabricantes de calçado: 200 pares para si; 22:600 para troca. Total 22:800.
· 200 tecelões e fiandeiros de linho: 4:000 metros para si; 1 '10:000 para troca. Total: 1 '14:000
metros de linho.
200 fiandeiros e tecelões de lã: 2:000 metros para si; 5::>:000 para troca. Total: 57 :dOO
metros de lã.
100 fabricantes de ferramentas e utensilios :
400 peças para si; 22:400 para troca. Total:
22:800.
100 encarregados de transportes: uma quo·
ta pequena para si; a maior parte para utilida~
de dos outros.
Comparando em cada classe a porção do
producto elaborado, ou do serviço prestado,
que se reserva para uso proprio com a que
se destina a terceiros, vê-se immediatamente
que na agricultura só uma fracção (cêrca de
dJs no nosso concelho imaginario) do quantitativo total produzido fica disponível para a
troca~- tudq o mais é absorvido pelo consumo da classe productora; e que na industria
se dá justamente o contrario, poi~ que só uma
parcella, variavel mas insignificante, é retida
para emprego pessoal, sendo a quasi totalida·
de da producção consumida pelos outros.
Salvo a proporção figurada pela nossa hypothese, este facto é peculiar ás nações, que
são a grande maioria, em que p11epondera a
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fórma agrícola do trabalho, e absolutamente
indubitavel no nosso paiz, assim como nos
paizes do centro e do ·meio-dia da Europa: e
não póde deixar de ter influencia decisiva no·
conjuncto do machinismo economico.
No nosso concelho autonomo, porque osuppozemos resolver, elle só pelos seus recursos, o problema da alimentação de todos.
os seus habitantes, é ponto fóra de qualquer ·
discussão, pelas razões opportunamente apresentàdas, que o montante numerico, a intensidade productiva e até a organisação do trabalho das 6 classes fabris se tem necessariamente de reg ular pelas condições demographicas e eqonomicas da classe rural, preponderante. E' esta classe a grande consumidora dos
artigos produzidos pelas outras~ que aliás osproduzem principalmente para ella; e é essa
classe que tem na sua mão a subsistencia de
todas, e quê. lhes reserva al é m d'isso, quanto
possa, apenas a fracção excedente ás suas.
proprias necessidades.
.
E' esta fracção de trigo excedente que garante a existencia das 6 classes industriaes;
e por consequencia tem de ser não só o
valor de referencia, ou de expressão numerica comrnum, mas o ·verdadeiro regulador
dos outros valores produzidos. As suas variações de quantidade alterarão infa llivelrnente a
estabilid,a de do system a, p-or ser ella só, d' nrn
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lado, a equilibrar quasi toda a producçào das
·outras 6 classes reunidas. Dizemos que é o trigo só d'um lado a equilibrar as restantes mercadorias,. porque-insistamos n'esta ideiaa sua natttreza é especialíssima e insubstituível.
Supponhamos que diminuiu de 1 iõ1 ou de
50:000 kilos a prodncçào cerealífera annual,
retrogradando portanto para 2.800:000 kilos,
e que permanecéu inalterada a producçào
das 6 outras especies de mercadorias. Concebem-se, na hypothese, tres modos possíveis de novo equilíbrio: o deficit recahir sobre as 5:000 familias ruraes, ·ficando reservados para a troca os mesmos 350:000 kilos; incidir integralmente sobre esta ultima parcella,
e portanto sobre as 700 famílias de industriaes;
repartir-se uniformemente por todas.
No primeiro caso os valores de 1 chapeu,
de 1 metro de linho, etc., expressos em trigo,
(t.a tabella), ou os preços d'estes artigos, não
soffreriam alteração; mas cada familia rustica
tinha, para este resultado se conseguir, de
restringir de 10 kilos o seu consumo de trigo;
de 500 passaria a gastar 490 sómente
No segundo, cada artefacto da industria
embarateceria de 1/6, e identica reducçào soffre ..
ria a paga dos encarregados dos transportes.
1 chapeu ficaria valendo, em vez de -1 k,250, só
J k,042 pouco mais ou 1nenos, 1 metro de
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linho apenas 0k,g:13, etc.; e a reducção na alimentação de cada familia industrial seria, por
anno, de 71k,430 approximadamente, ou mais
de 7· vezes a reducção que no caso anterior
teria que impôr-se cada familia de rur'a es; de
500 lciios teria para seu consumo apenas
428k,570.

No terceiro, a reducção na quantidade de
trigo, por anno e para cada uma das 5:700 familias, seria de 8k,771 sensivelm.ente, embaretecendo, portanto, propQrcionalmente o artigo industrial: -1 chapeu, por ex., ficaria valendo, em logar de Jk,250, sómente 1k,228 de
tri ;::,ao .
O preço, oU valor relativo de 1 chapeu expresso em trigo, seria pois successivamente
Bm cada caso 1 ,250, 1 ,042, 1,228 gram mas.
Qual d'elles se realisaria? Eis o que se não
póde prevêr.
Se os 500 kilos de .trigo, que suppozemos
caber a cada familia do nosso pequeno concelho, fôssem um minirno, o provavel era que o
deficit incidisse totalmente sobre a porção de
cereal reservada para a permuta, ou que o artigo industrial, pela restricção do consumo,
embaratecesse na proporção de 1IG, indicada.
Mas os 500 kilos são uma media; por conseq uencia, o provavel é que o deficit se repartisse
por agricultores e industriaes, não exactamente
na proporção que calculamos, mas n'uma pro-
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porção dependente da capacidade de economia
alimentar de taes ou taes famílias, e da urgencia variavel para cada uma de renovar utensilios, Yestuario, etc.
O que nos importa reter é que, dada uma
alteração relativamente consideravel na producção do artigo alimentar, a repercussão,
ainda que o deficit recahisse com uniformidade sobre todos, far-se- hia senti r em escala
apreciavel sobre os outros ramos de actividade,
determinando o embaratecimento do artefacto.
Dar·se-ha repercussão comparavel, se fôr
um dado producto -fabril, e não o trigo, que
variou de quantidade? Admittamos que foi o
artigo metallurgico que variou, por ser o menos di spensavel sob o ponto de vista economico. Pó de ·se trabalhar sem chapeu, qe botas
rotas, e mesmo com a roupa no fio: sem ferramenta é impossível.
_Os nossos metallurgicos produziam, disse·
mos, 22:800 peças por anno. ·Imaginemo-los
produzindo 1/51, ou 400 peças de menos por
anno, -defi cit igual ao· que suppozemos h a
pouco para o trigo.
Esclareçamos, entre parenthesis, que na
industria a producção é, ou pôde ser,' regularissima em relação á quantidade, e em todo
o caso incomparavelmente mais estavel do
que o é na agricultura, conforme em o nosso
«Problema Agrícola» buscamos pôr em relevo.

54

Introducção ao Problema
- - --

·· - -- - - - - - - -

Este facto convem têl-o presente sempre ao
espírito, por ser talvez o verdadeiro traço
differencial en"tre as duas grandes fórmas de
trabalho.
Proseguindo: como o industrial é evidente
que não vai prescindir de ferramenta, embora
possa dispensar alguma alfaia domestica; e
como, por outro lado, a quasi totalidade da
producção se destina ao consumo de terceiros,
·é legitimo presumir que o deficit foi incidir
totalmente sobre o quantum fabril reservado
para a permuta. Esse quantum dissemos ser
de 22:400 peças, que ficam reduzidas por conseguinte a 22:000, dado o supposto desfalque
de 400. A intensidade productiva das outras
classes consideramol-a inalterada.
Como \Se estabelecerá o novo eq'uilibrio?
Não se tractando d'um genero alimentar,
de que toda a gente carece, e sendo a producção para uso proprio insignificante, ou mesmo nulla, fica já eliminada a hypoth ese de
principiar a economia pela propria classe productora: são as outras que tem de repartir o
deficit por si. Mas d'estas, é a classe rural a
principal consumidora, sendo ao mesm,o tempo a que produz o genero menos dispensavel
á vida. Por isso, da maior ou menor necessidade que ella tenha de renovar a sua alfaia
vai fatalmente depender o novo arranjo do
mercado.
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Admittamos, embora a bypothese não se
realise com este rigor, que reclamava as
20:000 ·peças do costume . Como a producção ·
do cereal era a mesma, é natural que pagasse
cada alfaia pelos 2k,500 de trigo da nossa primeira tabella, como por ella regularia o preço
dos outros artigos fabris para uso proprio. Mas
os productores metallurgicos eram sollicita.d os
com maior ou menor energia, consoante a necessidade de alfaias, pelas 5 classes de ind ustriaes, sobre quem ia incidir o deficit de 400 peças, visto haver disponjveis só 2:000 peças para lhes dar. 400 peças de menos por 600 .familias
que as requeriam correspondem a 2 /s de peça
por familia. A alfaia, porém, não se divide, como se poderia dividir o panno de linho ou de
lã; logo, e dada igual força de pédidos, 200 famílias apenas poderiam receber as 4 alfaias de
consumo babi tual, deveqdo contentar- se com
3 as 400 famílias restantes. Quaes seriam? e
como se equilibrariam agora entre si os valores da alfaia e dos outros artefactos?
Recordemos que estamos · n'um mercado
livre . e que, excepção feita dos metallurgicos,
todas as classes sustentaram o seu ni vel de
producção, de maneira a manterem os artigos,
expressos em trigo, as quotas da La tabella.
As famílias seriam. aquellas cujo artefacto
(excluamos os transportadores, para evitar
complicações) os metallurgicos podessem me-
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go fabril produzido, ainda supposta manter
com o total normalmente fabricado a mesma
relaÇão que na lavoura (facto aliás excepcional, com toda a certeza) repercute-se no mercado d'um modo não só irregular, mas attenuado e até quasi imperceptível, pelO menos
para a grande classe consumidora . Os outros ·
artigos fabris embaratecem, comparados com
elle; mas, se o deficit prod ucti vo não fôr grande, embaratecem muito pouco, e o arligo agri·
cola, na hypothese de estabilidade de producçào, quasi que nem accusa o desfalque.
· Isto confirma o que principiamos por dizer: a classe mais numerosa, produzindo o
genero mais necessario, ou, antes, indispensa·
vel á vida, que é a principal consumidora do
artefacto } e que não pode, demais d'isso, fixar
a producção, eliminando o acaso,. tem de
ser fatalmente a classe em volta da qual todas as outras gravitem, e o valor do genero
produzido ser o valor de referencia, além de
regulador, para as outras mercadorias.
Gravemos bem ria memoria: um concelho
vivendo autonomamente dos proprios recursos, fundamentalmente agricultor, possuindo
apenas a industria bastante para as suas ·necessidades internas, sem nada exportar nem
importar, e prescindindo do commercio e da
moeda, embora em regímen da livre ·troca,
terá invencivelmente de governar toda a sua
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actividade pela capacidade de consumo e de
producção (em especial da que é reservada á
permuta) da classe rural, preponderante; e os
preços, ou valores relativos dos artigos produzidos, terão não só de referir-se ao menos dispensavel de todos-o trigo, mas de regularse, em ultima instancia, por elle.
Se não esquecermos esta observação essencial, poderemos tentar agora a indagação de
quaes sejam as variavels do valor, da possibilidade de lhe fixar uma unidade de medida,
'
e portanto
das circumstancias naturaes e sociaes que porventura o modifiquem.
Uma observação importa ter sempre presente no espírito: ao lado do regímen da
troca, ou de retribuição social, existe o regímen de auto-consumo, ou de auto-retribuição, essencialmente individualista, e ás
vezes communalistá. E' na lavoura que este
regime o prepondera, pelas razões que n' outra parte expozemos, mas que evocaremos
de novo: natureza especial do genero produzido; predomínio numerico da classe productora; desproporção entre o que se reserva
para uso proprio e o que se destina ao consumo por terceiros. A irregularidade productiva, característica da terra, aggravada pelas tres
circumstancias alludiqas, não póde, por isso,
deixar de ter repercussão decisiva sobre a
restaüte engrenagem ec_onomica.
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Escusado seria accrescentar que esse elemento aleatorio interessa particularmente á
permuta, sobretudo , em relação aos artigos
fabris mais dispensaveis.
Tambem seria quasi inutil observar que a
lavoura industrial, a que produz principalmente para te rceiros, fica rigorosamente excluída das · no ssas reflexões. Limitamo-nos,
por agora, a elucidar que essa lavoura é q uasi
sempre o resultado, n'um dado paiz, da mania mercantil, o fructo deploravel e, se tende
a nm predomínio decidido, um poderoso incentivo das doutrinas do livre-cambio, combinadas com a avidez dos productores e com a
ignorancia e a exploração fiscal dos governos.
Uma lavou ra sensata, racional, deve dar
apen as ~ br a s para a troca, muito particularm ente para a troea interl)acional: a principal producção deve ser 'para si, e para consumo nacio na l. D'outro modo-e é o que
demonstra a his toria portugueza, a contar
do seculo x v -a nação torna-se inevitavelmente tributari a das demais, ou a sua mendiga em economia, a sua escrava em finanças, o seu joguete em politica. Isto quer dizer, por outras palavras, que uma industria
indifferente a uma lavoura nacional próspera,
produzindo o genero alimentar para us'o interno com o menor. dispendio e a maior regularidade que ser possa, é uma industria, pelo
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rnenos, imprudente; e que uma lavoura não .
só indifferente, mas hostil a uma industria
interna capaz de a fornecer do que precisa,
e além d'isso desprezadora do seu verdadeiro
caracter, das exigencias nacionaes e das proprias aptidões do solo,. constituindo assim um
-estimulo permanente a desvarios livre-cambistas e a ruinosos tratados de commercio, com
os corollarios consequentes dos emprestimos
-e oppressões tributarias,- não é só lavoura
imprudente: é lavoura de manicomio.
Seria o maior serviço prestado desde muito ao paiz o resolverem reflectir: n'isto por alguns momentos, os snrs. industriaes e os snrs.
vinhateirós do Sul,- principalmente os segundos.
Lavoura industrial, n'um paiz agrícola· que
não produz o pão necessario para comer, de
finanças estragadas, e dirigido por inconscientes, quando não são ao mesmo tempo malevolos, não é apenas a ruina das verdadeiras
industrias: é o descalabro de tudo.
Prosigamos: seja qual seja a realidade ligada á palavra, os 2.850:000 kilos de trigo
produzidos pela lavoura são in contestavelmente um valor, uma parcella do qual, a maior,
reservada a necessidades proprias, e outra, a
menor, destinada a necessidades dos outro.s.
Identica observação ha que fazer-se para
os artigos e serviços produzidos pelas 6 elas-
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ses restantes. Com a differença, porém, de que
o valor que satisfaz as necessidades da classe
constitue a ·menor parcella, indo a maior, a
quasi totalidade, satisfazer as de terceiros.
Os nomes consagrados para designar estas
dLws especies de valor são- valor d'uso e valor de troca, - distincção manifestamente relativa, porque um valor de uso póde muito bem
trasladar-se para a troca, e vice-versa. Adoptemo-las no emtanto, e vejamos se é possível
achar-lhes os elementos de variação, e saber
se lhes são communs, ou se divergem. Isto
equivale a examinar os dous regimens retributivos de que fallarnos.
E' patente que o valor de uso · iNteressa o
p rim eiro.\regimen, ou regímen de auto-retribuição, sendo po rtanto na lavoura e no artigo agrícola que é preferível concentrar o nosso estudo.
Os 2.500:000 kilos de trigo têm para as
nossas 5:000 famílias ruraes um valor d'uso:
ellas os produziram, ou, melhor, ajudaram a
produzir, trabalhando a terra; ellas mesmas
os consumiram. Diremos, por emquanto, que
esse quantitativo de cereal é para ellas um
valor, e não que têm ou possuem valor, tornando, pois, synonimos o valor e o genero
pr·oduzido.
E é um valor bastante em relação ás suas
necessidades alimentícias, porque o trigo, re-
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duzido a farinha e a pão, basta ao en tretenimento d a vida de todas n'um anno; mas não
é já um valor bastante em relação ao conjuncto de tod&s as necessidades , visto o consumo .
proprío abs orver toda essa quantidade de trigo,. sem deixar nada para troca. E' preciso
eomple ta-lo com os 350:000 excedentes.
Limitando-nos á primeira e mais consideravel parcella: porque é que vale·? em
que é que reside o seu . valor? Evidentemente n a ca pacidade alimentícia ·do ce'real,
convenientemente transformado; no seu poder
de resta urar, em materia e em força, não toda,
mas a maior parte da vida gasta no longo decurso d'um anno. Por que propriedades inherentes ao fructo da graminea, e por que especie
de mecanis mo physiologico, não nos importa
saber. R es taura os materiaes e as forças do
corpo ab sorvidos por uma infinidade de actos
executados, eis o facto que nos convem economica me nte archivar. E convem-nos conhecer· ta mbe m que actos foram, sempre no ponto
de vista economico,
Estes actos sã.o, uns individuaes do productor, di rigidos ,directamente ou indirectament~ á producção, ou, embora não dirigidos n'esse sentido, indispensaveis comtudo
á consecução final d'este objectivo; outros fa miliaes, consistindo em todos os cuidados que
um bom governo da casa reclama; finalmente,
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os que são impostos pelo cumprimento devarias obrigações e pela satisfação de sim pies
impulsos affectivos para com a sociedade e
para com outros homens e famílias.
Por mais de uma vez temos dito que
o homem não é, nem póde ser, uma ma- ·
china exclusiva de producção de riqueza, como não é um maníaco obsediado por uma
ideia, ·nem um anachoreta resf;]quido dentro
d'um ascetismo gelado. E' um ser fam ilial e
sociavel, com absoluta necessidade de di stracções e de repouso, e só podendo ser um bom
agente de producção economica justamente
na medida em que essas inclinações e exigencias se respeitam, ou pelo menos não são
systematicamente comprimidas, ou artificialmente amputadas .
E' n'estas condições de plena realid ade social que suppômos decorrer a existencia do
agrkultor, habitante do nosso concelho autonomo, porque não temos o direito de imaginar abstracções, ou sejam puros espíritos encarnados, ou meros utensilios autom atos, se1n
pensamento nem vida, onde só ha seres de
carne e osso. Para os nos;:;os 5:000 cultivadores os 2.500:000 kilos de trigo valem, porque
lhes reparam as forças durante os doze mezes
do.anno.
Esta capacidade de reparár vida humana
consumida-tal é, pois, o valor do trigo.

.
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Mas o grau d'esta capacidade depende
visivelmente da quantidade do cereal (para a
mesma qualidade da planta): 20 J.itros terão
20 vezes mais poder alimentar do que. 1 litro.
Temos, portanto, na quantidade uma variavel
do valor, objectivamente considerado, ou - o
que é o mesmo- incorporado no cereal. Emquanto se não destruir ou alterar, é um valor
Bxistente de per si, absoluto e autonomo, podendo quer repar..ar a vida do productor,
quer d~slocar-se, indo occorrer á alimentação de terceiros. Esse valor, que nada mais
é do que este poder nutritivo, é agora uma
Bnergia natural, independente e fixa, tendo
a sua medida em si propria: 20 kilos de
trigo -insistamos -reconstituem 20 vezes
mais vida do que um unico kilo. Comporta porisso, conforme acabamos de vêr, uma variavel apenas- a q~umlidade.
Ficará então não só definido, mas medido,
o valor do cereal,- definindo-o pelo seu poder
nutriente, medindo-o pela u,nidade de volume
ou de pezo '?
Não fica; porque o que se pretende é apurar o seu valor economico, e não o seu valor
physiologico, baze aliás do primeiro. Sabemos
só que o trigo restaura vida, mais nada; resta
saber, porém, mais Eluas cousas: que porção
de vida restaura, e que porção de vida custou. Por outras palavras: estamos em face
I

5
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d'um valor incontestado, mas que é um valor
de rendimento; carecemos de indagar a quanto
sobe .este rendimento e a quanto montou o
custo, e de accentuar mais uma vez em que é
que esse custo consiste.
Desfaçamos n'este ponto um equivoco,
afóra os que já temos tentado desfazer.
Dizia-nos um dos amigos a quem este tra·
balho é dedicado, lente da Academia Polyte·, chnica e do Instituto Industrial do Porto, espi- ·
rito muito culto, singularmente dotado da visão intellectual synthetica~ ou do que em Psychologia se chamaria a faculdade da intuição,
ás vezes inexacta, ·sempre suggestiva comtudo,--dizia-nos, a proposito da nossa concepção do Valor, ser «a Natureza que trabalhava
por nós ·~ e para nós, e ser, portanto, a nossa
contribuição para os valores que ella criava
relativ:amente insignificante,»
Por seu lado, a Economia orthodoxa ~ us
tenta a gratuitidade plena de innumeraveis valores, e que todos elles recónhecem, .em maior
ou menor grau, um elemento g1·atuüo.
As duas opiniões não são, evidentemente, ·
confundi veis; mas, se alguma exhibe feição
radicalista, defendendo a existencia real da
gratuitidade plena, é com toda a certeza a do
nosso distinctissimo amigo. Que a sua modestia n0s releve expôr n'este logar os motivos
por que discordamos do seu voto.
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O valor do grão de trigo é incontestavel
que reside na capacidade do fructo de restaurar vida e materia organica, ou, antes, que é
essa propria capacidade. «-Ora-argumenta
o nosso amigo-seria o homem quem lh'a
conferiu, ao menos parcialmente? Não foi:
preexistiu a todo e qualquer esforço humano ;
e é ainda n'este momento a Natureza, e só ella,
quem lhe dá realidade e persistencia. Mas, se
são as energias esparsas do Cosmos, combinando-se e convergindo sobre este ponto do
espaço, que, desde muitos seculos até ao instante presente, determinaram a creação e promovem a duração da graminea e do seu fructo; se foram elias-exprimindo a ideia co m
mais rigor scientifico-que outr'ora se converteram, e continuam hoje a converter-se no pequeno grão farinaceo, é positivo que o valor do
precioso proqucto é essencialmente gratuito,
visto não passar, afinal, d'uma combinação
de forças cosmicas, com a qual e as quaes
nada tem o homem que vêr, por isso que nem
a inventou nem as creou. ))
N'este raciocínio, no qual buscamos resumir com a clareza desejavel a opinião do nosso eminente amigo, ha, segundo nos parece,
um equivoco palpavel.
- Sem dúvida, a synthese material e dynamica a que chamamos-· grão de trigo, não
foi o homem quem a inventou, nem creou;
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n1as foi elle- e é aqui que está toda a questão-quem a notou e a relacionou com as suas
necessidades organicas. O valor do inapreciavel producto principiou n'esse minuto, que
para .o futuro dos homens bem poderíamos
qualificar de solemne; começou na occasião
precisa em que um antepassado, nosso bemfeitor antiquíssimo e veneravel, o Triptolemo
da encantadora e profunda mythologia dos hellenos, pôde meditativamente esboçar no seu
espírito esta verdade: o trigo nutre. Sem esta relação, mais ou menos lucidamente entrevista e logo depois formulada, haveria a vaga
possibilidade da metaphysica medievica; o que
infallivelmente não havia era um conceito positivo do cerebro, nem uma realidade social
consecuti\\a. Podia a Natureza ter creado o
cereal, n'essas epochas remotas, na encosta
perdida da collina; póde ella agora, n'um sitio ctesconhecido e recondito da região central
africana, ter reservado para ,os nossos descendentes um superior succedaneo da graminea,
-que nem porisso o trigo e o fructo incognito
foram outr'ora, ou . serão hoje um valor. Para
que o fôsse, ou seja, é indispensavel conhecelo primeiramente, e aproveita-lo depois; é
preeiso que esse valor seja, em primeiro logar,
um conceito definido do espírito, e, em seguida,
uma realidade concreta do trabalho social; ou
que tenham, ü1defectivelmente, um denominador em vida humana.
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E tracta-se apenas ainda d'um valor physiologico, d'uma relação de aptabilidade entre o fructo e o organismo simplesmente abstracta, unicamente ideal, ou pouco ~enos;
porque a Natureza, se creou a plant-a, não
consta que prodigalise as searas; e é o trigo
como objecto da cultura, implicando dispendio variado e consideravel de vida humana,
que importa no ponto de vista economico.
-<<O trigo vale c.omo alimento))- monologou mentalmente o seu primeiro descobridor.-· «Ensaiemos ·se valerá o trabalho de o
produzin - accrescentou Íogo a següir, provavelmente.
Tambem a amora sylvestre alimenta; segui~ se-h a d'aqui, porém, que o lavrador disponha a planta em volta do campo n'esse intuito? Serão as amoras que o compensam economicamente do trabalho que consum~u em
semear o arbusto? Não: são os aculeos, e a
defeza que levantam contra os invasores do
-terreno.
Ahi temos pois um valor physiologicamente
innegqvel, mas a que ninguem dará a qualificação de- economico. Porquê? Porque esse
valor, ou capacidade alimentar, não paga o
trabalho que custaria, se com esse fim o agricultor velasse pelo crescimento da syl va.
-«A Natureza 'trabalha por e para nós»indubitavel é, ás vezes; outras tanta_s porém,
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talvez, é contra nós que trabalha. Adaptar o
seu ao nosso trabalho, e, vice-versa, adaptar
o nosso ao seu, de maneira que uma discordancia frequentissima se transforme em
concordancia habitual: n'isto se resume o
esforço permanente da intelligencia e da actividade dos homens, exercendo-se sobre as
cousas; n'isto consistem as vantagens e a
verdadeira efficacia da sua organisação em
sociedades.
Nada haverá então de gratuito no trigo? .
Ha : é a sua existencia, meramente; porquanto
o seu valor, primeiramente conceito d'espirito,
realidade economica depois, -esse é o homem, e só elle, quem o cria e o entretem.
lnutil se torna examinar o conceito da gratuitidade, ~conforme a entende a Economia
dos classicos: quanto acabamos de dizer ~s
peramos ter posto a nú a fundamental illusão
d 'essa ideia, tão levianamente propagada pelos livros das nossas escolas.
tt-Não ha nada gratuito n'este mundo»
-escrevemos algures- desde que se tracte
de homens, e das cousas que directa ou indirectamente o affectem, ou sejam conceitos do
espirita, ou sejam objectos e factos rnateriaes.
O valor, ideia no cerebro primeiro, exteriorisação de trabalho mais tarde, jamais foi, e
.será uma dadiva da Natureza.
Por consequencia- retomando o fio inter-
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rompido -é o valor economico (porque não
€ d'um conceito subjectivo que o nosso con·
celho rural se sustenta) do trigo produzido
pelas 5:000 familias que é preciso definir e determinar, depois de termos assentado opinião
sobre o que seja o seu valor physiologico, ou
a sua relação,. sómente ideal e abstracta, com
tal ou taes d'entre ,as necessidades humanas,
ernbora seja a baze ou condição do primeiro.
Os nossos 5:000 agricultores não semearam e cuidaram do fructo, apenas porque a
Natureza o creou, em certo minuto, 'n'um recanto desconhecido da Terra. Semearam-n'o
e cuidaram d.'elle: 1. 0 porque, pelo aprendizado, o valorisaram no estado do conceito;
2. 0 porque, combinando intelligencia e esforços, o valorisaram no estado de alimento
actual. E' esta realidade actual que se tracta
de apreciar, de medir, por forma a podermos
fixar-nos sobre o seu valor economico.
Vejam0s as phases successivas da opera·
ção.
- «Que quantidade total de trigo se produziu durante _o anno ?)) -eis a questão preliminar a resolver pelos nossos lavradores,. questão de pura arithmetica, exterior, objectiva,
e independente de considerações quaesquer
sobre o valor.
Feita a medição materfal, verificaram que
ascendia a 2.850;000 kilos.

72

Introducção ao Problema

-«Que pezo de cereal mostra a experiencia
ser necessario á alimentação de cada familia
no mesmo prazo de doze mezes, excluídos o
vestuario, o calçado, e · alfaias ou ferramentas'?)) -eis a segunda questão, que a experiencia individual e eollectiva resolve com a justeza sufficiente.
Sabemos que era de 25:000 kilos por família.
-«Os 350:000 kilos excedentes chegarão
para obter de retorno os artigos industriaes de
que carecemos'?»- tal a terceira questão que
á · sua experíencia, actual e do passado, incumbe tambem resolver.
Demonstrado claramente que chegam, sem
todavia sobrarem, a conclusão impõe-se aos
nossos cal'Culadores concelhios:-«Os 2.850:000
kilos de trigo, produzido durante o anno, cobriram a nossa despeza de vida, integralmente,
feita no mesmo pereurso do tempo; ou 'ten deram exaetamente o que custaram·. Não perdemos, pois, nem o tempo nem o trabalho.)}
E' absolutamente certo que dirão isto, por
estas ou por outras palavras.
Eis aqui o valor economico do trigo. E',
como se vê, uma segunda relação entre o
trigo e a vida humana, implicando uma conversão d'esta n'aquelle. A primeira tambem
se formulou entre o producto e a vida, mas
sem se attender concretamente á pessoa do pro-
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ductor, ou seja como um valor em si, absoluto e independente, sem se indagar que porção
de vida custou, mas só que quantum de vida
restaura. Comprehende-se porém que a diagnose economica só é completa e . lucida,
quando os dous valores se comparam, e se
exprime o de rendimento no de custo, vindo
o custo a ser, por consequencia, não só um
valor, mas a verdadeira, medida d'elle.
Vê-se ainda que, ao lado da quantidade,
apparece uma segunda variavel -o tempo,
que subentendemos constante no exemplo
illustrativo, podendo com tudo não ser; 'pois
que, para a mesma .energia media de vida
gasta, o poder alimentício do cereal produzido
póde fixar áquem ou além do tempo que
absorveu ao productor.
Comprehende-se finalmente, conforme ·a
pag. 28 sustentat:nos , que é o productor, elle
proprio, a unidade, o instrumento e 9 agente
da medição; que é elle o pezo, a balança e o
fiscal da operação da pezagem; ou que é elle
-servindo-nos da linguagem economica- _
quem incorpora em si a unidade de medida
do valor, quem constitue o mercado e quem
1
avalia a mercadoria elaboradct, no regímen de ~'r: J
~:aute-retF-ibuição / individualista e autonomo :~l.,~u,_,:_~-L..~:~
De sorte que o cyclo completo do mecanismo economico, reduzido aos seus elemen..:
tos essenciaes, c!onsta de duas phases succesI
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sivas, e forçosamente solidarias: conversão
de vida humana em producto (Producção);
-conversão, inversa, do producto em vida humana (Retribuição).
Tal é, no seu maximo de simplicidade; o
rythmo da actividade economica.
A interposição de machinas e ferramentas;
o modo de conversão do producto em vida,
restaurando-a (alimentos), poupando-a (vestidos, habitação, mobiliario), multiplicando·
lhe o poder e os effeitos (machinas, utensílios,
ferramentas); a interferencia da .troca, accelerando ou retardando e deslocando a operação
retributiva,- pódem obscurecer e complicar
o mecanismo dos phenomenos. Fundamentalmente, porém, em nada alteram aquelle rythmo
immutavel.
I

CAPITULO III

Acclaremos a influencia d;estas diversas
causas no çonceito que se deve formar do Valor e no mecanismo real do movimento economico, e accentuemos a importancia que lhe
·cabe no desenvolvimento da vida dos individuas e das nações. Essa influencia é ás vezes
tal que se diria ser a ella, mais do que á interferencia do entendimento e trabalho do homem, que é racional attribuir-se a creação de
alguns, pelo menos, dos mais apreciados valores.
A do solo, combinada-com a do clima, é
uma d'ellas,- e muito provavelmente a que
levou á doutrina da gratuitidade ·economica.
Sem um determinado arranjo de condições
climatericas, não ha certamente producção
possivel de trigo; como não h a que esperar o
'
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colmo flexível da graminea onde o solo não
conseguiu reunir um conjuucto, tambem determinado, de circumstancias de composição
e exposição . . Ora, sobre o clima a acção do
homem póde qualificar-se de nulla, ou pouco
menos, como insignificante ou inane se revela
acêrca dos incidentes locaes que determinam
a exposição, e imprimem ao terreno tal ou tal
estructura especifica. E sendo esta combinação de elementos complexos facto anterior e
quasi de todo refractaria aos nossos recursos
de acção sobre o mundo exterior, e para a
qual impossível nos é, portanto, invocar meritos proprios, parece legitimo coneluir-se
que o trigo é, com effeito, dom gratuito da
beneficente Natureza. Segundo a phrase synthetica do amigo a quem acima nos referimos,
« ella e só ella, trabalha por nós e para nós.»
SL1ggestivo philosophicamente, o pensamento contido n'ella affigura-se-nos economicamente in exacto. Aquella combinação de elementos m ateria es e dynamicos, aquelle arranjo
especial dos agentes natt~raes, conforme a expressão consagrada nos livros, que a nossa experiencia e sciencia mostraram ser sufficiente
para a apparição da planta, não é todavia bastante para a propagar e impôr. Deixemo-la entregue-essa celebrada Natureza- ao seu automatismo inconsciente, e vê r- se-ha se o pobre
colmo, de breve raiz fasciculada, todo arripia"
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do e ondulante sob a brisa que fustiga a encosta e o valle, logo arrancado ou triturado
pelo dente voraz ou por a pata indifferente do
herbívoro, será capaz de nos dar fructo que
Bncha a palma da mão; se tem estructura e
porte que o livrem das repulsas brútaes do
cardo e da carqueja, e dos abraços contundentes ou asphyxiantes do tojo e do escalracho.
H.epetindo o que ficou escripto atraz: -«A Natureza creou o trigo, mas não prodigalisa as
searas>>; e é a seara, e não um pé solitario de
trigo, são muitos kilos de fructo, e não um
exemplar raro da espigueta, que valem economicamente. Acaso brotam e amadurecem no
topo do fragil caule batalhões cerrados de sementes? e acaso irrompem da terra triumphantes, em massa alinhada e compacta na planura
sem fim, depois de dispersa ou anniquilada a
turba-multa de conco~rentes duros e perigosos, os milhares e milhares de finos cylindros
herbaceos que as sustentam'?- unieamente
porque a alma divina do Cosmos canta n'um
ar quente, lnminoso e subtil, ou se revolve
surdamente entre pedaços de calcareo e fragmentos de diorite '? Mal de nós, lamentaveis
escravos do ventre, se, em logar do nosso instincto sobreexcitado e da nossa musculatura
em tensão, estivesse a velar pela nossa fome o
olhar impassível do Destino, que uma palpebra de treva encobre e extingue a cada passo.
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Sem dúvida, desabrochou um dia, n'um
canto,- como se fôsse crystallisação subitanea d'esse olhar vago e sereno- uma certa.
especie da família vegetal que a Sciencia baptisou de- graminea. Mas foi preciso, para.
tornar intencional e fecundo o acto inconsciente e fatal, para dar generalidade e duração ao incidente particularista e fug~z do automatismo inexoravel que espalha a vida e a.
morte,- que desabrochasse tambem, n'outro
recanto, um ser humano - quem sabe se lagrima condensada do mesmo olhar tranquillo e
absorto.
Dos dois actos creadores foi o segundo que
v ale L~; porque, sem elle, ficaria ignorado e
esteril o primeiro.
Celebre.mos- se o pede o coração de algum de nós- o que p·a ra o philosopho mecanista não passou de episodio minusculo na
Historia do nosso já minusculo e episodico
planeta. Não ha inconveniente, talvez haja
pelo contrario vanta-gem em commungar nocôro ancestral de hosannas effusivos ao Espírito supremo que. tudo propelle e vivifica.
Pensamos que não ha mal,- até para o mais
sêcco e obstinado dos mecanistas modernos :
a impéccabilidade na Observação e na Logica
póde muito bem tolerar um pequeno compro'
misso com a Phantasia e o Paradoxo. Nem
só
domine o Calculo n'esta vida; o Sonho, se
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não fôr delirio, não é menos dispensavel auxiliar, como é frequentemente conviva mais
interessante e mais lucido.
No nosso assumpto, porém, talvez seja um
companheiro indiscreto. Liberalisar á Natureza o cuidado exclusivo, ou sequer mesmo
pdncipal, de dispô r . cada dia á nossa meza
uma fatia de pão, equivale a obedecer, mais
do que conviria, ao temperamento portuguez,
deploravelmente fatalista. Por quanto, dada a
persuasão do lazarone nacional, meio-ingenuo,
meio -astuto, de que o Estado dá o que é seu,
e não o que os contribuintes penosamente
produziram, e só depois de guardada para
uso proprio a maquia mais avultada,- o eonceito viria justificar, ao menos em parte; os
que vêem no Terreiro do Paço a Providencia,
e teimam em ir pedir aos orçamentos o que ·
só do seu esforço depende.
E' urgente rectificar erro tão grave. A machina- solo e clima, se ex iste gratuitamente,
o que aliás é ponto para discutir, e se gratuitamente gerou, algum dia e algures, o pequeno
grão de cereal, não é todavia de graça que
trabalha. A começar na appropriação do terreno, e a rematar no ultimo ranger da ceifadeira prostrando os derradeiros fios amarellados dos caules, erguidos no extremo da gleba,
houve uma grande somma de energia, physica
e espiritual, dispendida, sem a qual a seara
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não passaria d'um mytbo, e que a ella cabe
agora amortisar.
Ninguem contesta que a machina-terra
póde ser boa, regular ou medíocre para tal ou
tal genero de producção,- que converta melhor ou peior, consoante os casos, o trabalho que o homem lhe applicou; como
tambem se não contesta que, realisadas certas operações essenciaes, ella não continue
de per si, dispensando assiduidade de attenção e de esforço, a fabricar a planta e o fructo. Poderia mesmo considerar-se gratuito este
automatismo funccional, abstrahindo das operações de que fallamos,- comquanto o cyclo
fatal de tempo que reclama para o acabamento
cor:Q.pleto da sua obra genesiaca lhe reduzisse
muito a gratuitidade, se d'outra fórma e n'outro sentido não soubesse o agricultor aproveitar essas intermittencias forçadas. Conceda-se, todavia, que é gratuito, feita sempre
reserva d'aquellas operações imprescindíveis.
Sê-lo-ha absolutamente?
Não é. E não é, nem o será jamais, porque
esse automatismo funccional póde mover-se,
e move-se com eft'eito nos maus annos, em
divergencia, e ás vezes em opposição diametral, com o 'que d'ella se esperava, dissipando
·e m pura perda, ou deixando de transformar
regularmente a porção consideravel de vida
que o lavrador lhe communicou.
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Se o prejuízo é incidental, embora recaiha
inteiro sobre o possüidor do machinismo, a
producção proseguirá; tornando-se porém persistente, força é reconhecer que a obra não
quadra com o machinü~mo, cuidando-se da
substituição de culturas. E acaso se vai substituir a cultura, porque tal retalho de solo se
negou, em absoluto, a produzir a especie de
fructo que o agricultor lhe pedia? Não foi por
isso: mas porque o não produziu na q uantidade necessaria; porque, á similhança de certos motores defeituosos, só deu um trabalho
1üil que não compensou o combustível; porque não soube integrar no rendimento do fructo ao menos o custo, em tempo e vida, que
impôz ao proprietario. Houve um fructo produzido- repare-se- em maior ou menor
escala; houve pois um valot creado, em
n1aior ou menor quantitativo; a perda não foi
total. Economicamente, porém, houve perda
positiva, e que não póde permanecer sem
que venha a determinar a ruina do lavrador.
E' claro que se pensa, primeiro, em reparala, ou reduzindo ao mínimo a despfrza extraeconomica de vida, e a propria despeza economica ao que é estrictamente indispensavel,
ou melhorando os processos culturaes, ou
rnodificando o solo até onde seja possi vel,
-combatendo, em summa, tudo quanto hostilise ou simple~mente embarace a maxima. inô
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tensificação da cultura que se julgou preferível. Mas, exgotados os meios de lucta, de
resto imperfeitos e escassos n'este ramo da
actividade social. visto que nem a machina é
obra humana, nem ha processo conhecido de
abreviar o prazo fatal da producção, -força
se tórna acceitar a inflexive! tyrannia da engrenagem, cuidando de se lhe descobrir novo
destino.
Que deduzir d'estas reflexões, que é licito
qualificar de elementares ? Isto: que um va lor
de rendimento, olhado em si mesmo, d'um
modo absoluto e autonomo, embora seja real,
porque reconstitua ou poupe vida humana,
não é por esse facto um valor economico positivo e, por consequencia, duradouro; sê-lo-ha,
se fôr pel~ menos igual ao valor que denomi. namos de custo, ou se revele sufficiente para
cobrir o ·dispendio de vid.o e de tempo que reclamou do productor.
Exprimindo com mais clareza a rnesma
ideia: para que um valor a que nos permittiremos dar a designação de natural (ou valor
no estado de conceito, e que os economistas
consideram inexactamente gratuito) se torne
um valor economico, objectivo de producção regular, é indispensavel que o 1·endi1nento iguale
pelo menos o custo; ou- o que é a mesma
cousa~que o q'IJ;ant,u m de vida humana susceptível- de ser reconstitnida OQ poupada, en1
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certo tempo, por elle, seja pelo menos igual ao
dispendio de vida, no mesmo tempo, que asna
elaboração absorveu. Não ha valores economicos, nem por consequencia producção possível, sem que esta condição preliminar se realise.
O custo, ou esta despezà de vida e tempo,
referida em regra a uma dada media, d'um
modo aliás experimental e approximativo, é
portanto a medida unica e universal dos valores, qualitativa e quantitativamente considerada: qualitativamente por ser o cttsto um valor,
ou urna grandeza da mesma especie da grandeza a medir; quantitativamente por ser a
esse custo, ou ao dispendio da sua propria
vida em certo tempo, que o productor, isolado
ou em classe, se reporta mentalmente pâra
apreciar o valor do seu producto ou serviço,
quer o destine a consumo pessoal, quer á
troca. Recordando o exemplo da balança,- o
productor terri no seu organismo as unidades de medida e o instrumento de medição
dos valores, além de ser o agente que rpede,
quaesquer que possàm ser as differenças individuaes na sensibilidade e justeza com que a
operação é conduzida.
Que, na pratica quotidiana dos negocias e
no regímen vigente de retribuição social, se recorra ás vezes não directamente ao custo, mas
indirectamente ao rendimento da mercadoria a
trocar, -é outra questão, que examinaremos
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a· seu tempo. Por agora esclareçamos apenas
que este modo indirecto de avaliação é peculiar
ao commercio e frequente em todas as profis·
sões que um longo habito e a uQiformidade
productiva acabaram por ankylosar em rotina,
e que deve attribuir-se em grande parte á generalisação da moeda.
O fim da nossa digressão é diverso: pôr _
em relevo, embora incidentemente, as duas
principaes variaveis do valor-tempo e despeza
media de vida; mostrar que o valor, em rigoroso sentido economico, nada mais é que vida
humana exteriorisada e convertida n'um pro-·
dueto ou n'um serviço, haja ou não haja uma
machina especial de conversão; e prov-ar, portanto, que não ha valores gratuitos, isto é, que
não sejam pempre reductiveis e exprimíveis
em vida. Foi a machina especial- solo e clima e o regímen, lambem especial, de autoretribuição, característicos da agricultura, que
nos serviram para estabelecer o que pensamos
ser uma verdade scientifica.
Resta porém, para aclarar de todo o nosso
conceito n' este domínio da actividade eco nomica, examinar mais de perto a machina-terra,
prevenindo uma objecção inevitavel.
-«A terra (solo e clima) limitar-se-ha a
transformar a energia organica do individuo
que a trabalha? Nada accrescentará de si
mesma, que seja por conseguinte gratuito?
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«N'um anno de excepcional fertilidade por
exemplo, o excedente sobre a producção usual,
que se presume compensar o esforço do lavrador, não representará mais ene1·,qia transformada em fructo do que a que lhe foi realmente
applicada ?»-Tal a objecção que o nosso
amigo não deixaria de fazer-nos, e que buscamos formular em toda a sua força provativa.
Não é ella futil nem pequena, concorda·
mos. Se n'um certo armo de prodiga fecundidad~ a gleba da família de ruraes do nosso
concelho autonomo produziu, em vez dos
570 kilos de trigo do costume, compensadores da vida integral d'essa: familia, dispendida
n'esse decurso de tempo, mais 100 kilos excedentes,-d'onde proveio o excesso da energia
que a machina-terra transformou n'estes tOO
kilos de cereal'? Da familia rustica claramente
que não foi: uma vez conhecida a profissão
e a utensilagem, é sabido que depressa não
só o trabalho economico, mas o teor inteiro
da existencia, se regula risam e quasi se automatisam. Proveio com toda a certeza d'outra
origem, que não póde deixar de ser cosmica,
exterior, diffundida no ambiente.
Ahi temos, se assim é, um machinismo
singular, differente das machinas inventadas
pela Sciencia e applicadas pela Industria, nas
quaes a força inicial communicada é sempre,
em. maior ou menor grau, absorvida por ellas,
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' e perdida portanto para o trabalho util, final.
Parcialmente ao menos, o conceito philosophico do nosso amigo seria exacto: «a Natureza trabalha por nós," senão para nós.>>
Vejamos como interpretar a difficuldade.
E' positivo que o excedente do trigo é conversão de energia exterior, não humana; e
comtudo ve~ restaurar vida humana, o que
equivale a dizer- accrescental-a.
Mas ha que averiguar, primeiro, se o excesso de producção é permanente, ou se não
passa d'urn caso excepcional, essencialmente
episodico.
Se fôr episodico, tica intacta a nossa concepção do valor-vida media dispendida, visto
patentear a experiencia que a desnivelamentos em abupdancia respondem desnivelamentos de carestia, e sensivelmente pela m~sma
cota e por igual quantitativo ..
Se não fôr, accusando por consequencia
notavel benignidade de meio physico, ha que
seguir o seu desti_no ulterior social.
No regímen de auto-retribuição com que
vimos argumentando, urna parcella, em regra
a menor, servirá para augmentar a alimentação da família; a outra receberá um d'estes
tres destinos possíveis (excluída, claro é, a
vantagem de enceleirar, pela persistencia da
abundancia): trocar-se-ha; dar-se-ha em alimento aos animaes; ou será aproveitada
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para adubo, se não fôr simplesmente inutilisada.
Inutilisada, não é valor, e debalde terá tra·
balhado a Natureza por nós. Excluamos a
hypothese, de resto só concebível em broncos
troglodytas e em selvagens indolentes .
. Aproveitada sob a fórma de adubo para a
terrà ou de-alimento para os animaes, é indis·
cutivel que hóuve . para a nossa familia rural
ganho liquido de vida, ·- que se capitalisou,
existencia, quer porque se poupem esforços,
quer porque se .fique dispondo de recursos
para mais filhos e outras eventualidades imprevistas.
Trocada, póde occorrer o seguinte: depreciar-se, encarecendo proporcionalmente o artefacto (em relação ao cereal, está entendido).
E n'este caso: ou a producção fabril se restringe, mantendo o desnivelamento dos dous
productos e tornando possível a capitalisação
para o industrial, com provavel chômage para
certo n-umero de operarias; ou prosegue no
mesmo pé, com accrescimo consecutivo de
bem-estar para todo o pessoal manufacturaria;
ou se alarga- o que é mais verosímil. Dada
esta ultima hypothese, ou se restabelece o
antigo equilíbrio entre os productos pelo deslocamento apenas d'obreiros, retirando-os d'outras fórmas de actividade, ou um novo equilíbrio se fórma pela distribuição de tarefa a
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gente até esse momento deficientemente occupada, e mesmo ameaçada, como sejam as novas camadas de aprendizes, de não encontra~
rem que fazer. A não depreciação não é provavel, sendo por isso superfluo discuti~la.
Vê-se d'aqui que podem ser multiplos, uns
favoraveis, desfavoraveis os outros, os effeitos economicos provocados pela presençad'um
excedente constante d'um determinado genero alimentar, desde que se destine á permuta.
Tudo leva a crêr porém que, sejam' quaes
forem os desequilíbrios momentaneos, comtanto que esse excedente encontre consumidores,, o resultado final do phenomeno será
sempre ganho definitivo de vida, ou diffuso ou
desigualmente circumscripto a taes ou taes
classes de productores;- que ( haverá emfim,
algures e pára alguem, accumulação de capital.
Este capital, que outra cousa não é com
effeito o excedente do grão, é então gratuito?
Já dissemos que o qualificativo é inexacto,
pois que não ha valor, sem que ao menos
não tenha sido · antes um conceito, e não implique portanto um dispendio de energia cerebral; e ainda inexacto na hypothese, por~
isso que esse valor exigiu, eomo condição pre·
liiT.linar para a sua apparição, actos effectivos
do homem sobre o mundo exterior. E' pois o
que chamaremos um supra-valor natural, _podendo ou não, conforme o destino que receba,
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tornar-se um supra-valor economico, depressa
convertido, se é d'uma nação progressiva que
se tracta, em augmento de ·populaÇão, ou ao
menos de bem-estar e commodidade.
Foi este grande facto que impressionou a
intelligencia de Malthus, levando-o a formular
d'um modo defeituoso um principio verdadeiro. Porque, se é duvidoso que «as subsis·
tencias cresçam em progressão arithmetica, e
a população em p·rogressiio geometrica», não
o é seguramente que a quantidade de gente
se regule pela somma do alimento disponível,
crescendo na proporção e com a rapidez em
que esta somma se accrescenta. Não é a massa das subsistencias, sómente, que promove
e marca o limite ao desenvolvimento demograpbico: outras causas, accidentaes e permanentes, de origem social e de ordem cosmica, interferem accelerando, retardando ou
perturbando a expansibilidade demogenica,
tanto em numero de creaturas como em intensidade de vida. Tomando períodos regulares de tempo, de modo a annullar as influencias perturbadoras, parece-nos que a população d'um paiz é com effeito, segundo a ideia
de Maltbus, funcção da quantidade das subsistencias que esse paiz se mostra capaz de produzir normalmente. De sorte que, durante um
anno por exemplo, a som ma total de vida dispendida, sob fórmas variadas, pelos membros
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d'uma sociedade determinada manteria uma
relação invariavel com a quantidade de alimentos consumidos. Dizemos que «manteria uma relação inva·
riavel», e não que seria «representada exactamente» pela quantidade consumida das sub·
sistencias, porque a vida tambem se conserva,
poupando-a (valor da habitação, vestuario, etc.),
e utilisando-a melhor (valor da machina e do
utensilio). É por isto que a formula de Malthus,
ainda eliminadas as causas perttlrbadorás de
que acima se fallou, não póde ser acceit-a pela
Sciencia como lei, nem sequer corno decalque
fiel, embora resumido, do facto que pretendeu
interpretar. Ficaria talvez corno generçlisação
acceitavel, ·Se fôsse expressa d'este modo: /-

.

«Para periodos iguaes de -tempo de sufficiente amplitude, em qualquer sociedade á qual nenhumct
g1·ande perturbação, de or-dem moral ou de ordem
cosrnica, interrompeu o desenvolvimento regular,
-a população mantem com as subsistencias uma
relação sensivelmente constante.» Parece-nos que

ficaria assim mais correcta, porque deixaria de
ter pretenções a exprimir, em rígida linguagem mathernatica, urna especie de fatalidade
mecanica da Natureza na creação dos seres
vivos, _para apenas synthetisar com modestia
um facto social natural e suggerir ao mesmo tempo a ideia da solidariedade indestructi·
vel que liga o mundo consciente ao mundo da
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inconsciencia. Em vez de affirmar como um ·
dogma um presumido e irreparavel desconcerto entre homens que se propagam em progressão geornetrica e alimentos que vão ronceiramente em progressão arithmetica, n'um
quasi proposito malevolente de castigar a
nossa furia 'genesiaca, limitar· se-h ia a registrar
com sabia moderação que o homem, se é .de
facto, em nosso parecer, quem valorisa a Natureza, é todavia seu filho ;-- Se vive, pensa e
se move, é porque ella o creou e modelou ; -se
a sua energia intelligente lhe é restituída com
usura, foi ainda por que ella o ,permittiu, organisando d'um certo modo o vegetal e o
meio physico.
Sem essa usura independente do homem,
sem esse supplemento de vida, excedente a
que foi por elle consumida em dispôr o terreno para a planta, sem a existencia emfim
d'um ~upra-valor natural,-multiplicaçào de
homens e desenvolvimento de sociedades seriam uma impossibilidade originaria; humanidade e civilisação . não vassariam d'um esboço rude, e talvez d'um sonho vago, se é que
haveria um espírito em qualquer parte, no
globo ou fóra d'elle, para o engendrar na phantasia. N'este sentido é que o conceito do nosso amigo tem profundeza philosophica:- «a
Nat~reza trabalha por nós e para nós)), embora com a indispensavel restricção- «e trabalha tambem contra nós.»
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Mas que prova esse supra-valor, ultrapas··
sando o esforço integral dispendido? Provará
que o valor não seja vida,--; sempre redu.ctivel
e--exprimível em vida? De certo não; porque,
se o excedente do trigo é um valor, é justamente por ser convertível em vida, agora ou
_ mais tarde\. poe uso ou consumo proprio, ou
por troca. Desprezado e lançado fóra, porque
o productor ou terceiro o não souberam aproveitar, não é valor, em todo o caso é valor
economicamente petdido; e então -insistimos
-«em vão a Natureza terá trabalhado por
nós e para nós.»
A apparição d'um supra-valor, que não representou portanto conversão d'um esforço
equivalente_do agricultor, prova apenas que a
vida e a multiplicação dos viventes são obra da
Natureza, mas obra só inicial e que o homem
póde depois favorecer e até dispôr; prova-ex-'prirnindo mais rigorosamente a realidade-que
o accrescimo, em intensidade e em massa, da
vida humana existente n'um dado momento
sobre a Terra carece da intervenção do mysterioso inconsciente, ou da apparição d'esse
supra . .valor natural quer no sol-o sob a forma de fecundidade, creando, quer no cerebro humano sob a forma de talento e de genio, inventando e concebendo. É sobre esse
excesso de vida, latente n'umá cabeça ou
n'um retalho de terreno, que assenta a possibilidade do menor progresso social, de qual-
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quer expansão civilisadora ulterior; e é a sua
origem absolutamente exterior, fóra e acima
da vontade intencional, e não tributaria por
isso da generosidade de quaesquer homens,
individual ou collectivamente considerados,
que explica e legitima a admiração e o respeito de todos os povos cultos perante a Natureza e uma personalidade superior. Que os
manifestem e systematisem em ceremonia religiosa ou em culto civico,-é outra questão.
Sentem-n' os- eis o facto; e é exhibir o mais
deploravel documento de inferioridade ficar-se
insensível, ou affectar-se impassibilidade em
face da maravilhosa energia creadora, que se
desprende em fructos nas cousas ou se combina em ideias dentro das paredes d'um craneo.
E porque é que todos os povos progressivos sentem essa deferencia involuntaria? Porque adivinham por instincto que a esse poder
creador, exercendo intermittentemente a sua
acção no pedaço de solo que occuparam e
no espírito d'alguns personagens eminentes,
deveram o seu progredir no passado, como a
elle o deverão no futuro; e que essa preciosa força propulsiva não .está, nem estará
já mais nos seus recursos, a um~ mero dispô r
do seu capricho, o conferi-la ou denega·la.
Eis porque o conceito do nosso amigo, no
assumpto restricto de que nos vimos occupan-
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do, julgamos que ficaria mais correcto e, so-:
bretudo, comprehensivel, se formulado d'este
modo: - «A Natureza trabalha comnosco e
em nós.» Trabalha em nós, na nossa organisação individual, quando nos doton d'uma aptidão gualquer que nos permittiu uma iniciativa util na marcha da civilisação; trabalha
comnosco, ao nosso lado, nas cousas, accrescentando de si, por impulso proprio, o que o
nosso esforço apenas não daria.
J~ este supra-valor emanado do inconsciente, condição e-baze do que se tem denominado -progresso, e scientificamente- evolução progressiva, que em rigorosa ~inguagem
economica constitue o capital. A sua origem
reconheceria pois um acto natural, que á falta
de melhor termo qualificaremos de creador ,
occorrido 'no mundo physico ou no encephalo
do homem, por consequencia impessoal, espontaneo, , fortuito e intercadente; a sua conservação porém exigiria actos humanos, refie ..
ctidos, systematisados e persistentes. Puro
supra-valor natural, representativo só ideal e
abstracto d'um accrescimo de vida humana,
quando visto na sua origem,- o capital tornarse-hia comtudo um supra-valor economico, se
de facto se converte n'esse accrescimo de vida.
Todos sabem que a civilisação só conseguiu lançar raizes, nas al\·oradas da Historia,
onde quer que a Natureza accumulou esses suI
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pra-valores naturaes, concentrando a sua força
c_readora: delta do Nilo, Mesopotamia, Saptasindhu, quando manifestada no solo;-phe~.
nicio, atheniense, romano, quando extravasou
sobretudo do temperamento da raça. É este
capital '4 Figi:eari01 o elemento natural, incons·ciente, originaria, gratv,ito se assim se quizer, d'essas velhas sociedades; conserva-lo,
entrete-lo, assegurar-lhe a conversão effectiva
em massa e intensidade de vida,- eis o que a
Historia reconhecerá sempre n'esses povos
como elemento humano, consciente, social,
oneroso por conseguinte, se tem propriedade a expressão.
Não é esta a occasião de tirarmos d'este
grande facto natural-social as consequencias
que n'elle se contêm virtualmente. Apenas ·nos
importa accentuar, para nos não alongarmos
do assumpto que te~os vindo desenvolvendo,
que é do modo como o trabalho social se organisa para garantir a conservação ou__..; o que
significa a mesma cousa-a renovação regular e continua d'esse capital, de primitiva origem cosmica, que se occupa, ou se deve occupar a Econo·mia politica. As condições de que
depende a sua apparição, tanto no solo e clima como no temperamento d'um povo, são, ou
devern ser o domínio peculiar d'outras scien..
cias: da Geographia, tomada em sentido amplo, e da Psychologia que poderemos qualifi·
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car de ethnologica. Por outras palavras: não
'
é a génese dos valores naturaes, chamados
.
i01propriamente gratuitos, que tem de ser o
objecto das indagações da Economia, m~s só
o modo como cada sociedade os aproveita e
entretem no estado de valores estrictamente
economicos. A Economia politica deve ser Physiologia, e não Embryologia: deve estudar o
mecanismo pelo qual a vida humana se converte em v:alor, e por seu turno o valor se
converte em vida humana, n'uma certa -sociedade e para um dado momento de equilíbrio,
e não averiguar como esse valor se originou
do seio da Natureza inconsciente.
O nosso conceito, portanto, pensamos que
permanepe inalterado quer definindo o valor
na accepÇão só econowica ·do termo, quer indicando-lhe a medida. Os 570 kilos de tdgo,
obtidos 'a nnualmente por cada familia dos nos·
sos ruraes autonomos, são um valor economico, porque são a conversão·, sob essa forma,
da vida d'essa familia no mesmo decurso
de tempo; e serve de medida a esse quantitativo de valor condensado no cereal, ou ao
quantum de vida em que se póde converter,
a propria vida da nossa família agrícola, dis·
pendida nos doze mezes do anno.
Ta l é o rythrno economico, a que nos referimos a pag. 74, com as suas duas phases es-senciaes-Producçào (conversão da vida em

,
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producto) e Retribuição (conversão de produ-cto em vida). A primeira implica um custo,
.a segunda um 'fendimen to, que vêm a ser
pdis os dous valores a confrontar na diagnose
-economica em uso no regimen de auto-consumo, e na qual o custo não póde deixar de
servir de medida ao rendimen to.
A machina-terra, ou machina de conversão
do esforço humano na forma de labor agri-cola, esperamos que se lhe terão reconhecido
·c omo caracteres seus, exclusivos: o automatismo funccional, a periodicidade productiva, a
.e spontaneidade creadora ~ É evidentemente um
machinismo precioso; differente do machinismo fabril, contendo em si a gerador e o propulsor, restituindo frequentemente com usura
D trabalho e a intelligencia que o homem lhe
.applicou,- produzindo emfim supra-valores.
Não concedecomtudo estas vantagens sem importantes deducções, particularmente: a quasifatalidade d'aquelle cyclo productivo, a limitaç ão absoluta da área, a mysteriosa instabilidade
do seu funccionalismo e estructura, e a severidade inflexa com que reclama do homem
atten ção e perseveran ça.
•

7

CAPITULO IV

Passemos a examinar rapidamente as ou·
tras machinas de conversão do esforço humano, ou o modo como intervêm na Producção,
e até que ponto obscurecem o conceito de
valor, segundo o temos definido com mono- '
tona insistencia.
Sem nos embrenharmos em minudencias
scientificas, que nada mais fariam do que eomplicar inutilmente a questão, esclareçamos apenas que a machina, em sentido generico, é fundamentalmente um orgão ou vehiculo material
destinado a transferir, trantil(oqpar o_u-· converter energia, isolada ou conJU[rctamenffi\· 'Assim,
em regra, a alavanca apenf;t~ tr_an~f~r~ ell(t'rgia;
a roda não só a transfere, mas transforma-a;
uma locomotiva transfere-a, transforma-a e
converte-a. A energia por tal modo conver.

..
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tida, transformada ou transferida póde ter a
sua origem no homem ou na Natureza, physica ou animada: ser energia nervo-muscular do nosso corpo, ser vento, vaga ou queda d'agua, ser força do boi, cavallo ou dromedario.
Seja porém qual seja a sua origem, o fim
para que o homem a emprega por intermedio da machina é sempre realisar um certotrabalhei util, que debalde, ou só imperfeita·
mente e com extrema fadiga, reclamaria dos
seus membros . Ora a lei, theorica e praticamente demonstrada, a que obedece o accionamento da machina é que-o traba1ho util
realisado é sempre uma quantidade menor do
que a energia inicial comníunicada: nas mais
perfeitas não, excede 95 °/o. Significa isto que a
machina COnsome, ÓU antes dissipa irreparavelmente para o trabalho que se lhe pede,
uma parte maior ou menor da energia que a
põe em actividade, ou seja animal, o'u seja
cosmica: a machina de vapor, por exemplo,
pouco mais dará em movimento aproveitavel
dó que cêrca de '15 do calor produzido na caldeira.
, ,
Ponu0 ,de lado , os motores animados, cujo
trabalho é j<ieetico na essencfa ao que o homem realisa quando funcciona como maehina, uma differença fundamental sobresahe
entre o machinismo fabril e o machinisino-
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solo e clima: este é dotado de actividade es- .
pontanea, e é completamente automatico na
execução do trabalho; aquelle é absolutamente
inerte, e só trabalha quando e durante o tempo
em que sobre elle actua uma energia exterior.
Mas outras differenças se descobrem com
igual facilidade: a terra, conforme observamos acima, não comporta actividade regular
e estavel; a machina artificial não só comporta, mas impõe, em geral, a maior uniformidade possível de exercicio, para se conservar
em bom estado e attingir o maximo de perfei-:
ção e de intensidade na execução da obra a que
foi intencionalmente destinada. A terra, além
d'isso, fornece a materia prima que elabora,
se tal nome nos é permittido empregar com
propriedade, ao referirmo-nos ás sementes e
aos adubos, limitando-se o homem, quando
muitQ, a transferil-os d'um para outro logar;
da machina que a intelligencia inventou seria
absurdo afflrmar que contenha a materia prima que modifica e afi'eiçoa- madeira, grão,
metal, fibra textil. Finalmente, não ha para
os apparelhos humanos cyclo fatal de tempo
imposto á producção, comquanto haja condi·
ções de exercício, admiravelmente determinadas pela experiencia e pelo calculo ; da terra
sabemos já o que devemos pensar, pelo ensino accumulado das gerações que nos precedera.m.
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São, pois, notaveis as divergencias que
abrem · um verdadeiro vallo divisorio entre o
vasto e complicado macbinismo natural, que
syntheticamente designamos pelo nome-terra,
e os ei?genhos minusculos e relativamente singelos, embora magníficos de ajustamento de
peças e precisão de trabalho, a que damos o
nome de- machiFas.
N'este ponto torna-se indispensavel uma
observação de importancia. Um homem de
Sciencia acaso nos irrogue censuras por nos
termos servido de terminologia scientifica nas
ligeiras explicações com que vimos tentando
esclarecer o nosso conceito de valor . . As censuras incidirão principalmente sobre o uso que
temos feito do vocabulo -conversüo, cujo sentido as sciencias physicas de ha muito que
precisaram com o _necessario rigor e a desê·
javel clareza.
«A terra-dir-se-ha-ao produzir o grão
de trigo, não é vida humana que converte:
converte só_, em planta e em fructo, energias
physico-chimicas de procedencia terrestre e
solar, comquanto o mecanismo completo de
essa funcção creaqora se tenha esquivado até
agora á nossa ardente curiosidade de saber;
o homem apenas dispõe as condições para
que esta conversão se realise. »
Perfeitamente; e o caracter autonomo e
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automatico da terra, considerada como gera·d or precioso do fructo, nós mesmo por mais
-de uma vez o indicamos, e procuramos até
pô-lo em relevo. Mas é claro ·que é da terra,
macllinismo de trabalho, e do frücto, resultado do nosso esforço consciente, que nos interessa conhecer e tractar no ponto de vista
-economico. E, n'este ponto de vista restricto,
ser-nos-ha licito notar que não derogamos ao
sentido que a Physica liga ao termo-conversão.
Porquanto, o grão de trigo, se não é conversão direcla de vida, é-o toda via indirecta; visto,
em ultima analyse, nãp só depender de opera~ ões preliminares bem conhecidas de todos,
mas resultar da conversão das energias, poten·d aes ou actuaes, que n'essas operações o agricul·
tor justamente dispôz e combinou no terreno.
Qual o fim que se propõe elle, com effeito, quando levanta a trincheira de torrões
que veda o manancial de agua-viva'? Não será
r reservar-se uma energia potencial que, sem
-esse cuidado e trabalho, não teria ás suas ordens na hora em que d'ella carece? E quando
na operaÇão vul gar da sacha, destruidora das
raizes de plantas concorrentes e propulsora
da terra fertilisante para junto do pé da
graminea, consome um consideravel esforço
dos seus musculos,-não será ainda no intuito
de agrupar as energias cosmicas que hão-de
converter-se no fructo '?
I
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Parece-nos incontestavel. Ora, se estas
forças, convergentes para um determinado
resultado, não é de per si que se deslocam e
appro:ximam umas das outras, não será certamente" incorrecto dizer-se que são, no nosso
ponto de vista, verdadeira conversão da vida
do lavrador.
E que o não sejam em pleno rigorismo mecanista, são-n 'o legitimam-e nte nos domínios
da indagação sociologica. Ha trigo de certo,
mas não ha infallivelmente searas, onde o trabalho humano não soube exercer-se com intelligencia, embora a Natureza só espere que lhe
avivem a sua fecundidade creadora: no n@ssb
Alemtejo por exemplo. Ao contrario, e dentro
de limites, comquanto intransponíveis, de
consideravel amplitude, a seara não mentirá ·
ás varonis iniciativas do rural onde quer mesmo que a Natureza se revele avarenta ou preguiçosa. Em qualquer d'estes dous casos não
haverá conve1·:são de vida em fructo, na accepção mecanica do termo, mas havê-la-ha sem
dúvida alguma n'um sentido social, que de
resto não deixa de ser igualmente scientifico.
As sciencias physicas estudam a conversão
das forças, mas immediata e, d(3 certa manfüra, abstracta, isto é, sem attender ás circumstancias concretas de que depende a sua effectividade; a Economia estuda conversões me-
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diatas, ou attendendo principalmente ás eondições sociaes de que o phenomeno depende,
sem todavia esquecer as suas condições naturaes. A causalidade, sem deixar de ser para
umas e a outra noção identica, tem comtudo
-----de ampliar- se para a segunda, forçando-a a
considerar não só as condições proximas e
positivas, mas tambem as condições negativas
e remotas dos phenomenos economicos.
Na conversão ordinaria, supponhamos, do
calor em movimento, realisada em certa ma. china de vapor, o ·physico apenas se interessará em saber como, e segundo que relação numerica, uma força se converte na outra. O
phenomeno em si portanto, independentemente das circumstancias que permittiram a sua apparição actual-eis o que o physico investiga.
O dispendio preliminar do esforço humano,
e ainda a sua intervenção presente no trabalho do motor, ou o estudo das condições na
sua integralidade, mas especialmente de ordem social, sem as quaes não haveria a apparição actual do phenomeno estudado pelo
physico- eis o que preoccupa o indagador
economista.
Para a actividade da machina-terra dá-s·e
precisamente a _m esma cousa.
Se, . pois, se pretende estudar d'um modo sómente abstracto a conversão em grão
de trigo de taes e taes energias cosmicas,
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independentemente do homem, far-se-ha uma
indagação naturalista, mais nada. Se porém o.
consideramos-e tal é a realidade dos factoscomo um effeito de essas energias cosmicas,
mas que o homem pode intencionalmente dis·
pôr dentro de certos limites, e de circumstancias positivas e negativas deter minadas
( desaggregação do terreno, irrigação, destruição de raizes damninhas, etc.) igualmente intencionaes, faremos um estudo de verdadeira
conversão do esforço humano no cereal produzido.
Mas outro motivo existiu para estendermos
até aos domínios da Sciencia social um termo
escolhido e consagrado pelas sciencias da Natureza: foi refqrçar, dentro das no ssas pequenas forças, o conceito moderno da un idade e
indestructivel solidariedade de quanto existe
e constitue para nós a universal Realidade, e
insistir na necessidade correspondente de integrar as nossas ideias sobre as sociedades,
a civilisação e a Historia no systema das nossas concepções relativas ao mundo exterior.
Habitualmente, graças a um tenaz vicio do
ensino th~ologico e Lambem do ens.ino philosophico, ora fallamos do Homem como se não
existisse Natureza, ora teimamos em contra pôr
um ao outro dous aspectos apenas d'um só e
mesmo maravilhoso facto natural. Na Historia,
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áparte algumas tentativas -recentes, mui to sob rias, entre as quaes avulta a de Buckle, persiste-se em contem piar nações abstractas, q uasi
aereas, movendo-se ao impulso de meia duzia
de pobres ideias e de outr.as tantas paixões encarnadas, ás quaes se conveio em dar o nome de
personagens historicos. Falta-se vagamente de
raça, de territorio e de clima, parece que na
intenção de se não exhibir ignorancia e condescender um pouco com as impertinentes exigencias do entendimento moderno,-sem o menor
presentimento, em todo o caso, das energias
colossaes que aquellas palavras representam, e
de · que os homens mais eminentes, de · mais
peregrino e aulhentico genio, não passam de
condensações momentaneas.
~m Economica prosegue-se, mas com muito
menos desculpa, em discretear sobre valor,
moeda, Producção ... , como se todo este
dynarnismo constituísse phenomen.alidade especial irreductivei, · movendo-se de per si e
.para si, fóra e acima do dynamismo terrestre,
e mantendo apenas com elle algumas frageis
relações de convenção.
O isolamento abstractivo dos phenomenos
é de manifesta vantagem; é mesmo uma i'm posição invencível das nossas faculdades limita·
das, simplificadoras e de prompto accessiveis
ao cançasso. Deve-se poré m abstrahir só quanto baste para nos permittir desenreda-los e
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traduzi-los em noções precisas e lucidas. Ultrapassar este limite é cahi~ irremissivelmenie ·
no pedantismo dogmatico e na intolerancia sectarista, que têm sido, e ainda serão-quem
sabe por quanto tempo! um dos peiores flagellos dos povos.
Attendido assim um reparo que o leitor
culto não deixaria de fazer, voltemos ao nosso machinismo fabril.
Será elle, como a terra, capaz de nos dar
-supra-valores?
A questão nada tem de inopportuna, desde
que o regímen de industria intensiva, ou regi- ·
men da grande industria conforme a expressão
vulgarisada desde a introducção dos machinismos, levou a dous resultados contradictorios,
na apparencia: crise intensa de trabalho manual
e plethora productiva. D'um- lado, parece que
a machina sacrificou vida humana; do outro, que lhe facultou prodigiosà expansão. Ambos
os factos é bem not~rio que impressionaram
fortemente, desde o meiado do seculo ido, estadistas e homens de gabinete, e acaso continuam a sei~ a grande preoccupação de quantos pensam nas consequencias das applicações incessantes da Mecanica á fórma fabril da
actividade.
E' pois occasião de nos fazermos a pergunta: a machiiia será tambem, á similhança
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da terra, ' origem de capital? Se é,- como
entender então os soffrimentos que a sua interferencia no trabalho humano promoveu, e
continúa a promovêr?
Observamos atraz que a machina não tem
a espontaneidade do solo, não se move nem
elabora de per si o producto, independentemente do homem; como foi a elle, ás suas
faculdades inventivas, que deveu a propria ·
existencia. Se é pois capaz de nos dar supravalores, ou- o que é o mesmo-de elaborar
um producto cujo valor de rendimento excedâ · o valor do custo, não é de certo a ·uma espontaneidade ausente que devemos· pedir a
explicação do phenomeno. E como é incontestavel, por outra parte, que a elaboração do
artefacto implica, como a creação do fructo
implicava, uma conversão de énergias, umas
de procedencia humana, outras de procedencia natural, segue-se que é sobre estas energias a converter em· producto que devemos
dirigir a · nossa analyse. Se houver formação
de capital, indubitavelmente foram ou energias naturaes, ou energias humanas, ou ambas conjunctamente que se convertéram, p01:
intermedio da machina, n'esse excedente de
valor.
Importa não esquecer que por excedente
àe valor entendemos significar o mesmo facto
que pela expressão sup1·a-valor, que vem a ser
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a existencia no producto obtido d'um rendimento (capacidade de restaurar, poupar ou
desenvolver vida humana) superioi· ao custo
(ou quantum integral de vida humana, effeclivamente dispendida em dado tempo). Importa
recordar tambem que ficam excluídos os motores animados das considerações a fazer,
pelo motivo anteriormente allegado (a pag. 100).
· Um exemplo familiar, ao menos ás pessoas
instruídas, vae permittir-nos compre1'1 ender facilmente onde reside o ponto essencial do problema. Basta para isso comparar entre si o antigo moinho manual, simples pedra concava
onde o troglodyta triturava os cereaes, com as
azenhas erguidas pelo lavrador ou pelo moleiro
junto a u,ma queda d'agua ou uma levada.
Eviden temente, a mó primitiva era uma
machina. A questão está em saber que especie de energias convertia, transformava ou
transportava, visto como .j á coAhecemos a lei
a que o seu trabalho util obedece.
O que imrnediatamente se ·percebe é que
a mó _não funccionaria sem a intervenção
do braço humano, e que, portanto, na consecução do resultado ha por força
que attender
.
á energia organica que o homem consumiu
na operação. Mas ha que observar ainda o -seguinte: porque é que a força do musculo, impotente para esmagar directamente o cereal
entre os dedos, se ·m ostra plenamente efticaz
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quando exercida por intermedio de dous fragmentos inertes de granito? e por que é que
não alcançaria o effeito desejado, se, em vez
da pedra, tivessem sido escolhidos dons fragmentos de pau? Podemos estar seguros, à
priori, de que alguma ou algumas propriedades inherentes á rocha em que a mó foi modelada vieram collaborar, de accordo com o
esforço do braço, no esmagamento do grão.
Essa propriedade é facil descobrir que é a
dureza, a consistencia, a estructura . compacta, .
a grande cohesão reciproca, emfim, dos mineraes que entram na composição do granito.
A mão, armada do fragmento redondo de rocha, percute e comprime; a mó reage contra
a compTessão e percussão resistindo, ou desenvolve, segundo os termos da Mecanica, uma
1·eacçào igual e opposta á acção; o grão, 'menos
duro do que a pedra, afTrouxando na sua cohesão molecular sob estes dous fortes impulsos antagonicos,· acaba por ceder ao effeito
d'ambos, combinado.
Consumiu-se portanto vida humana, na fórma preponderante de energia muscular. E a
força cosmica, revelada na dureza ou cohesão
do granito, nãq se consumiria lambem? Consumiu: a prova está em ·que ao fim de muitas
operações repetidas a concavidade da mó .
exaggerou-se, encurtando-se ao mesmo tempo
o percussor. O granito esfarelou-se á superficie,
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gastou-se mais ou menos, consoante a suaresistencia nativa, pela razão de que o cereal,
. entalado entre os dous bocados de rocha, tambem reage com força igual e contraria, abalando e destruindo a cohesão dos materiaes
que a constituem.
Houve, assim, duas forças dispendidas,
em parte inutilmente sob a fórma principal
de calor, a maior parte porém com utilidade
sob o aspecto de separação das partículas do
grão, ou desaggregação do cereal em farinha.
A porção utilisada das duas especies de energia- eis o que constitue o valor da farinha, o
qual é necessariamente maior .do que o valor
primi tivo do grão. E' este facto que se quer
exprimir, quando se diz ·em linguagem corrente que \«o trabalho fabril va,lorisa a ma teria
prima.»
Mas este augmento de valor da farin?a, sobre o valor do cereal de que ella é a transforma ção, não representa só conversão actua,l
.
.
da energia humana que a operação da moagem absorveu. Porque (suppondo a mó propriedade, e mesmo obra do moleiro) a mó
carece de ser picada de quando em quando,
e substituída ao cabo de certo tempo- novas
operações que reclamam esforço humano;
€ o moleiro, para a preparação e entreteni:m ento da sua machina e para conduzir com
perfeição a moagem, precisou de conhecer pré-

.
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via mente pelo aprendizado as propriedades nativas do granito, assim como os processos de o
trabalhar e de transformar o fructo em farinha.
Aquelle augmento de valor da farinha sobre o do grão de que proveio deve, pois, compensar a vida não só dispendida actualmente
na operação da moagem, mas ainda a que foi
gasta no passado do individuo, sob a fórma
de aprendizado, e a que tem de ser gasta no
futuro, para manter a mó em bom . estado e,
se preciso fôr, renova-la:
Esta observação tem um caracter absolutamente geral, applicando-se a qualquer fórma
da actividade economica. Se a recordamos
~gora, reeditando o que no capitulo- «O Valor» do nosso livro -Estudos IIistoricos e Eco·
nomicos deixamos esclareeido, foi só por impedir o leitor· de confundir o lucro com o
capital. E este erro seria quasi inevilavel, se
não lhe chamassemos a attenção sobre o en·
globamento, no valor da farinha, da despeza
actual da vida do homem que a preparou e da
despeza organica que d'elle tambem reclamam
a transmissão aos descendentes do aprendizado recebido e o entl'etenimento e renovação
do seu engenho.
Toda esta ultima despeza, differente da des·
peza actual, mas que deve incluir-se actualmente no producto-farinha para não haver prej uizo,
s

114

lntroducção ao Problema

e o que entendemos por lucro, e não capital
ou supra-valor, que é noção muito differente.
Não esqueça tampouco o leitor que o accrescimo de valor na farinha em relação ao
do trigo reconheceu a interferencia d'uma
energia natural, e não póde portanto representar conversão exclusiva d'um certo quantum
de esforço humano.
Posto isto, imaginemos agora que a mó,
em vez de accionada pelo braço do homem,
é posta em movimento pelo choque da agua
contra as pás da roda hydraulica. A agua substituiu-se evidentemente ao musculo, e a sua
energia potencial ou de posição á energia physiologica-contractilidade muscular, que, n'nm
ponto de vista mecanico, podemos tambem
considerar potencial.
Que vantagem se colheu socialmente da
substituição'?- visto que todos, unanimemente, reconhecem que o moinho de agua
foi um consideravel progresso sobre o mo'desto
moinho manual. Economisar trabalho humano
~replica-se-incumbindo-se a Natureza de o
realisar de per si, pelas forças que lhe são
proprias, e mesmo gratuitas na opinião dos
orthodoxos.
Traduzido em linguagem scientifica, aqY:elleprogresso deve significar que no valor da farinha obtida pelo novo engenho collaborou
mais a Natureza do que na mó primitiva, di-
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minuindo de outro tanto a collaboração do
braço humano; que o producto-farinha representa, agora, conversão de mais energia natural do que no caso anterior, e por conseguinte
menor parcella de energia muscular. No conceito philosophico do nosso amigo:- «a Natureza assumiu o cuidado de trabalhar por
nós e para nós.»
Verifiquemos se é justa a ideia recebida de
que se economisou vida humana, substituindo a mão pela roda hydraulica, e correlativamente de que modo collaboram agora a Natureza e o homem na producção da farinha.
Lembremos outra vez que para o physico,
occupado só em estudar como, e em que relação quantitativa, se opéra a conversão das
energias, o trabalho util do moinho, ou a reducção do grão a farinha, foi exclusivamente
uma conversão, com transporte e transformação de movimentos, da energia inicial- queda
d'.agua; e representa ~ma fracção maior ou
menor d'esta força, segundo a maior ou menor perfeição do machinismo. O moleiro, no
seu ponto de vista particular, não existe, porque nenhum papel representa essencialmente
na producção do phenomeno. Não são as condições, multi pias e concretas, da effectividade,
n'um dado logar e n'um dado · moment~, da
conversão do pezo d' uma certa massa d'agua
em pulverisação d'uma certa quantidade de
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grão, -que lhe interessa . investigar; são as
suas condições só mecanicas, constantes e,
para assim dizer, abstractas.
Para o economista são estas condições
tambem, mas sobretudo as que intervêm socialmente na realisação concreta, real, quotidiana, do trabalho da moagem. Sem que o
phenomeno physico desappareça, ou se altere
na menor das suas circumstancias theoricas,
para elle surge um phenomeno social concomitante, solidaria e entretecido no primeiro,
ao qual lhe cabe attender de preferencia, sem
com tudo perder de vista a relação existente entre o's dous. Em vez de inutil, como apparecia
ha pouco ao physieo, para a explicação abstra- ·
cta, puramente mecanica do facto, o moleiro
passa, ao \contrario, a ser o seu principal elelnento explicativo da realidade social d'esse
facto.
Em resumo: a moagem por um engenho
d'agua, considerada como realidade de cada
dia, é um phenomeno natural·social. Como
phenomeno natural, reduz-se a uma conversão d'uma certa força cosmica em certo trabalho mecanico; como phenomeno social,
consiste na formação d'um cBrto valor, resul·
tante da conversão simultanea d'aquella força
e de • certo quantum da energia organica do
homem dispendida em dirigir a operação, e a
dispender no entretenímento e renovação do
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machinismo, afóra a quota-parte que a aprendizagem reclama para si.
A' pergunta acima formulada:- «Que vantagem se retirou, socialmente, da substituiÇão
da mó manual pela mó mecanica? »-é facil
encontrar agora a resposta.
A grosseira machina do nosso antepassado
da idade da pedra exigia, do mesmo modo, embora em menor grau, que o moinho movido a
agua, despeza de vida humana para ser entretida e opportunamente renovada, além da des ..
peza de aprendizado; mas exigia, além d'isso,
como força propulsora a acção do braço do
homem. Foi esta ultima despeza organica que
a invenção da roda hydraulica permittiu eliminar, substituindo-a pelo pezo da agua em qued~ livre, ou resvalando n'um plano.
Não se contesta que a invenção e manejo,
e bem assim o entretenimento' e renovação do
engenho d'agua impliquem e reclamem mais
dispendio de energia cerebral do que a que
outr'ora impozeram ao inventor e manejador
do bloco de granito, escavado. Mas, tampoucot
se torna impossível contestar que esse excesso de dPspeza não seja mais que coberto pela
economia de vida, determinada pela substitui·
ção da força motriz inicial,-do musculo pela
queda d'agua.
Houve pois, pela invenção e adopção do ap- .
parelho, ganho liquido de vida; houve supra-
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valor produzido; houve, emfim, formação de
capital. Que origem reconhece este capital, ou

supra-valor, ligado ao descobrimento e aproveitamento pratico das propriedades combinadas da roda e da queda d'agua? Reconhece
nma origem natural, espontanea, fundamentalmente diffusa ecos-mica; resultou d'um obscuro trabalho creador, operando-se no cerebro
d'um homem sob a fórma d'um certo invento,
e exercendo-se á su perficie da Terra sob o
aspecto de rigidez e dureza, da madeira e do ·
granito, e de pezo d'uma massa de agua ca'hindo ao longo do pendor d' um relevo.
Excedente de vitalidade, ou de poder conceptivo, na cabeça d'um ser humano; existencia de energias disponíveis na natureza exterior, ultrapassando em efficacia o limitado dynamismo da nossa machina animal,- tal a
origem, dupla iía apparencia, una porém na
essencia, do que chama mos capital.
Desprenda-se o leitor d'estes dous exemplos particulares, e passe em revista os innumeros e admiraveis machinismos da industria
contemporanea; evoque ao espírito, por outro lado, a massa colossal de energias naturaes
disponíveis, potenciaes e cineticas, de posição e em acção, desde a agua que se despenha do alto até á translação violenta do ar,
desde as propriedades combustíveis da hulha
até á dureza, malleabilidade e tenacidade dos
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metaes, desde o contínuo actuar da força gravitativa até ao jorrar infatigavel da luz e do
calor do foco incandescente do Sol,-e verá
que, accrescido só nas proporções, o phenomeno da formação do capital, ou da producção d'um valor excedente á vida humana dispendida, permanece identico e immutavel,
quer se investigue na origem, quer se encare
na simplicidade relativa em comprehende-lo.
Podemos, por isso, estabelecer a conclusão que procura vamos: a machina, invento do
homem, exactamente como a terra, machinismo da Naturez_a, dá tambem sttpra-valores;
origina capitaes.
Se, n'este ponto de vista, a sua fecundidade excede, ou parece exceder a . do solo e
clima, é porque a machina é obra humana,
combinada e construída em vista d'um fim
restricto, e portanto docil e obediente ao inventor. Observe-se porém que para existir precisou de que a Natureza préviamente conferisse certas propriedades aos materiaes de que
é formada, e os dispozesse, aqui e além, em
fortes massas; precisou ainda de que essa mesma Natureza conceatrasse energia e intelligencia em certos homens, sem todavia ser avara
para a raça de que foram os representantes
Bminentes; e agora ainda precisa de que ella faculte, sob a fórma de materias primas vegetaes
e animaes, as suas reservas seculares nos so-
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los virgens, e não retire a sua força creadora·
nos paizes onde milhões de seres humanos·
lhe associam o seu trabalho e intelligencia.
Supprimam-se pelo pensaRiento todos esses
bens, de longa data produzidos e ajuntados
por. ella ; imaginemos no temperamento de algumas raças um·circular de seiva minusculo,
imperceptível; figuremos ausente ab initio no
cerebro humano a faculdade creadora a que
damos o nome de genio,- e logo se perceberá que nem moralmente haveria civilisação;·
nem economicamente existiria capital.
Assim, conforme diziamç>s, a rriachina fa-:
bril é poderoso agente de formaçãô de capitaes. Mas com não menos poderosa ·efficacia ·
lhe condicionam a actividade, além da capacidade inv~ ntiva do' homem: a existencia de
manan ciaes exteriores de energia; a accumulação de reservas de materias primas, quer
para a sua confecção quer para a confecção·
do artefacto; e as aptidões actuaes do solo
e clim a para crear e alimentar os seres vivos.
Se aq uellas tres condições são necessarias,
esta ultima é rigorosamente indispensavel,'
bastando só de per si para traçar um limite
intransponível á efflcacia productiva qa machina.
Podem ainda existir no seio da Terra montanhas de carvão, de metaes e de rochas; podem ainda, nos recessos íntimos da Asia, da
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America e Africa, erguer"-se milhões de troncos seculares e ·brotar de cada canto toneladas de fibras textís e de quaesq.uer outras
ma terias primas da industria; se .a machina
-solo e clima teimasse em não dar mais
alimento, todas essas riquezas naturaes ficariam á espera, para serem valorisadas, de que
os prod uctos fabricados e os proprios instrumentos de fabrico se gastassem e se dissipassem pelo uso, como não valeria tampouco a
pena inventar mais machinismos.
E' por isso que atraz entendemos affirmar
que, sem exprimir fielmente a realidade das
cousas, a fórmula de Malthus continha com
effeito um principio verdadeiro. Embora a
. machina, e por consequencia a industria, possa crear capital, e ser factor importante na expansão individual da existencia e no desenvolvimento numerico de creaturas,- o alimento
foi, e será sempre; o grande regulador d'este
facto , e a agricultura, portanto, a suprema
fun cção economica. A industria, dando ovestido , a casa, o utensílio e. a alfaia, já explican1os qu e poupa e utilisa melhor a vida hum a- .
na, e póde até em determinadas circumstancias. aliás excepcionaes e transitarias, ser a
sua principal salvaguarda.
Afóra porém estes casos, a sua acção sobre o alargamento da vida, a sua efficacia que
poderiam os denominar capitalista no augmento
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da existencia humana, em intensidade e em
numero de creaturas, é sobretudo d'um modo
indirecto que se exerce, e dentro sempre dos
limites da capacidade capitalista, ou creadora,
do solo.
·
E' n'aquella repercussão e n'este condicionamento invencível que reside a chave expli·
cativa do paradoxo apparente que nos levou
a estas explicações, fastidiosas talvez, mas que
julgamos de todo indispensaveis.
Por uma parte, a industria mecanica parecia ter favorecido a expansão dcmogenica;
por outra, sacrificado existencias, além de haver promovido, e ainda promover, extensos e
nada insignificantes soffdrnentos.
Abstrahindo de questões de mera organi'
sação do trabalho,
a explicação do duplo phe·
nomeno adivinhou o leitor já que é muito
simples.
Pela substituição das energias cosmicas á
energia muscular, como força inicial propulsiva, a machina desviava fatalmente da industria milhares e milhares de operarias que só
pelo braço valiam: eis inevitavel chômage, negra e cruciante miseria, que o embaratecimento do artefacto, embora repercutindo-se
na agricultura, só muito imperfeitamente é
que I:JOdia attenuar.
Mas, porque a sua ulterior dispensação do
trabalho era definitiva e irreparavel, o obreiro

I
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deslocado havia necessariamente de escolher
entre alcançar trabalho no campo ou ir colonisar paizes novos. Foi esta ultima solução
a preferida.
Ora, esses enormes territorios da America,
da Oceânia e da Africa eram tão sobrios na producção de artefactos, como de prodigiosa fecundidade em productos naturaes. O antigo
artífice fabril foi pois colono, tirando do solo
da sua patria adoptiva, com insignificante fadiga, infindavel abungancia de fructos. Alimentos e materias prirnas, principalmente de
origem animal e vegetal, entraram a confluir
para a Europa, sustentando enormes exercitas
de operarios, e mantendo com firmeza, quando não chegavam mesmo a exacerbar, a expansão industrial. O producto fabril por seu turno, derivando em caudal para os novos mercados que se abriam, ia compensar na pessoa do colono, pela sua perfeição e barateza,
os minutos crueis do emigrante de outr'ora,
posto na rua e além-fronteiras pela machina
febril e inexoravel.
No começo, ao irromperem brutalmente,
sem pedirem licença nem desculpa, e graças
á incuravel imprevidencia e á funda ignorancia que no exlrangeiro mesmo, apezar do.
que se pensa em Portugal, assignalam em
regra as pessoas dos governantes, os motores cosmicos e a sua utensilagem especifl-
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ca perturbaram profundamente o equilíbrio do
trabalho, accumulando em torno a si a deso-·
laçào e as ruínas, e erguendo. mais d'uma vez
contra si a colera das multidões. Passado o
primeiro instante porém, e logo que a grande massa . de pobre gente violentamente ex~
propriada e estupidamente esquecida·,-quando não ·e ra metrq.lhada nas ruas ao gesto d'uns
homens de espada, tão intelligentes e humanos como os crueis imbecis que os manda.:.
vam manter a ordem,- tomou a resolução
varonil e salvadora . de se largar para o NovoMundo, a machina pôde então, mas s6 então,
ser um elemento de progresso, um gerador
de capitaes, um agente precioso de alargamento de existencias e de expansão civilisadora.
Seria 'i nteressantíssimo illustrar . o · grande
facto economico que acabamos de esboçar em
quatro traços, seguindo passo a passo, desde
o primeiro terço do seculo findo, os progressos
e appiicações incessantes da Mecanica, e relacionando-os com as revoluções e agitações poli-.
ticas da Europa e com o movimento colonisador da America, de uma parte da Oceania e, recentemente, da Africa. O leitor culto poderát
querendo, proceder a um estudo não só curioso, mas eminentemente suggestivo; porque
terá occasião de verificar, quanto a Hi'storia,
tal co~o tem. sido encarada e escripta, desco~
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nhece as verdadeiras causas dos acontecimen·
tos e transformações collectivas.
O que nos importa' agora registrar é que a
contradicção entre os serviços e os desservi..
.ços da macbina, abonados por panegyristas e
detractores com igual copia de factos, e por
igual incontestaveis, não passa de contradi..
cção apparente. A machina foi, decididamenpropulsor extraordinario de desenvolte,
vimento de populações e de riqueza; mas
foi-o, principalmente, porque a prodigiosa feracidade das terras virgens, desentranhandose em fructos e facultando a propagação dos
seres humanos aos milhões, lhe veio facilitar
-e accelerar o trabalho.
Não queremos com isto dizer que, embora
restringindo o seu campo de acção a Europa,
isto é, abstrahindo-se de terras novas e fecundas e de levas sobre levas de operarios convertidos em colonos, a machina não tivesse
sido, em ultima analyse , um beneficio para
-os homens; mas, além de alargar e prolongar muito mais o soffrimento dos povos , a sua
influencia no augmento da riqueza e no desdobramento da gente seria incomparavelmente menor, e mais lenta a manifestar-se. O seu
Bffeito provavel- e é o que se vai · notando
de anno para anno, desde ·sobretudo que a
Norte-America deixou de ser a terra da Promissão para ·o emigrante europeu- seria lan-

um
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çar as massas obreiras deslocadas para os terrenos incultos dentro de cada Estado.
Mas, além de serem geralmente propriedade particular, esses terrenos nem de longe
sequer se approximavam, em fertilidade e em
grandeza, dos terrenos disponíveis da Ameri·
ca e do continente africano. · Por consequencia, por mais prodiga que a Natureza se revelasse na Europa em amontoar no solo os metaes e os combustíveis, e em concentrar nas
cabeças capacidade dirigente e sagacidade inventiva, a pobreza em materias primas de
origem agricola e a sobriedade em produzir o
alimento limitariam estreitamente a efficacia
economica do machinismo. A machina darnos-hia ainda o que denominamos supra-valo·
res, per~ittiria ainda a formação de capitaes,
sem dúvida alguma. Mas _._insistamos- se
não fossem os vastos territorios do novo e de
parte do velho Mundo, ferazes· e ainda por explorar, a consolidação d'esses supra-valores, ou
capitaes de odgem fabril, ou a sua conversão
effectiva em massa e em intensidade de vida,
teria sido impossível, ou em todo o caso extremamente morosa: pela maior parte, teriam
sido com certeza valores economicamente perdidos.

Se, por isso, a cada excedente de valores
produzido por cada novo invento ou aperfeiçoamento mecanico não surgisse parallelamente,
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n'um ponto qualquer do globo, um excedente
correlativo de valores de origem agrícola, capaz de alimentar mais seres humanos, e portanto de assegurar mercado ao artefacto,- a
producção fabril teria necessariamente que
restringir-se, e a machina mostrar, por tal
modo, que na capacidade capitalista, ou na
sua aptidão em conferir supra-valores, ficava
a grande distancia da terra; e fica sempre,
em todo o caso, condicionada por ella. Que os
nossos industriaes meditem n'isto, resolvendo-se por uma vez a olhar para o Alemtejo e
a nossa Africa.
•
Resumindo: a macbina, dando á palavra a
significação geral de motor e de utensilio, intervem na Producção utilisando e pot~pando vida, quer porque supprime as perdas e evita inuteis e excessivos esforços do trabalho directamente manual, quer porque substitue á energia
organica energias exteriores, potenciaes ou cineticas, para seu proprio accionamento e propulsão. Esta ultima circmnstancia é que marca
o inicio da industria intensiva, ou regímen
da grande industria, em todos os povos progressivos, especialmente europeus. Pela grande massa de energia animal, sobretudo muscular, que permittiu economisar, a machina,
apezar de soffrimentos muito reaes, mas transitorios, e ainda sem a existencia de immensos territorios . devolutos e exuberantes de
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productos, representaria sempre um beneficio positivo para os homens e a civilisa-ção, dando-nos supra-valores ou capital. Esta
,capacidade capitalista, porém, foi singularmente favorecida pela existencia d'esses tra·ctos de solo disponíveis; e fica sempre dep.en·dente, em todo o caso, das reservas cosmicas
-d e energia propulsora, da abundancia dos
jazigos de mineraes, das aptidões do s'olo
.em fornecer materias primas, vegetaes e animaes, e particularmente de facultar exce,dente de alimentos. Esperamos que o leitor
não perca de vista estas diversas condições
-da efticacia productiva da machina, que é o
mesmo que dizer da industria, e sobretudo a
aptidão do solo em crear subsistencias, a qual
-basta a levantar um limite intranspon!vel a expansão industrial.
Quanto ao nosso conceito de valor,- for-çar-nos-hia a modificai-o a digressão que fizemos pelos domínios da _Mecanica '? Não continuará o artefacto, do mesmo modo que o
,fructo da terra, a nada mais ser q ue conver.são, directa ou indirecta, de vida humana dispendida? e não continuará o artigo fabril elaborado a ser ex prim.iuel e convertivel em vida,
-e o valor de rendimento, portanto, a m e dir-s.~
-pelo valor de custo? Parece-nos inco ntesta v~!.
Que haja um supra-valor produzido, que
,não represente por consequencia conversão
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de esforço humano, exclusiva, é incontestavel, como se não contestou para a agricultura
e a terra. Mas, como para a terra e a agricultura observamos, esse supra-valor produzido,
além de reconhecer por condição preliminar
trabalho humano, só poderá volver-se, de pu-ramPnte natural, em supra-valor economico, se
com mais ou menos demora fôr convertido
em vida, todavia.
A unica obscuridade que porventura subsista derivará da circumstancia, por mais de
uma vez apontada por nós, de _ser o regimen
retributivo na industria, ao contrario do que
se dá na agricultura, eminentemente social: e
pouco ou nada autonomico. Fabrica-se para
trocar; nunca, ou raras vezes, para uso ou consumo proprio.
E' pois o regímen retributivo que denominamos social, ou regimen da troca, e a sua
influencia no valort· que passamos agora a examinar.

,_

•

CAPITULO V

A troc~-dissemos a pag. 74- «deslocando e ás vezes retardando a "operação retributiva», complica e obscurece, até certo ponto,
a simplicidade e limpidez primitivas do mecanismo economico, do mesmo modo que .a in·
terposição da terra e da machina as obscurecia
e complicava. O que nos convem ~ndagar é
se altera, em pouco ou em muito, o rythmo a
que no mesmo logar nos referimos, impondo- nos a revisão do nosso conceito do valor.
Convem lembrar mais uma vez que suppômos
ausentes na permuta o commercio e a moeda.
Cada família de carriponezes do nosso concelho autonomo produzia- tambem dissemos-570 kilos de trigo annualmente: 500
para gasto proprio, 70 reservados para a tro·
ca; e esses 570 kilos de cereal, no estado de
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equilibrio economico em que imaginamos subsistir o cantão, cobriam integralmente o dispendio annual da vida de cada familia, sem
deixarem sobras, quer dizer, sem accumula·
ção de capital.
Como a nossa unidade de tempo era o anno,
se dividirmos 570 por 365, teremos o valor
economico do trigo, referido á vida familial consumida em 24 horas, ou expresso .em certa
media de despeza organica do productor durante um dia; porque teremos medido o valor de
rendimentO do trigo, em certa porção, pelo quantum medio de vida e de tempo que custou.
O resultado, 1:56:2 grammas, representa portanto, ou vale um certo dispenct.io medio D
da vida do nosso agricultor, integralmente,
d.urante o tempo T, que é na nossa hypothese o dia civi1 de 24 horas .
. . Se referirmos á .mesma unidade de tempo,
e por farpilia, a despeza de vida das 50 famílias de chapeleiros na confecção dos 22:800
chapeus, acharemos 1,248 de chapeu,-numero que representará por consequencia, ou
vale a despeza media D' da vida do fabricante de cpapeus, na sua integralidade, no
decurso das mesmas 24 horas do dia.
Ora, consta da nossa primeira tabella (pag.
45) que 1 chapeu valia 1k,250 de trigo; e o
leitor não terá esquecido que esta equivalencia a estabelecemos por um processo de cal-
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culo diverso do que nos está servindo n'este
instante, e ao abl'igo de qualquer objecção.
Portanto, se os numeras agora obtidos forem
coneordantes com 'os da tabella em questão,
não póde restar dúvida .e m que a nossa unidade de medição-tempo e despeza media de
vida-foi irreprehensivelmente escolhida.
Verificando-para o que bastará dividir
1,562 por 1,i48 -encontrar-se-ha muito aproximadamente 1 250, relação de valor entre
esta quantidade de trigo e 1 chapeu, ou ova- lor de 1 chapeu, expresso em trigo. Vêr-se-ha
tambem que D e D', despeza media de · vida
n'um dia do lavrador e do fabricante de cba-·
peus, são quantidades eguaes entre si, conforme precisamente começamos por suppôr.
Para o caso de equilibrio economico perfeito, aliás apenas ideal e abstracto, em cada
troca efft>ctuada os productos representariam :
justamente despeza de vida igual em tempo
igual; ou, segundo já formulamos n'outfa
parte (Estudos llistoricos e Economicos, cap.
«A Moeda»):- «as riquezas trocam-se sob quan-·
titatiuos iguaes de-vida humana dispendida.»

Mas póde ser esta a lei, ou a norma reguladora da permuta, sem que os permutantes
a conheçam, e sem que, por isso, cada um
d'elles deva necessariamente referir aos custos :
o valor das duas mercadorias a trocar; visto·
como, sabendo quanto a sua lhe absorveu em
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tempo e vida, ser-lbe-ha muitas vezes diffiCil,
e até mesmo impossível, fazer ealculo identico para a do outro.
Supponhamos 'que no nosso concelho autonomo lavrador e fabricante de chapeus ignoram, com effeito, as condições profissionaes,
e mesmo de vida ·social, um do outro,
ou .que o seu criterio na permuta é, servindonos d'uma expressão que adoptamos em outra parte (obra citada, capitulo «Ü Valor»),
unilateral. Como a troca suppõe infallivelnlente que uma equivalencia entre as mercadorias trocadas foi reconhecida e acceita pelos interessados, a algum meio, embora .indirecto, recorreram elles para estabelecer
entre si um accordo. Não podendo ser o valor de custo,. por hypothese, não podia deixar
de set· o valór de rendimento da mercadoria a
adquirir.
Assim, o nosso lavrador, conhecendo por
experiencia que precisa annualmente para
consumo pessoal e da família de 4 chapem~,
4 pares de sapatos, 4 alfi:lias, 20 metros de fazenda de linho, 10 de panno de lã, e de fazer
face a uma certa despeza de transportes, e
conhecendo tambem por experiencía que do
trigo produzido, no mesmo prazo de tempo,
só tem .á sua disposição 7U kilos para trocar,
naturalmente divide esta porção de cereal em
6 partes de modo a fazer acquisição de cada

/
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um d'aquelles artigo5 e serviços na quantida-de sufficiente para as suas necessidades d'um
anno. üs 70 kilos de trigo, excedentes ao consumo familial, foi nb decurso de 12 mezes
:que os obteve; se os 4 chapeus, os 4 pares de
sapatos, etc., durarem em serviço igual numero de mezes, considerar-se-ha compensado
pela cedenGia dos 70 kilos de cereal, nas proporções indicadas na tabella a que àlludimos.
Quer isto significar, evidentemente, que é o
valor de rendimento da mercadoria a adquirir
que elle aprecia, referindo-o ao_valor de custo
da mercadoria que cede, e não ao custo da
primeira, que por hypothese desconhece. E
claro está que de maneira identica procedem
os artífices, productores dos chapeus , do calç ado, etc.
O fabricante de chapeus, v. g., prepara no •
mesmo período de 12 mezes os 400 chapem'
destinados á permuta com os ruraes; se,
pois, o trigo que recebe por elles de retorno
chegar, ou ren der , para consumo pessoal e da
familia durante o anno, considerar-se-ha equitativamente remunerado. Ül'a, a experiencia
diz-lhe que lhe bastam 500 kilos de cereal; e
que poderá, portanto, trocar 1 chapeu por
1k,500 da tabella. D'onde se vê claramente
que é ainda o valor de rendimento do trigo (e
não o de custo) que elle aprecia, referindn-o
ao valor de custo da sua mercadoria-chapeu.
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No regimen subsisteNte de troca in.directa é este, fóra de toda a dúvida, o processo
usualmente empregado; porque é absolutamente incontestavel que nem um comprador
se encontrará, entre mil, que saiba qual o
,d ispendio de ·vida e de tempo imposto ao
industrial pela confecção de 1 chapeu, 1 par
de botas ou 1 metro de tecido. Os erros e
complicações que resultam para .a diagnose
economica, feita por este processo, da interfereneia da moeda e do commercio, outra
vez buscaremos indica-los. O que, como
ponto de partida para considerações ulteriores, desejavamos deixar bem accentuado era:
que na troca independente do commerciante
e da moeda, e no caso de eqnilibrio productivo, as riquezas equivalem-se pelos custos,
• embor:a o ~omprador ignore o custo da mercadoria adquirenda, e apenas aprecie o seu
valor de rendimento, medindo-o pelo custo
da rnercadorJa qu_e cede. A equivalencia das
mercadorias permutandas depende, assim,
d'um facto social ·alheio aos permutantes; é
uma correspondencia ·estabelecida pela força
das cousas, porque depende sobretudo d'uma
equiponderação do trabalho e necessidades
collectivas, e não do juizo equitativo e lucido
de productores que desconhecem, por hypo·
these, as suas condições reciprocas de vida. ·
Apezar, porém, d'esta uniteralidade de apre- .
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ciaçào, graças áquelle estado de perfeito equilibrio economico, vê-se com perfeita limpidez
-e é este o segundo ponto que tínhamos em
mente accentuar- que os nossos conceitos de
valor e de sua respectiva medida conservamse taes quaes opportunamente os formulamos.
Imaginemos agora um desequilíbrio na
produ cçào, por ex., dos generos alimentícios:
um deficit de 1 / 57 ou de 50:000 kilos de trigo,
conforme suppozemos a pag. 5L Dissemos
então que havia tres m.odos possíveis de restabelecer o equilíbrio:- o:d deficit recahir sobre as 5:000 famílias de ruraes, ficando reservados para a troca os mesmos 350:000 kilos;
incidir integralmente sobre esta ultima parcella, e, portanto, sobre as 700 famílias de
indus triaes; repartir-se uniformemente por todos .»
Excluímos a sua distribuição irregular por.
necessidade de melhor comprehendermos o
mecanismo dos phenomenos.
Que s ignifi c~ação tem o deficit relativamente ao valor do cereal produzido? Visto ter-se
conservHdo a mesma a despeza de vida do
rural e inalterado o prazo da Producção, é evidente que Rignifica o desfalque de 1/s1 no valor de rendimento do trigo: menor por çào de
fructo certamente que restaura menor quanti-.
tativo de vida. E o seu valor economico, ou
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relação entre o rettdimento e o custo, alterarse-hia? No caso affirmativo, em que sentido
se altt?rou? E' facil de vê r que se alterou, visto como dos dous termos da relação- o ctLsto e o rendimento-o primeiro, medida ou de~
nominador do segundo, permaneceu invariavel, e o segundo, numeradOr ou a grandeza a
medir, diminuiu da fracção acima indicada.
Em que sentido então se alterou? Arithmeticamente, teria diminuído: de dous quebrados que têm o mesmo denominador, menor é o que tem menor numerador. Economicamente, deu-se porém o contrario: augmentou.
Como comprehender o que parece um paradoxo?
Nào é .pifficil. A necessidade habitual de
'
consumir alimentos
ficou a mesma; os mesmos ficaram tambem o tempo e a vida gastos
em produzi-los . .Se, portanto, o total do trigo
decresceu, forçoso é que o seu consumo se
restrinja, que se fHça um pequeno sacrificio,
que cada qual se contente, para tempo igual,
com menos quantidade éle alimento ; é pre,..
ciso emfim, pois que o tempo não se abrevia
nem se alonga, que se economise D, dispendio
. de vida, para restabt'lecer o equilibrio .
Quer isto dizer que, se o deficit persiste,
e cabe na elasticidade adaptativa do orga nismo, ha que dimiuuir o c'usto, reduzir a des-
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peza media de vida annualmente, encurtar
-se nos é permittida a expressão- a unida~
de que tnede o rendimenéo do trigo. E' n'este
facto que está o motivo do accrescimo do valor economico do cereal,- o que, de passagem
notemos, confirma uma vez mais a ideia, por
nós insistentemente defendida n'outro trabalho (Estudos Historicos e Economicos, pag. 93 e
seg.), da «prodigiosa plasticidade» da· vida, e a
de ser ella, com effeito, a unica e verdadeira me·
dida da~ grandezas economicas denominadas
valores.-« E' uma unidade complicada e elastica» -escrevíamos; e poder-se-ha vêr agora
de novo quanto o nosso conceito era exacto.
Vamos vêr confirmado este augmento indirecto no valor economico do cereal pelo
encurtamento - releve-se-nos o termo- da
unidade de medida, seguindo os tres destinos
possi veis do deficit.
Se recahiu só sobre os ruraes, os valores
relativos dos artefactos, .expressos em trigo,
pode rão não soffrer modificação, .mantendo a
cota da nossa 1. a tabella (pag. 45); mas nem
porisso o agricultor do nosso concelho auto- ,
nomo ignora que os paga realmente mais
caros , visto que, para os obter nas quantidades ordinarias, não desconhece tampouco a
restricção de alimento a que elle e família se
sujeitaram.
Por cada chapeu que compra, v. g., bem

140

•

Introducção ao Problema

sabe que os 1:500 grammas de trigo cedidos
implicam para elle um pequeno desfalquede existencia; ou que este pezo de cereal ficou
a ter para elle mais valor, pelo facto da escas·
sez, do que aquelle que a troca lhe faz. Eis
porque, a não sentir grande necessidade do
artefacto, difficilmente deixará de -fazer repercutir o deficit productivo sobre o conjuncto
dos artífices, encarecendo o seu trigo, diminuindo a quota-parte d'antes reservada á permuta.
Se recahir só sobre os artífices, é manifes ..
to que a posição · d'estes e a dos agricultores
se inverteu, admittindo que não ha possibilidade para os primeiros de retirar do mercado
um a parte dos artefactos. O preço de 1 cha.o~
peu , por , exemplo, ou o seu valor expresso
em trigo, será -1:042 grammas; o artigo embarateceu de cêrca de 1 /s.
Que significação tem este embaratecimento'?
Significa o que ha pouco significava o defi·
cit do cereal para o lavrador: que cabe a vez,
agora, ao artífice chapeleiro de restringir de
1
/s a sua despeza media de vida, contentandose, elle e família, com 490 kilos de trigo por
anno, em logar dos 500 anteriormente consumidos. Apparentemente, o trigo e o chapeu
trocar-se-hiam pelos custos, visto que, por ser
menor a colheita, não deixou o agricultor do
nosso concelho de dispender a quantidade de
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vida reclamada por uma colheita normal, e,
por outra parte, conservou-se inalterada a
despeza media, em vida e em tempo, exigida
do fabricante pela confecção de 1 chapeu.
Mas o rendimento de 1:042 grammas de trigo
é inferior ao rendimento de 1:250 grammas,
que precedentemente se trocavam por um
chapeu. E como Tenclimento do chapeu permanece exactamente o que era, resulta que
aquelle deficit no valor de rendimento do trigo vai incidir sobre o custo do chapeu, forçando o industrial, conforme dizíamos,· a im·
pôr-se uma restricção alimentar. Acontece-lhe,
pois, o que acontecia no primeiro caso ao
lavrador: o custo do chapeu, unidade de medida, a que refere tambem o valor de rendimento do trigo recebido de retorno, tem que
diminuir, que encurtar-se, conferindo, pqr tal
modo, ao c~real um angmento no seu valor
eco no mico.
Está claro que evitará, quanto possa, realisar uma transacção que lhe deprime o que
em linguagem corrente se chama o valor ve1~al do seu artigo, êerceando-lhe o valor de
custo em 1/6; da mesma maneira que o lavrador, ha pouco, buscava igualmente evita-la.
Por consequencia o provavel é que o deficit
cerial.ifero se reparta ,por industriaes e agri. cultores, consoante figu-ramos na nossa terceira hypothese.

o
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Esta hypothese torna-se, paaém, escusado
examina-la detidamente, porque nada mais
fariamos do que reeditar as considerações que
acabamos de fazer.
O ponto que importa deixar perfeitamente
.esclarecido é se a troca, dado um deficit productivo, impõe a remodelação do nosso conceito de valor e da unidade que o mede.
O leitor não hesitará em reconhecer que,
em vez de o alterar ou invalidar, o confirma.
O valor, não no estado de simples conceito do
espírito, mas resultado dos esforços directos
ou indirectos do homem, é sempre conversão
de vida, como n'ella é sempre convertível e
exprimível; o valor-unidade que o mede é,
sempre lambem, o custo, ou dispendio medio
de vida po productor em certo tempo, considerada ~ na sua integralidade. Dado um deficit de producção e, consequentemente, um
cerceamento no valor de rendimento na totalidade d'um certo artigo (suppondo que ficou
a mesma a necessidade do seu consumo, e
posta de lado a interferencia do commercio e
da moeda) a permuta, sem deixar de orientar-se pela equivalencia dos custos, nada mais
faz que disseminar o prejuízo, que repartir por
outras classes o deficit que, sem ella, recahiria
inteiro sobre a classe que o teve. Desem·pe·
nha-n'uma palavra-um papel ponderador,
ou regulador d'equilibrio, permittindo que a
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retribuição, · em logar de circumscrever-se rigorosamente ao rendimento obtido, se amplie
um pouco mais, embora com maior ou menor sacrificio das classes que mantiveram o
seu nivel productivo.
Mas, seja pequeno seja grànde, este sacrificio, no regimen subsistente de retribuição
social, h a de por força fazer-se; e as classes
por elle affectadas têm que acceitar, p~lo mesmo custo, um rendimento menor de retorno,
ou-o que é justamente a mesma ide.ia-de
economisa:r, para o mesmo tempo decorrido,
a sua despeza de vida.
A formula de Marx- tempo e trabalho social media, se acaso o socialista allemão pretendeu fazer d'ella lei absoluta da troca e
norma invariavel de equidade, e ainda que
trabalho social media comprehendesse dispendio economico e extra·economico de vida, tal
como o temos por mais d'uma vez explicado,
-percebe agora o leitor, clarissimamente,
que é uma fórmula inexacta; . «quanto a simples existencia da troca (segundo escrevemos
a pag. 37) póde modificar o valor de custo,
absoluto, da mercadoria a apresentar no mercado, fôsse ou não o capitalismo o regímen
preponderante de producção. n
No regímen auto-retributivo, peior ainda
para a fórmula marxista; porque, conforme
acabamos justamente de observar, o produ-
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ctor teria fatalmente que contentar-se com o
rendimento obtido, e por conseguinte de aguentar, elle só, com a totalidade do deficit, no caso
d'aquelle valor de rendimento cahir áquem do
valor de custo, ou- servindo-nos das proprias
palavras. de Marx- ficar áquem do tempo e
trabalho social medio que a elaboração do produeto lhe absorveu.
Em conclusão: para o caso d'um deficit
produdivo em certo ramo de actividade, não
ha fórmula que valha-a de Marx, a nossa ou
qualquer outra-, quer como expressão arithmetica rigorosa, quer como regra de equidade, para estabelecer a nova equivalencia entre as mercadorias a trocar. A nossa, como
a de Marx ao que pensamos, exprime apenas o custo, indicando-lhe as suas principaes vanaveis, e mostra que o elemento ou
variavel D (despeza media de vida) tem que
$Offrer uma redacção inevitavel, limitando-se
a permut.a a attenua-la para a classe em que
o deficit apparece, repartindo-a pelas outras
classes solidarias.
As riquezas trocam-se ainda, sensivelmente,
pelos custos; mas-- e foi a este facto que Marx
não attendeu- trocam-se pelos custos cerceados, ou reduzidos n'uma fracção que não é
possível traduzir em numeras aproximadamente acceitaveis, nem sequer prevêr como
será ·distribuída. E como não contar à priori
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com esta repercussão inevitavel, sobretudo
tratando-se d'um genero de primeira necessidade, e cuja producção não comporta a re'gularidade característica da producção industrial,
e varia, portanto, independentemente do tempo
e do trabalho que o agricultor lhe applicou?
Imagin~mos

agora, em vez d' um deficit,
um excedente de colheita, que, para pôr em
vigoroso relevo as consequencias do facto,
computaremos em 100 kilos. Estes 100 kilos de
trigo a mais representam, pois, o que chamamos um supra-valor natural, desde que resultaram da espontaneidade creadora do solo, e
não d'um accrescimo do esforço intelligente
do homem. Os seus destinos possíveis dissemos a pag. 86 que se podiam enumerar como
segue: uma parcella, por exemplo 00 kilos,
· reverteria directamente para a família do nosso agricultor concelhio, melhorando a alimentação usual; outra parcella, os 70 kilos restantes, ou seria inutilisada (hypothese possível em , alguns casos, mas que poremos de
lado), ou seria utilisada pelo lavrador, v. g.
em augmentar o numero de cabeças do seu
gado, ou seria reservada para troca. E' este
ultimo destino que nos interessa examinar.
Supponhamos então que, retirados 30 kilos para desenvolver bem-estar material, a
nossa família de ruraes leva ao mercado, em
10
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vez dos 70 kilos do costume, o dôbro d'este
pezo de cereal; e que o nível protluctivo das '
outras classes do concelho se mantem inalterado.
Se o valor economico do trigo (relação entre o rendimento e o custo) fôsse uma simples
relação arithmetica, o saldo de 70 kilos-sejanos relevada a palavra-addicionado aos 70
kilos habitualmente destinados á troca, representaria a duplicação d'aquelle valor economico: de dous quebrados com o mesmo denominador (custo), maior é o que tem maior
numerador (rendimento).
Economicamente, .porém, observa-se que
é exactamente o contrario o que acontece:
em vez de se elevar, aquelle valor devrirne-se ;.
o cerea4 embaratece, servindo-nos da expressão consagrada. Ahi temos novo paradoxo,.
mas ao inverso do 'que se nos deparou quando havia deficit productivo.
Sabemos já como elle se resolve.
O valor de. rendimento do trigo produzido·
augmentou: mais trigo é claro que reconstituemais quantitativo de vida . Por outro lado, a
necessidade habitual de o consumir ficou a
n1esma, como invariavel ficou o valor de custo, ou dispendio de vida e tempo em cada
uma das 7 classes productoras do nosso concelho autonomo. Ha, pois, um excedente de
trigo a repartir, desde que suppozemos · que.
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o lavrador o não inutilisou, nem reservou integralmente para si:
Além d'isso, a proporção a dar em troca do
artefacto é dupla do que era d'antes, como
vimos ; e a quantidade de artefactos não variou.
Portanto, e visto a unidade de tempo, o anno,
se conservar immutavel, o excedente de cereal
traduzir-se-ha em accrescimo de D, em expansão da vida de cada família productora;- o
que corresponde a ampliar o custo, a exaggerar a unidade de medida. E' n'isto que está a
depressão do valor economico do trigo, e a explicação do paradoxo apparente a que fizemos
allusão.
A' primeira vista-importa notar-o trigo
e, v. g., 1 chapeu continuam a trocar-se pelos
custos, porisso que nem houve alteração, por
hypothese, no nivel productivo fabril, nem,
para obter o dobro do cereal destinado á permuta, teve o lavrador que dispender mais vida
e mais tempo. Mas o valor de rendimento de
1 chapeu ficou o mesmo, e os 2:500 grammas
de cereal, pelos quaes agora se troca, rendem
o duplo do que os 1:250 grammas normaes.
Por consequencia, este excesso de rendimento no trigo recebido incide reflexamente sobre
o custo do chapeu, permittindo ao artífice alargar D, a sua despeza media de existencia, pessoal e da família. E' como se o custo do chapeu
augmentasse, provocando um embarateci-

,
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mento do . cereal, visto ser por esse custo
que o fabricante (segundo igualmente suppozemos para o caso de haver deficit) aprecia
ou mede o rendimento do trigo na operação da
permuta.
O encarecimento parallelo do artefacto (encarecimento erri relação ao trigo, · claro está)
comprehende o leitor bem o que significa, sem
termos necessidade de expender mais explicações: reduz-se áquella maior amplitude do
custo, facultada pelo excedente do cereal offe·
recido para troca.
Os phenomenos ligados á apparição no mercado d'urn supra-valor natural, dos quaes acabamos de fazer um resumo e dar uma interpretação tão claros quanto possível, forçarnos-hão a modificar os conceitos de .valor e
da respedtiva unidade de medida?
Evidentemente, não. A troca, admittida ·a
impossibilidade de capitalisação integral pelo .
productor, dissemina o sttpra-valor pelas classes solidarias, n'ella, com a classe que o obteve, removendo d'este modo aquella impossibilidade de capitalisação exclusivista; impede
que esse supra-valor natural se perca economicamente, tornando uma fracção d'elle accessivel a classes que o não tiveram. O seu papel
é ainda, como era para o caso de haver deficit,
o de regulador de equilíbrio; e a sua lei, ou
antes norma, continúa a ser a equivalencia dos
\

I

do Trabalho Nacional

i49

custos. Só mente, estes custos augmentaram, amplificaram-se, de maneira que a retribuição
dos ruraes, em logar de abranger a totalidade do supra-valor obtido, restringe-se para
elles mais ou menos, para se estender, em
gráo variavel, até ás classes que não alteraram as suas condições babituaes de producção.
Os effeitos ulteriores que a•persistencia do
excedente do trigo, como ha pouco o seu de. ficit, determine, não temos que averigua-los
n'este logar.
O nosso intuito circumscripto foi deixar
demonstrado , crêmos que nitidamente, que a
troca, obedecendo sempre á lei da equivalencia de custos, e na au sencia do commercio e
da moeda, desempenha uma funcção ponderadora, distribuindo pela collectividade um deficit ou um saldo productivo que, . sem ella,
recabiria integralmente sobre a classe em que
se deu; e que em nada altera os conceitos,
por nós defendidos, de valor e da sua unidade de medida.

Podemos agora resumir quanto deixamos
expos~ nos tres ultimos capitulos:
O valor, n'um dado producto, nada mais
é do que vida humana (conversão d'ella e
n'eJla convertível, d'uma maneira immediata
ou rnediata), e é sempre medido pelo custo
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(despeza de vida humana em certo tempo);
o rythmo economico reduz-se invariavelmente a duas phases-conversão de vida em produeto (Producção), e conversão do producto
· em vida (Retribuição).
Os intermediarias de Producção, ou ins~
trumentos de trabalho conforme se designam
frequentemente nos livros,- a terra e os machinismos fabris, sem nos impôrem a remodelação d'aquelle conceito de valor mostraramnos, em accôrdo parcial com a opinião expendida pelo nosso distincto amigo, a collaboração da Natureza com o Fiomem; e que a exis~
teucia d'um supra-valor, ou capital, reconhece
uma origem externa, natural ou cosmica, ao
menos vrimitivamente, mas que seria inexacto
qualificar de gratuita.
Os modos diversos de conversão dos produetos em vida humana levaram-nos á classi~
ficação d'elles em tres grupos: os que se convertem, restaurando-a (alimentos), os que se
convertem, poupando-a (vestuario , caza, mobiliario e certas alfaias) e os que se convertem, utilisando-a melhor e ampliando-lhe o
poder (machiuas e utensílios); assim como a
pôr em evideocia a superior efficacia d0s primeiros no desenvolvimento da vida, e portanto o seu earacter proeminente de reguladores da população e da capacidade capitalista
da industria.
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A troca, 'finalmente, revelou-se-nos o processo frequente, e o unico possível por vezes,
de consolidar supra-valo1·es naturaes, obstando a.que fiquem economicamente perdidos,e bem assim o recurso ordinario de attenuar,
distribuindo-os pela collectividade, saldos ou
deficits productivos occorridos em determinada classe, mas impedindo por isso mesmo,
sem deixar de orientar-se pela equivalencia
dos custos, que a formula marxista tenha um
sentido absoluto, quer como expressão theorica dos factos, quer como regra pratica de
equidade.

I

!I

CAPITULO VI

Agora que julgamos bem definida e fixada
a grandeza que a Economia politica designou
pela palavra- Valor; delimitadas e comprehendidas as suas duas variaveis- tempo e
despeza media de vida, integral; differenciados, mas relacionados entre si, o valor de
rendimento (capacidade no prod neto de se con·
verter, directa ou indirectamente, em vida humana) e o valor de custo (vida effectivamente
dispendida pelo agente, ou productor); e
demonstrado que é este valor de custo a
medida, qualitativa e quantitativa, dos valores de rendimento, em qualquer dos dous
regimens auto-retributivo. e de retribuição
social,- estamos habilitados para enteJ;Jder
a interferencia da moeda na troca, e precisar-lhe a fnncção com o rigor e a clare-
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za que esta especie de investigações admitta.
Escusado seria observar, a este proposito,
que não · temos a pretenção, inintelligente e
ridícula, de estabelecer princípios ddinitivos ,
as famosas leis sociologicas, n'urn departamento
do saber humano que só ha pouco, e vagamente, começa a entrevêr a possibilidadé de
se constituir em Sciencia, e no qual se nos
affigura só possível, ainda por largo tempo,
definir o sentido exacto das palavras, distinguir
e classificar grosso modo os plleuom enos, arredar com firm eza preconceitos rotineiros e
preoccupações sectaristas, e ensaiar uma ou
outra generalisação menos sujPita á duvida.
Uma noção, por mais simples que seja, e
por mais que pareça ao abrigo de objecções,
desde que \ se refere á phenomena !id ade objectiva, e não é, como por, exemplo a noção
de ponto geometrico, um conceito meramente subjectivo, involve um erro irremediavel. Conhecer é fatalmente distinguir,
isolar, simplificar; quer dizer, alterar a reali-da de. E' n'esta apparição invencível d'um erro,
todas as vezes que uma ideia se contorna edestaca no cerebro, e sobretudo quaudo uma
opinião n'elle avulta e se organisa, e só póde
ser expressa em linguagem discursiva ardinaria, ao alcance do commum dos entendimentos,- que, geralmente, não reflectem nem cri-
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ticos nem dogmaticos. D'aqui as disputas
interminaveis e ôccas, com o epilogo frequente das injurias pessoaes, e com o resultado,
rarissimamente desmentido, de nada se adiantar acêrca do assumpto em debate. Esse erro
inevitavel, ligado á menor tentativa de nos representarmos no espirito o phenomeno apparentemente mais singelo do mundo das realidades, esperâmos que o leitor o não perca
nunca de vista no estudo que estamos fazendo; e que considere, portanto, este trabalho
mais como um ensaio descriptivo e · um escorço rude de generàlisação do que um eschema, já systematisado, d'um aspecto da exis-.
tencia collectiva não só difficil de abranger
n'um relance, mas isolado por abstracção do
resto do mecanismo social.
Assim armados contra as nossas illusões
possíveis, mas igualmente confiantes nos serviços que as hypotheses provisorias prestam
á indagação sc'ientifica desinteressada, poderemos acalentar a esperança de adiantar, um
pequeno passo ao menos, a comprehensão
da verdadeira funcção da moeda,-talvez o phenomeno economico sobre o qual se tenham
accumulado os mais inverosímeis absurdos,
ao lado de mystificações ou, em todo o caso,
exaggeros interesseiros.
Voltando a considerar o modo como subsiste e se equilibra o nosso concelho autono-

·..
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mo; não nos terá escapado a importancia
d'este facto: o trigo, no qual supp-ozemos.
symbolisados todos os generos alimentares,
tornou-se o producto commum a que todos
os outros se referiam e em que todos se exprimiam. De maneira que, no estado imaginado de equilíbrio, a equivalencia reciproca
d'esses produetos, em vez de directa, podia
estabelecer-se indirectamente por intermedio
do trigo.
Dous motivos principaes intervinham-explicamos a pag. 47 e 59- para se escolher
o cereal como expressôr commum dos outros
artigos produzidos: o seu consumo não só
generalisado, mas imprescindível; e a sua extrema di visibilidade, sem perda de propriedades, que lhe permittia proporcionar-se a cada
um dos artefactos. em regra indivisíveis, e
cujas unidades de medida, além de serem entre si bAtProgeneas, correspondiam a custos
muito diversos. Por estes caracteres, pode- .
mos já eutrevêr a possioilidade de vir o trigo
a desPmpt'nhar a fuucçào de moP.da; e o passado historico confirma plenamente esta infer~ncia theorica. O trigo foi moeda, com effeito,
em certa epocha e em certos povos, entre os
quaes devemos contar o nosso; e foi-o indubitavelmente pelos dous motivos capitaes indicados e resumidos acima, aos quaes accrescentaremos agora a conservabilidad~, ou
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a sua capacidade em manter, quando devidamente encelleirado, o seu poder alimentício.
Conservabilidade, embora só temporaria,
divisibilidade sufficiente, uso generalisado,
valor proprio consideravel, e genero habitual
de referencia dos outros generos produzidos:
um economista
, não hesitaria em vê r n'estes elementos os caracteres da moeda material, e no ·
trigo, por consequencia, a moeda possível do
nosso concelho autonomo.
Para que de possível se torne, porém, effectiva, falta ainda uma condição: a de ser
intermediaria corrente na troca, sem que deixe de ser, por isso, um artigo tambem corrente de consumo.
Esforcemo-nos por comprehender como
esta ultima circumstancia advirá, volvendo-se
o cereal, de facto, em verdadeira moeda, assim como d'antes era já a mercadoria de referencia para os valores das dernais.
Esclareçamos summariamente, evitando
digressões historicas alheias ao nosso intento, que bastava para isso distrahir do consu~
mo habitual uma parcella maior ou tnenor,
reservando-a para a permuta. Mas, para que
esta innovação economica representasse incontestavel vantagem, era necessario suppôr
que no nosso concelho autonomo a troca
deixaria de fazer-se por massas de productos
em epochas fixas, por exemplo em duas
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feiras annuaes, para se tornar irregular senão em períodos de tempo, ao menos em
quantidade de mercadorias negociadas, variando por conseguinte com as necessidades cor·
rentes de cada productor isolado. Era preciso
-em resumo-que a uma especie de mutualismo cooperativista succedesse no nosso cantão o regirnen de- franco individualismo, tal
como o vêmos praticado ao presente. Dada
esta como reivindicação da liberdade pessoal
e de trabalho, a interferencia na troca de uma
mercad oria de uso generalisado, conhecida e
apreciada pelos permutantes, tornava-se de to- ·
do indispensavel; como não é difficil de vêr
que a escolha recahiria de preferencia na que,
além d'esta, reunisse as condições que ficaram acima enumeradas.
No nê>sso concelho a mercadoria escolhida foi o trigo; e dissemos já que a Historia
confirmava esta inferencia da theoria. A ascenção espontanea do producto á cathegoria
de intBrmediario das trocas é facil de perceber, desde que a sobrevivencia tenaz das feiras nos está demonstrando qual era, em tempos
antigos, o modo de assegurar as transacções entre productores não só disseminados por larga
área, mas até extrangeiros e entre si desconhecidos. Isto corresponde a dizer que um
regímen de producção independente é perfeitamente compatível com a periodicidade regu-
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lar dos mercados transitorios a que damos
aquelle nome de- feiras. Podemos, pois, considera-las subsistentes no nosso pequeno cantão. O que devemos, porém, suppôr ao mesmo tempo é que a producção se individualisou, ou que deixou de obedecer a um criterio
systematicamente imposto pela communidade
concelhia, para obedecer a inspirações proprias de cada productor, ou classe de productores.
Figuremos então o nosso concelho autonomo em equilíbrio productivo, e inaugurando,
a contar de certa epocha em deante, o regímen da troca indirecta. Se suppozermos, · até
esse momento, a celebração de duas feiras
annuaes, em que a producção se compensava.
reciprocamente segundo o criterio cooperativista, e que na segunda se pôz remate definitivo
a este regímen antiquado,- cada um dos nossos productores, quer ruraes quer fabricantes, achar-se-ha dispondo de 250 kilos de trigo para gastarem, como entenderem, durante
os seis rnezes que precedem a primeira das
duas feiras annuaes.
Mas o consumo annual de trigo por família dissemos que era de 500 kilos; logo, os
250 kilos terão sido absorvidos, na sua totalidade, pelo consumo de cada família em seis
mezes. De sorte que, á excepção dos lavradores, que o produzem, as outras 6 classes
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de productores só poderiam levar á feira immediata os seus productos para os trocar directamente, salvo se economisaram o cereal.
D'onde se infere -que uma dada mercadoria, o trigo no nosso exemplo, não póde des·e mpenhar a funcção de instrumento ou intermediaria de troca senão na hypothese, acima
indicada, de exceder em quantidade a que é
absorvida pelo consumo habitual, ou esse excedente se obtenha poupando-a, ou se apresente sob a fórma de supra-valor natural.
Qual d'estes dous processos permittiu historicamente transformar o trigo, ou outra
mercadoria qualquer ordinaria, em instrumento regular de permuta'? Ambos provavelmente, comquanto devesse predominar o segundo p~ra o trigo; porque é mais exequível,
conforme dissemos n'outro logar d'este trabalho, dispensar um objecto ornamental, ou
mesmo um determinado artefacto, do que um
.artigo alimentar de primeira necess~dade.
Esta questão porém é urri incidente, sem
influencia no conceito que se deva form ar da
moeda. Apenas tocamos n'ella para· suggerir
ao leitor que a circu mstancia verosímil de ser
a moeda, originariamente, um supra-valor natural acaso foi o motivo principal de se ligar á palavra atravez dos tempos, e por
conseguinte hoje mesmo, a ideia de capital:
ser.-se capitalista é , hoje talvez mais do que
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nunca, ter-se muito dinheiro, possuir-se gran!~
de quantidade de moeda.
O que nos interessa é delimitar, com o possível rigor, a funcção exacta que o trig~_, no
nosso exemplo, desempenha quando passa a
servir de moeda.
Que continúa a ser a mercadoria de referencia, ou o expressôr numeral dos outros
generos produzidos, era quasi inutillembrar:
d'um chapeu ou d'um metro de linho continuar-se-ha a dizer que valem tal ou taJ outra
quantidade de tr1:go.
, Anteriormente, no regímen da troca directa, sabíamos o que estas expr.essões signifi- cavam. Quando dizíamos, na hypothe~e de
equilibrio productivo, que 1 chapeu valia
1:250 grammas de trigo, queriarpos com isto
significar que o custo (dispendio de vida e
tempo) do pro.ducto fabril era igual ao cus~o
d'aquella porção de . cereal;- · na hypothese de
desequilíbrio, vimos que, apezar de quaesquer
perturbações transitarias, a expressão ainda
subentendia uma equivalencia de custos, cerceados ou ampliados reflexamente pela troca
conforme se tractava d'um deficit ou d'um
saldo. Em ultima analyse, portanto, o que na
permuta se confrontava, e procurava igualar,
eram os custos, ou as despezas de vida e de
tempo representadas nas duas mercadorias:
T, o tempo, e D, despeza de vida, implicados
11

{62

Introducção ao Problema

na producção de 1:250 grammas de trigo, deviam ser iguaes ao tempo T e á despeza de
vida p. absorvidos pela factura de 1 chapeu.
D e T (dispendio de vida e tempo) vinham
pois a ser os elementos constantes, o substractum homogeneo atravez da variedade dos
productos, que na troca se procurava tornar,
o mais possível, rigorosamente iguaes.
Na troca indirecta passarão as cousas
de maneira differen_te? A norma a que a su ppômos obedecer bem como a noção de valor,
tal como a temos definido innumeras ve4es,
soffrerào alguma alteração apreciavel?
Consideremos o nosso concelho autonomo
no estado de equilíbrio prod uctivo, e liquidado
na segunda das duas feiras annuaes o regímen
cooperativista, a que nos referimos atraz.
Cada um dos nossos productores ficará de
posse-dissemos-de 250 kilos de trigo, uma
parte do qual irá consumindo dia a dia, segundo as suas necessidades alimentares, e da
outra reservará uma parcella que jUlgue bastar á permuta. Para permutar com os arte.factos, claro é; visto, nas transacções com o
lavrador, ser inutil ao artífice pagar· lhe no ge- ·
nero que d'elle justamente recebe.
Imaginemos pois, para se comprehender
bem o assumpto, que os 50 fabricantes de
chapeus precisam de fazer acquisição, aos 200
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fabricantes de tecidos brancos, dos 500 metros de linho destinados a uso familial de
seis mezes; e que, de seu lado, os 200 tecelões e fiandeiros carecem de fazer, para
o mesmo decurso de tempo, a sua provisão
de chapeus, ou seja de 2 chapeus por família.
A cota oe 1 chapeu, expressa ·em trigo,
era, segundo a nossa 1. a tabella, de 1:250
grammas; e de 1:000 grammas o preço de
cada metro de linho. o~ nossos 50 chapelei ..
ros precisam por consequencia de prevenirse, para comprar os 500 metros de linho, com
500 kilos de cereal, ou cada um com 10 kilos.
Por seu turno, os 200 tecelões carecem delevar ao mercado, para adquirirem os 400 cha- ·
peus, os mesmos 500 kilos, c_omo é facil de
verificar. Apparentemente, cada artífice de
chapeus dá mais trigo, ou moeda, do que recebe; visto obter de um fabricante de linho os
10 metros, que lhe são precisos, por 10 kilos
de cereal, e ter de ceder-lhe 2 chapeus por
2:500 grammas, apenas. Mas repare-se em
que os chapeleiros são em numero de 50, e
os tecelões são 200. D'onde resulta que cada
chapeleiro fornecerá ~ chapeus para 4 famílias
de tecelões, ou 8 chapeus ao todo. E como
cada chapeu vale 1:250 grammas de trigo, receberá elle, na realidade, os mesmos 10 kilos
de grão com que comprou os 10 metros de te-
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. cido. É intuitivo que o mesmo facto occorrerá
com cada um dos tecelões.
Não se terá perdido, nem ganhado; o equi·
librio terá permanecido inalteravel; o valor
será ainda o conceito que defendemos, e a
troca obedecerá tambem á lei. que sustentamos, da equivalencia dos custos. A interposição da moeda na troca nada mais faz do que
facilita-la, permittindo exprimir n' uma unica
-a mercadoria monetaria-as mercadorias
diversas, objecto de transa~ções quotidianas, e
sobretudo garantir-lhe a opportunidade, consoante os desejos e interesses dos permutantes . .
Na essencia-o leitor tê-lo-ha visto com inteira clareza- é como se não existisse, continuando os productos a trocarem-se do mesmo modo
e segundo o mesmo criterio que tivemos ensejo de mostrar no regímen da troca directa.
E não se pense que os 10 kilos de trigo,
isto é, um certo pezo de moeda, serviram~ ao
chapeleiro e ao tecelão, de padrão ou medida
· do valor dos respectivos artefactos. A medida a que um e outro invencivelmente se reportaram para julgar do valor das mercadorias permutandas foi, nem podia deixar de ser
na immensa maioria dos casos, o custo da
mercadoria cedida, ao qual, uma ou outra
vez, se juntaria o conhecimento do custo da
mercadoria adq ui renda. Se o chapeleiro, ao
ceder os seus 8 chapeus, acceita 10 kilos de
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trigo de retorno, é porque, devidamente in.;.
formado, sabe previ~mente com a possível
segurança que, desfazendo-se d'essa porção
de cereal, obterá uma quantidade de tecido ·
cujo valorr tle rendimento, ou cuja duração em
serviço activo, elle calcula igu~lar o de 8 chapeus, e portanto compensar o que em tempo _
e em dispendio de existencia a preparação
d'elles lhe custou. Se os 10 kilos do fructo representam um custo, ou, possuem um valor
real na incorrecta expressão da Economia orthodoxa, maior, menor ou igual ao custo dos
artefactos que vendeu,-é para elte uma questão sécundaria; o que lhe importa sobretudo
adquirir, em troca d'elles, um outro artefacto cujo rendimento compense pelo menos o
custo dos que cedeu por aquelle pezo de moeda.
Os 10 kilos de trigo, nas mãos do fabricante que por elles entendeu · poder ceder 8
chapeus, qualquer que tenha sido o seu custo,
representam pois para o seu possuidor o custo
d'esse numero de chapeus assim como o rend-imento (e o custo indirectamente) dos 10 metros de tecido, que elle julga amortisar o primeiro , ao mesmo tempo que certificam que
uma transacção teve effectivamente logar. Apezar portanto dé ter implicado um custo certo
e determinado, que aliás o chapeleiro· póde
ignorar completamente, não é por elle que esse pezo de moeda figura no acto da troca; fi-

e
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gura pelo custo, dos 8 chapeus vendidos, ou
tem um valor puramente representativo, coincidente ou não _com o seri valor proprio · de
-custo, mas inteiramente estranho a elle.
Concluído o mercado que acima suppozemos abrir-se entre artífices de chapeus e
fabricantes de linho, pôde o leitor verificar,
com effeito, que cada um dos product01es se
retirou exactamente com a quantidarle de trigo, ou moeda, que levara; e portanto que ·a
moeda nada mais fez do que symbulisar, abstracta e provisoriamente, os custos das mercadorias permutadas, de harmonia com as
apreciações dos interessados, -e de garantir a validade de cada contracto celebrado. E'
pois, segundo n'outro trabalho estabelecemos
(Estudos1 Historicos e Economicos, cap. «A Moeda~ e «Ú Valon ), «um verdadeiro titulo cJ·editorio», designativo d'um certo quantum de valor, ou dispendio de vida humaua t>m dHdo
tempo, olhado independentemente dos pro-duetos em q~e esteja objectivado.
Embora apresentados n'um eschema, para
mais facilidade de apprehensão,-taes são os factos, na tão debatida questão da moeda, occorridos n'um regímen de producção equiltbrado.
Offerecerào diverso aspecto na hypot.hese
d'um desequilibrio, ligado, supponhamos, á
.appariçào d'um excedente de trigo? E' evi~

,
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dente que não offerecem. Um excesso de
1
/s1 ou de 50:000 kilos, sobre a producção habitual, se o suppozermos repercutido uniformemente pelos (Jroductores do nosso cantão,
terá por unico effeito embaratecer o trigo, ou
a moeda, e encarecer o -artefacto- proporcionalmente · áq11Plle excesso: , 1 chapeu, por
exemplo, valerá 1::27:2 grammas de cereal.
Embora se não tenham alterado as condições
de producção dos artefactos, explicamos já
(p<Jg. 149) que os seus custos respectivos achar·
se-lião amplificados, graças a uma especie de
acção rAflexa, ou equilibradora, da permuta.
E como ampliação identica se terá dado no
custo do cereal, claro é que as mercador-ias
continuarão a trocar-se pelos custos, limitando-se a nossa moeda de trigo a representar
fiel e passivar-nente estes custos anÍpliados,
como ha pouco os repre::;entava no seu quantitativo normal.
O rne::;mo aconteceria, se a producção se
restri ngi~se.
A moeda pois, quer seja trigo. quer um .
outro producto qualquer natural, figura sempre na troca com um valor apenas representativo. que vem ~ ser o custo da !Jlercadoria cedida pelo quHl o cessionario ~fere tarnbem o
rendimento da mercadoria a adquirir.
Mas o seu quantitativo em circulação não
exercerá influencia sobre os preços, isto é,
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sobre os valores das mercadorias a permutar
expressos n'ella? Tambem não é difficil de vê r
que exerce. Porquanto, comparando entre si
os dous estados economicós differentes que
acabamos de ílgurar-o de equilíbrio e o de
desequilíbrio productivo, vê-se que o pri·meiro diverge do segundo na cota corrente
dos preços; e que esta divergencia de cotas corresponde exactamente a uma differença na
quantidâde de •moeda de trigo; disponivel para
a permuta: menor no primeiro e mais avultada no segundo.
Dir-se-ha talvez que essa alteração das co~
tas derivou da circumstancia de ser o trigo,
além de moeda, wmei·o de consumo vulgar.
Facil é de perceber que não é assim. Ser o
trigo sfmultaneamente mercadoria ordinaria e
•
instrumento de permuta importa, de certo~
para os preços dos productos, obj ecto das
transacções quotidianas; mas importa d'um
modo sómente indirecto, pela influencia que
as variações no consumo hão de ter forçosamente na quantidade do trigo disponivt>l para
a permuta. A comprovação d'esta verdêlde é
facílima.
Imaginemos que o exceCiente de trigo de
1
/57, ou de GO:OOO kilos, do nosso sPgundo
exemplo, em vez de figurarem na troca, em
·n atureza. figuravam fiduciariamente, quer dizer, representados por -papel. Deixariam acaso
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de elevar-se os preços dos artefactos? um cha~
peu não valeria os mesmos 1:272 grammas de
trigo? Sem duvida alguma.
Supponhamos agora que a producção re·
tomava o nível anterior de equilíbrio, ficando
todavia a circular o papel, representativo moneta io do excedente de GO:OOO kilos de cereal,
e por conseguinte convertível, como o trigo,
em quaesquer artigos de consumo. Porventura os artefactos voltariam aos seus preços
ordinarios, ou. aos preços que suppozemos
no estado de equilibrio productivo? E' po ~ iti- ·
vo que não voltavam. Assim, o chapeleiro não acceitaria do lavrador, pelo seu c hapeu, apenas os 1:250 grammas da nossa primeira tabella; porque, tendo o papel, com o o
trigo, tambern curso monetario, o lavrador pagar-lhe-hia os 1:250 grammas, parte .em cereal,
parte em papel. Mas é claro que, recebendo por
cada chapeu vendido só 1:000 grammas em I rigo, por exemplo, o artífice facilmente percebia
que não teria os 500 kilos annuaes, indiStJPnsaveis á alimentação, propria e dos seus. Ne.:.
cessariamente, tinha por isso de manter a alta
dos preços que a abundancia cerealífera provocara, embora a productividade do solo houvesse readquirido o seu nível precedente. Porque, se a producção do trigo descera, e devia
ter promovido a contracção da quantidade do
cereal em circulação, lá tinha ficado o papel

170

Introducção ao Problema

a manter invariavel o nível monetario _que a
prodigalidade do solo provocara.
Podemos então affirmar que as variações,
para mais ou para menos, da moeda nada influem nem no conceito de valor, nem na lei
de reciprocidade dos custos na permuta . Mas
devemos ao mesmo tempo dizer que maior ou
menor quan.tidade de numeraria em circulação, seja trigo, metal, papel, ou outro prodU·
- cto qualquer, é uma circumstancia que, ao
formular o seu preço, o productor nàu d~ixa
de levar em linha de conta, e á qual. awda
que instinctivamente, procura attender sempre, com effeito, para não ser prejudicado.
A amplificação ou rarefacção monetaria tem
pois como resultado, mais tarde ou mais cêdo, em·\ maior grau ou menor, elevar ou deprimir o nível geral dos preços, embora a in·
tensidade productiva nos diversos ramos de
trabalho não haja soflrido alteração alguma de
importancia.
E eis aqui- ao que Marx pensa mos não
ter tambem attendido-eomo 0 CURtO de Certa
mercadoria, só mente por acção reflexa do quan·
tum do instrumento circulante, e sem que as
condições habituaes do trabalho variem, (Jóde ampliar-se ou restringir-se, como se restrin·
gia ou ampliava sob o influxo repercutivo da
troca; e por conseguinte como a fórmula
-tempo e trabalho social medio, visto, do mes·

1
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mo modo que a nossa, exprimir apenas o valor absoluto de custo, nem póde ser expressão immutavel dos factos nem regra indefectivt-1 de equidade. ,Admittindo que trabalho
social mrdio significa a mesma cousa que despeza media de vida, integral- o que se nos
antolha duvidoso-a fórmula marxista só poderia acceitar-se no . caso de se limitar á menção das duas principaes variaveis do Valor,
. resalvando todas as circumstancias, sociaes
e naturaes, que, modificando o rendimento do
producto, exe.rcem sobre o custo d'elle influencia quer repercussiva quer directa, embora
tenha permanecido inalterado o trabalho social media effectivamente dispendido.
Foi esta resalva que fizemos expressamente para a nossa fórmula, quando no capitulo
-«0 Valor» do nosso livro Estudos Historicos
e Economicos examinamos os dous regimens de
auto-retribuição e de retribuição social, e svjeitamos agora, no decurso do presente trabalho,
este regimen retributivo social a uma analyse
sucdnta, mas quanto possível rigorosa.

1

CAPITULO VII

Se escolhemos o trigo para exemplificar a
introducção da moeda (material) nas trocas
economicas, foi não só pelas qualidades que
n'elle concorrem, mas ainda porque entre
nós, conforme indicamos no capitt;~lo anterior, desempenhou effectivamente essas funcções até á generalisação dos metaes na epo·
cha de Affonso III.
Quem passa pelos olhos contractos de
translação de propriedade e di versos encargos tributarias archivados nos nossos documentos medievicos, depara frequentes vezes
com a palavra latino-barbara rnodio ou moclium, significando uma certa medida de trigo
que servia de unidade aos valores transaccionados, apezar de, em muitos casos pelo menos, a troca ser com certeza directa.
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Comprehende-se porém que o trigo, se era
então, e póde ser hoje mesmo, um excellente
valor de referencia para as demais mercadorias, estava longe de equiparar-se aos mE;~taes
preciosos como instrumento effectivo de permuta. Faltavam-lhe para isso a commodidade
no transporte e a conservabilidade da prata e
do ouro; e sobretudo, por ser genero de consumo obrigatorio e de producção irregular,
estava sujeito a grand~s fluctuações quantitativas. Eis porque, comquanto evocado a cada
passo para-apreciação dos productos a trocar,.
o vêmos realmente substituído na conjunctura por outra qualquer riqueza movei-armas,
alfaias, artigos de vestuario ... No nosso concelho autonomo suppozemo-lo a desempenhar
a dupla funcção de denominador commum e
de intermediaria real de permuta, mas sempre continuando a ser, em todo o caso, objectivo d'uma producção e d'um consumo regulares. Vejamos então qual seria a baze, ou
unidade prineipal de contagem, d'esse $ystema monetario de outras eras, e que significação se lhe devia attribuir na realidade.
E' facil de vêr, á primeira vista, que essa baze havia de ser naturalmente suggerida pela unidade arithmetica que medisse o cereal, por conseguinte . um certo volume ou um certo pezo.
No Portugal da Idade-media (oi um volume,
o modio; no nosso cantão é um pezo, o kilo.
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Ora, é evidente que esta unidade de pezo serve apenas para construir urna escala unifor-me e iQ-variavel dos valores do trigo comparado comsigo mesmo, vindo poi_s esta escala.
a significar unicamente que 3 ou 4 kilos de
trigo, por exemplo, valem 3 ou 4 vezes mais
que u,m kilo só. Por outras palavras: essa
escala reporta-se ao valor de rendimento d(}
fruto, ao valor objecti varnente considerado,
esclarecendo- nos que os 3 ou 4 kilos do exern- .
plo renclem o triplo ou o quadruplo do que
1 kilo · renderia. E se esta unidade de pezo
do grão restaura sempre a mesma despeza de·
vida no mesmo decurso de tempo, não ha dúvida em que se terão fixado n'ella as duas
variaveis do valor.
Mas, por outro lado, o trigo é objecto de
producção corrente no nosso concelho autonomo, representando a conversão, sob essa
fórrna, da vida da família rural. Calculandoentão o valor de custo (tempo e dispendio me-dio de -vida) que aquelle pezo d'elle representa,
acharemos approxirnadamente que é igual a(}
producto-15 1/sh por D; quer dizer, 1 kilo de·
trigo . representa a despeza media de vida integral do lavrador que o produziu, durante··
aquelle numero de horas. E como esse pezo
de cereal, na hypothese de perfeito equilíbrio
de producção concelhia, se mostra capaz, por·
consumo- directo e por troca, de amortisar nQo
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mesmo numero de horas aquelle dispendio de
vida, segue-se que a baze da nossa moeda de
trigo exprimiria simultaneamente os dous valores iguaes entre si: de custo e de Tendimento.
Uma correspondencia exacta, porém, entre
custos e rendimentos só em casos excepcionaes poderá dar-se. Portanto a nossa unidade
principal monetaria teria fixidez apenas como
representativa do valor de rendimento do trigo, tnas soffreria continuas variações, se pretendessemos faze-la exprimir tambem o de
custo. Não porque este ultimo valor variasse,
pelo menos em curto prazo, mas porque, dada a instabilidade productiva do solo, a relação entre o rendimento e o custo do cereal, _ou
seja o seu valor economico, raramente se manterá inalterada em dous annos agrico,las con- .
secutivos.
E desde que o trigo figurava realmente de
instrumento de permuta no nosso mundo cantonal, e desde que a permuta tende a regularse pelos custos, . mas custos cerceados ou augmentados segundo as variações para mais
ou para menos do valor de rendimento do
producto (particularmente dos generos agricolas),-fQrçoso é concluir que a moeda dos
nossos productores concelhios nem teria fi:xidez de valor nem comportaria invariabilidade de st9ck, -que seria uma moeda imper· .
feita, sobretudo desde que, além ~e artigo de
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referencia, entendessem fazer d'elle intermediaria etfectivo das trocas.
Imaginemo-lo então substituído pela prata,
que foi, e é hoje ainda .m oeda (material) de
emprego generalisado. Para bem precisarmos
ideias, .figuremo-la ainda circular em quantitativo immütavel., com .um valor inicial regulado pelo do trigo na normalidade productiva
do cantão, de maneira que a peça de 100 reis,
que tomaremos para baze do novo systema
monetario, equivalesse exactamente a 1 kilo
de cereal.
Que circumstancia ou circumstancias principaes determinariam o stock da moeda necessario ás transacções?
Para elucidar esta questão, comecemos
por precisar o nume~ de feiras a realisar durante o anno, porque sem a periodicidade de
mercados o calculo que vamos tentar seria
uma impossibilidade manifesta: sejam em
numero de _quatro esses mercados annuaés.
A cada feira trimestral carece cada família
de ruraes .de fazer acquisição dos seguintes
artefÇJ.ctos-1 chapeu, 1 par de sapatos, 5 metros de linho, 2 1/2 metros de lã e 1 alfaia, e de
levar portanto com sigo, para os ·pagar, a quan·
tia de 1n500 reis; e cada. família de artífices
precisa de obter '1'25 kilos ·de trigo, que terá
de retribuir com 126500 reis. Mas as famílias
12
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dos agricultores ascendem a 5:000, e a 600 as
famílias dos industriaes (excluídos os transportadores, por maior clareza de raciocínio).
D'onde se infere que a somma total que os
lavradores levarão comsigo á feira será de
7:500~000 reis, e que de igual quantia precisa·
rão os industriaes, afóra o dinheiro indispensavel para a sua provisão de artefactos.
Tomando successivamente as classes fabrís
na ordem pela qual as dispozemos na pag. 45,
é facil de vêr que cada familia da primeira necessita, além dos 126500 reis para a compra
do artigo agrícola, de mais 1~375 reis para alcançar os artefactos produzidos pelas restan·
tes,- e cada familia das que seguem de, respectivamente, 16375, 16000, 1t$000 e 16.:250 reis.
Logo, ~ attendendo ao numero totaf das classes (excluídos sempre os transportadores) e
das famílias que as constituem, a somma imprescindível a todas em globo, para obtenção
dos artigos manufacturados, será de 6621$500
reis. Esta quantia, distribuída por 600 familias,
resolve-se em 16104 reis por família, approximadamente, os quaes juntos aos 126500 de que
acima se fallou perfazem 13~604 reis. E a quantia total a dispender em cada feira trimestral
subirá a 15:6626500 reis~
Bastaria este stock de _numerario ás neces.sidades circulatorias do concelho? Percebe:.se
sem o menor esforço que bastavam; visto co·
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mo, ·etrectuados os negocios que deixamos indicados em summula, cada productor se retirava precisamente com a mesma quantidade
de moeda que levara comsigo ao mercado: o
lavrador com 1i$500, o artífice com os seus
13t$604 reis, a empregar outra vez e de modo
identico no mercado irnmediato.
Mas é claro que no regímen de troca indirecta a productor-vendedor não iriljl levar á
feira a sua mercadoria e juntamente o valor
d'ella representado em dinheiro, pela razão
evidente de que é dinheiro justamente o que
elle procura obter pela venda do seu producto. Para mais fiel traducção das realidades
economicas devemos pois modificar da seguinte maneira a nossa hypothese: 4 feiras
annuaes, como ha pouco, n1as alternando entre si para a venda do genero agrícola e do
artigo manufacturado.
A cada uma das duas feiras que lhes cabem conduzirão os lavradores metade da sua
producção annual destinada á troca, ou 150:000
kilos de trigo; e os industriaes, que em ambas
figuram só de compradores, apresentar-se-hão,
para adquirirem esse pezo de cereal, com 15
contos de reis. Em cada uma das duas outras
feiras, que alternam com as primeiras, compa·
recerão os agricultores con1 os 15 contos de reis
anteriormente recebidos pela cedencia do seu
producto; e os manufactureiros levarão esse
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valor em artefactos, ou metade da sua producção reservada ao consumo dos outros, -e terão de prevenir-se além d'isso com mais o dinheiro indispensavel para entre si negociarem
os artigos que fabricaram, ou seja com a somma de 1 :0256000_reis, suppondo estes artigos
representados ihtegral mente em dinheiro.
Abstrahindo d'esta somma e das operações
a que se destina, vê-se que o stock monetario do nosso mundo concelhio rapresentará 1 /, (25 °/o) do valor total das transacções
entre a agricultura e a · industria, e 1 /2 (50 °/o)
do valor do artigo agrícola produzido annualmente,- e dependerá essencialmente, portanto, do numero de feiras consagradas, no mesmo
cyclo de tempo, á negociação exclusiva d'aquelle pr-odqcto da terra. De maneira que, se, em
vez de se repartir por dois mercados semestraes, a porção do cereal disponível para trocar fôsse distribuída por 4 feiras trimestraes,
o stock da moeda baixaria a 1/s (12,5 °/n) da
massa das transacções, e a 1 /4. do valor d'aquelle pezo de trigo (:~00 : 000 kilos, 30 contos em
dinheiro), -a 7:5006000 reis, n'uma palavra.
Por causa da importancia do assumpto, e
para que o leitor se habilite a ajuizar n'um re ..
lance da exactidão dos nossos raciocínios, resumiremos n'um quadro os dados e relações
n umericos que mais nos interessa conhecer:

,,
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·5:000
600

População rural
-famílias
»
industrial »
Relação.
Producção agrícola para consumo proprio, reis.
»
»
>>
>>
alheio,. >>
~elação

;

250:000~000'
30:000~000

8,33

.

):lroducção industrial para troca
agricultores, reis . . . .
Producção industrial para troca
tua, reis; . . . . . . .
Producção industrial para uso
prio, reis.
Relação.

8,33

• c

com
. .
mu.:.
. .
pro-

30:000~000
2:650~000

950~000

3:600~000

8,33

.

Producção total agrícola, reis
>>
>>
fabril,
>>

280:000~000

~3:600~000

8,33

Relação
Valor total das transacções entre agricultores
e industriaes~ reis . . . . . . . . .. .
Stock monetario (abstrahindo das transacÇões
entre industriaes), reis.
Relação. . . . .

60:000~000

15:000$000
4

. .

Quantia necessaria a cada familia fabril, reis.
»
»
» »
>>
rural, >>·

25~000
3~000

8,33 .

Relação .

.
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Se áquelle valor total das transacções entre
agricultura e industria juntarmos 2:b50~000
reis,
valor. dos
negocios
entre as 6.
.
.
.
. . . realisados
.
classPs fabrís, teri~unos 6~:6GO~ü00 reis, e
16::12G~OOO reis para sto ck áa moeda, passando
a relação entre as duas sommas a ser expres_;
sa, em vez de 4, por 3,84.
Mas é claro que os industriaes não levam
ao mercado o seu artigo e ao mesmo tempo o
dinheiro que elle vale; e no supposto arranjo
das qoat.ro feiras alternadas escusavam até de
levar quantia alguma, visto poderem servir-se
para os seus negocios recíprocos da quantia
cobr·ada dos agricultores. Admittindo que precisem em cada uma das suas duas feiras semestraes só de metade- e seria o maximo-da
quantia gue
indicamos, acharemos para stock
\
monetarib ·15:662~500 reis, ou 1/4. exada.m ente
do valor total das transacçõ 8s.
Podemos pois concluir, reflectindo na significação d'estas cifras, que ~ d ada uma me·
dia uniforme de necessidad es e de trabalho e
abstrahindo de quaesquer opera ções commerciaes, e, por . maioria de razões. bancarias e
financeiras- dous factos sociaes determinam
soberanamente o regímen retributivo e o regímen circulatorio. O primeiro . verdadeiro regulador economico, consiste na proporção
àrithmetica entre a população agrícola e a po·
pulação industrial; q segundo, ou regulador

.
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monet~rio,

no numero de mercados annuaes,
por onde se escoa alternativamente a massâ
das duas grandes catheg,orias de productos,
que se destinam á permuta.
Não insistindo na confirmação que este
duplo facto vem trazer á these que a respeito
do predomínio da agricul'tura em todo. o machinismo economico, , expozemos . a traço largo no capitulo n, e passando em silencio outr(ls conclusões interessantes que o leitor re~
flexivo tirará facilme.I?te das cifrQ-s· qlie ficam
acima apontadas,-limitemo-nos a pôr em
destaque a funcção typica da moeda e qual
seja o seu verdadeiro valor.
~

I

f.

-.

Principiando por e·s~ ~e~g&nd~~· questão: a
baze da nossa moeda .. concéJHfa ~ d~ p~ata, 100
reis, dissemos valer 1 kilo · dé t~i\?;o~ ·-- baze
tambem, ou unidade principal, ·do systema
monetario anterior. O que é que se pretende
com isto significar? Quer-se significar o seguinte: quando a nova moeda começou a
circular, houve o cuidado de lhe fixar o valor pela cota de venda da prata, 8Xpressa em trigo, como a dos outros productos, -e bem assim de lhe regular o stock, d'um modo forçosamente approximativo e empírico, em harmonia com as exigencias de compradores e vendedores. N'uma palavra: consultou-se o preço do metal no mercado livre, e· graduou-se a
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emissão pelos pedidos de moeda feitos por as
diversas classes interessadas .
. Mas esse preço estava sujeito ao mesmo
oscillar permanente que se registra para todas
as mercadorias em regímen de liv-r e troca; e
a troca sabemos já, segundo a pag 136 observamos, que tenrle a 'orientar-se sempre pelos
custos, desde que á interferencia do intermediario-commercio não venha cot-pplicar a simplicidade fundamental dos phenomenos .' Por
conseguinte, e no intuito de o attrahir á cunhagem, á medida que o gasto por uso e o
desenvolvimento progressivo dos negocias iam
exigindo a renovação e o augmento da moeda, .
alvitrou-se ~o .metal um preço de custo capaz
de cobrir não só as despezas de amoedação,
_mas ainqa o·custo relativo que alcançara no
mercado ' livre e na hypothese de equilíbrio
productivo. Foi assim que. no ·nosso mundo
cantonal, se determinou que 100 reis valessem
1 kilo de trigo, e se entendeu bastar á circulação a quantia que ficou atraz indicada.
Apparentemente a moeda vai figurar nas
trocas pelo seu custo; 100 reis valerão 1 kilo de trigo, conforme se determinou legalmente. Quer dizer: 100 reis terão um valor
de custo real, e que correspondia, na occa- ·
sião em que a peça começou a circular, ao
valor de custo d'aquelle pezo de cereal. Ecomo se tornou invariavel o stock, as variações
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que sobrevenham n'essa equivalencia inicial
entre os 100 reis, d'um lado, e 1 kilo de trigo,
1 chapeu, 1 metro de linho, etc., do outro,
dependerão apenas das variações no valor das
mercadorias a trocar, e_não de qualquer alteração no valor da unidade monetaria. Est-á
claro que se devem suppôr constantes as circumstanci_a s de producção do metal.
Tal é a opinião cor~ente no mundo commercial e da finança, e no proprio mundo
scientifico, e que julgamos não ter sido até
hoje sériamente impugnada.
Ora vejamos. Anteriormente ao seu em- _
prego como materia prima de moeda, a prata
era uma mercadoria vulgar em regirpen de livre troca, com um certo valor de custo absoluto , e com um valor de custo relativo: o primeiro implicando um dispendio determinado.
da vida do productor em dado tempo; o se- ·
gundo, uma relação entre esse custo absoluto
do metal e os custos absolutos das mercadorias com as quaes era habitualmente permutado. E como a mercadoria servindo anteriormente para referencia e des.ignação de todos
os artigos de producção concelhia era o trigo,
e o valor relativo, ou de troca, da prata sere·
percutia reflexamente sobre o seu valor absoluto, podemos dizer com inteira verdade que
o metal, ao ser preferido para moeda, representava o mesmo custo absoluto medio que o

..
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cereal representava,-que a 1 kilo de trigo
correspondia correntemente um certo pezo de
prata.
Dado este arranjo de condições de producção e de mercado,-. que se ft>z '! Valorisouse um pouco mais este pezo de metal com o
trabalho da cunhagem, obtendo-se uma peça
de 100 reis que se determinou valer o mesmo
kilo de grão, apezar de na realidade valer mais.
Por este processo, e mediante a fixação do
stock, é claro que se visou a estabelecer um
'
custo-padrão, ou um· custo normal, tixo e de
sufficiente amplitude para marcar o limite superior ás fluctuaçôes ordinarias do mercado.
Conseguiu-se o que se queria'!
Pensamos que se não consPguiu . Por isto:
porque se um dos elementos do valor, o tem•
po, se póde considerar uma constante natural,
o outro elemento, despeza da vida integral do
productor, é a propria Natureza que o torna
essencial e continuamente mudavel, não só
de homem para homem mas até n'um só individuo. Familia, idade, aptidões, robustez ... ,
circumstancias varias e variados accidentes
tornam a mesma especie e quantitativo de obra,
e produzida no mesmo tempo, mais _ou menos
custosa a um só trabalhador, e por maioria de
razões a centenas e a milhares d'elles. Se não
ha portanto dous custos absolutos iguaes, é
evide_nte. que aquella un.i dade, 100 reis, não
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póde de fórma alguma con1portar, nem sequer ·
inicialmente, um valor invariavel de custo. E
se, no proprio instante em que foi modelada e
cunhada, já implica fatalmente um valor medio, que ficção alguma· da lei é capaz de remedeiar e, menos ainda, eliminar, maiores e
mais frequentes V!friações soffrerá quando sub·
mettida, no curso quotidiano dos nPgocios, ás
innumeras repercussões determinadas pelas
alterações inevitaveis no rythmo productivo,
particularmente da terra.
·
·
Mas ha mais: a moeda, por isso que deixou de ser uma mercadoria ordinaria, deixou
ipso facto de representar o seu custo, de figurar na permuta- releve-se-nos a expressãoem seu nome; passou necessariamente a figurar em nome alheio, a representar o custo da .
mercadoria cedida, confrontado .pelo vendedor com o custo, podendo ser, e, se não puder, com o rendimento da mercadoria a adquirir. N'outros . term_ps: passou a representar
uma relação, mais ou menos lucidamente formulada, entre o valor do que se vende e o do
que se pretende comprar, agora ou em nova
opportunidade. Se este segundo membro da
equação da permuta falta efiectivamente no
mercado, na grande maioria dos casos, está
com tudo sempre presente no espírito de quem
negocía. o seu producto. Antes de formular o
seu preço, antes de pedir por elle determina-

188

Introducção ao Problema

da quantia, o vendedor tem invencivelmente
de reportar-se, por um lado, ao tempo e ás
necessidades de vida que o seu artigo ou o
seu serviço lhe absorveram, e por outro ao
conjuncto de productos ou de serviços alheios
que os poderão amortisar. E' só depois de
feitos e refeitos estes calculas complicados, e
que vulgarmente se traduzem pela phrase conhecidissima -lançar as c.ontas á vida,- que
se reso.lve fin_a lmente a exprimir em dinheiro
uma relação ou equivalencia, que antecipadamente e d'uma maneira directa se esforçou
por precisar entre producto· e producto.
Insistamos n'esta ideia, que é . bazilar na
questão: os custos absolutos das diversas
· mercadorias, não só primitivamente pt'la variabilidad~ das condições pessoaes e exteriores do trabalho, mas também ultPriormeute
pela influencia reflexa das trocas, jámais comportarão fixidez; e tendo a equação da per-muta, ou econornica, de fprmular-se sempre
afinal, d'um modo indirecto ou directo. entre
esses custos oscillantes, inevitavelmente a
moeda que a exprime nem póde ter valor uni. forme, nem substituir pelo seu proprio o custo
occasional e autonomo que se entendeu ·equi- ·
valer a outro ou outros. E' justamente por
esta passividade e subordinação funccional
que é moeda . . Desde que imponha, a custos
independentes, o seu, desde que se torne:
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objectivo habitual de negocios, desde que
falle em seu nome-e tal é o que se dá com
o ouro nas crises,- deixou immediatamente
de ser moeda; porque deixou de ser um registro neutral e indifferente dos valores diversamente calculados que dia a dia e hora a
hora pass;am sem cessar de mãos para mãos,
para se individualisar tambem como um entre elles, para se transformar em mais uma
apenas entre essas mercadorias vulgares, constantemente a surgirem lançadas pela Producção ao mercado, constantemente a desapparecerem aspiradas por uma Retribuição especialisada e absorvente. N'uma palavra: em
vez de representar um quadro de valores~
abstracto e elastico, e só rigorosamente definido no escalonarnento_de unidades, apresentar-se-ia na permuta de cada dia como um
conjuncto variavel de pezos de prata ou de
ouro, com sua cota exclusivista, individual e
concreta.
O mercado cambial illustni admiravelmente esta transformação do ouro-moeda em ouroJnercadoria, da libra- 45500 reis, da qual ninguem queria saber o. valor proprio de custo
no antigo regímen bi-metallico, em libra7 gr ,316 de metal puro, cuja <?O ta, agi o, ou custo de monopolio o negociante trata de investigar com cuidado no regímen subsistente de
circulação fiduciaria.
J
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·Porque é que ninguem pergunta quanto
valem · ou custam mil reis no mercado interno, quer se exarem n'um boccado de papel
quer se inscrevam em duas placas de prata?
e porque é que pessoa alguma tira partido nas
permutas ordinarias do custo muito superior
do metal branco, em relação ao mesmo nominal de papel? Por isto: porque a prata perdeu
a sua funcção exterior de mercadoria de saldo, com a sua cota commercial de momento,
para só desempenhar, exactamente no mesmo
pé que o papel, a funcção interior de moeda;
é porque tacitamente se entende, embora se
não confesse, que não são esses dous custos
tão diversos que figuram activamente na troca, mas os custos das mercadorias a ceder e
a adquirir.
1
E co rntudo, embora só abstracto e sujeito
a variações, os mil reis- dissemos- têm ne- .
cessariamente um valor medio, um verdadeiro par interno corrente. que, na hypothese de
regularidade productiva, e de probidade e sensatez administrativas, dispensa frequentemente
o vendedor do confronto directo das mercadorias a trocar.
Qual será então o valor concreto, real: que
para além d'esse ~alor abstracto e nominal da
moeda lhe confere a sua effieacia circulante,
e torna possível a estabilidade dos negocios?
O leitor adivinhou já que é o custo media das
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subsistencias, particularmente do cereal, por
ser esse o custo regulador, o custo preponderante e decisivo que subordina todos os outros a si, ao menos nos paizes que, á similhança do nosso, reconhecem a .agricultura por
fórma primacial de trabalho e como a sua primeira fonte de riqueza. A moeda (sempre rnaterial, é ciaro) vale 'o que o alimento valer; porque todos os outros valores são nada ao lado
d'este valor supremo; porque o alimento é ·a
vida mesma, e em todo o caso a unica riqueza
produzida que legitimamente a representa, a
unica que disfructa o privilegio de lhe restau·
rar os materiaes e a energia no seu permanente escoar-se de encontro ás resistencias que a
Natureza levanta impassivelmente a cada ins·
tante deante dos nossos passos.
Su pponhamos que quereria mos então apurar quanto vale etfectivamente, 'tea1mente , a
nossa unidade monetaria 1aooo reis, visto ser
esta a nossa unidade cambial e de estatística
aduaneira: como devíamos proceder?
O calculo não seria muito facil, e ficaria em
todo o caso inquinado d'um erro maior ou
menor; porque a indolencia e a incapacidade
burocraticas, se já dotaram os estudiosos com
um censo da população, aliás deficiente, não
se dignaram at$ agora proporcionar-lhes uma
estatística de trabalho e de classes, bastante
systematisada e rigorosa para se prestar ás
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exigencias do pensamento scientifico e d'uma
verdadeira organisação de estadista. Está claro que se requeria uma estatistica ampla, séria,
periodica, abrangendo- agricultura, industria,
commercio, bancos, circulação e transportes,
sem esquecer o proletariado, cidadão e rural,
com todos os elementos · elucidativos do seu
theor de existencia, profissional e social.
Agora que o recenseamento do decennio
1890-1900 está publicado e distribuído, -não
seria occasião de proceder ao inquerito a todos os ramos do trabalho, que os industriaes
d'esta cidade tiveram o bom-senso de propôr
aos poderes publicos como preliminar indis·
pensavel a quaesquer alterações a fazer no
regímen da pauta de 92? A nós quer-nos parecer que o emprehendimento é mais do que
opportuno, é inadiavel; visto ser de absoluta
necessidade, para haver alguma confiança nos
dados a colligir, não deixar decorrer grande
intervallo de tempo entre uma estatística economica e o censo da população. A indicação
no emtanto aqui fica regis.trada, limitando-nos
a desejar .com a maior sinceridade que, sob
o ridículo pretexto, mais d'uma vez allegado,
de que são ideias jacobin'as, se não vá irritantemente illudir uma medida administrativa,
que ·mal se concebe que homens de governo
não tenham de ha muito feito executar.
Proseguindo: como é que conviria proce-
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der, se quizessemos apurar o valor economico,
o unico valor real e subsistente, da unidade
-1 i$000 reis?
No caso do nosso concelho imagina rio, sem
as complicações do commercio, do imposto;
da administração publica, sem os fluxos e refluxos da população citadina e dos desequilíbrios frequentes na producção agrícola e manufacturaria,- bastar-nos-ia aferi-la pelo seu
poder de compra-em relação ao cereal. Praticamente porém o calculo é muito mais complicado. O processo menos SLljeito a erros
graves seria, em resumo, o seguinte:
Partindo dos factos-que a moeda é inseparavel do regímen de retribuição social, e que
este regímen é o que domina nas cidades, onde tambem circula, demais d'isso, a massa
principal do numeraria, onde se accumulam
e aggravam os effeitos dos impostos geraes e
regionaes e da instabiJidade productiva da terra, e onde o capitalismo regula, quanto póde,
o valor do producto elaborado pela percentagem do juro ou dividendo a cobrar, e não pela
despeza de vida, integral, do productor salariado;- nas cidades pois é que se devia começar por inquirir o valor real, vigente, effectivo do 1í$000 reis. Primeiramente em rela· .
ção ás subsistencias, representadas nos principaes farinaceos, azotados e gorduras, que são
os tres grupos de alimentos indispensaveis ao
13
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homem, -aos quaes seria conveniente addi~
cionar o vinho, o chá ou café, o leite e o as·
sucar; depois em relação ao combustível, h a:.;
bitação, vestuario, mobiliario e alfaia domes·
tica vulgar; por ultimo, em relação a certos
encargos sociaes, como educação de filhos,
sociedades, etc.
Parallelamente, teríamos de organisar um
quadro do· theor completo de existencia, profissional e social, d'uma familia regular (de
4 ou 5 pessoas) de cada grande classe de trabalhadores salariados, e particularmente das
famílias que recebessem um salario ou ordenado fixo de 1~000 reis, na hypothese de preferirmos esta unidade para determinação do valor effectivo da moeda. E' evidente que, ten-do
esta unidade monetaria de representar, por
uma-parte, a despeza de vida durante um dia
de cada família de que fallamos, ou-o que
v'e m a ser o mesmo- um certo valor de custo, e, por outra parte, um conjuncto de produetos destinados a amortisar aquelle dispentlio de vida na mesma unidade de tempo, ou
um certo valor de rendimento,- ter-lhe-hian1os
por tal modo precisado o seu valor economico,
para as classes-claro está-a quem essas.
familias pertencessem. Escusado quasi seria
notar que este valor do 1aooo reis era, nem
podia deixar de ser, um valor medio, attendendo á diversidade inapagavel, embora cir-
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cumscripta dentro de limites de maior ou menor amplitude, nas condições pessoaes e exteriores de trabalho nos salariados de que se
trata.
Mas um valor economico, apenas formula-..
do entre ·um custo individual e homogeneo
d'um lado, e varios rendimentos heterogeneos ·
e anonymos do outro, não póde visivelmente
bastar no regímen subsistente de retribuição
social, com quanto seja o unico accessivel,
na realidade dos factos, á grande maioria dos
homens: as razões já n'outro logar as expoze- ·
mos (Est. Ilist. e Econ., cap. «Ü Valor».) Tornava-se pois indispensavel levar mais longe o
exame, averiguando qual rendiinento e qual
custo os mesmos 1~000 reis representariam
para as classes que preparararn ós productos
que acima dissemos amortisarem a despeza
media de vida, n'um dia, das famílias que tinham de salario essa quantia.
Procedendo de modo identico para todas.
as grandes classes que intervêem na Producção, teríamos exprimido nos custos respectivos os diversos valores de rendimento, e
apurado, por tal modo, o valor de custo medio que a unidade 1~000 reis effectivamente representava em abstracto, ao expirar de c~da
período de dez annos.
Mais uma vez repetimos que este calculo
não é facil. Difficil porém cqmo é, e talvez

.I
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até tendo de se modificar o processo indicado
, perante difficuldades que não foram previstas
agora, não deixa de ser exequível; e bem póde acontecer que, n'outro momento e a outro
proposito, nos resolvamos a tenta-lo.
Concluamos então- e com esse intuito é
que temos vindo desenvolvendo estes raciocínios fatigantes -que o valor pelo qual a moeda (em sentido material, já se vê) figura no
acto da troca, nada tem que vêr com o seu valor de custo, inicial; que é um valor essencialmente economico, ou abstracto e symbo. lico, exprimindo umà relação entre custos,
peior ou melhor conjecturada por compradores e vendedores, e variando por tanto com
estas apreciações dos interessados e com as
different~,s circumstancias que determinem,
directa ou reflexamente, qualquer alteração
n'esses custos; que é radicalmente chimerica
toda a tentativa de lhe imprimir fixidez, a não
ser approximativa, e apenas alcançada por
emissões prudentes e habeis; que para se conseguir essa estabilidade de media, áparte preoccupações de conservabilidade e de esthetica,
nada importa a natureza da materia prima monetaria; finalmente, que, se algum d'entre os
val<?res produzidos flgura na realidade, e deva
por isso acceitar-se conscientemente na theoria e na pratica, como estalão ou medida commum dos demais, apezar de oscillar como to-
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dos elles, esse é indubitavelmente o custo (dis- .
pendio de vida imposto ao agricultor n'um3:
unidade .fixa de tempo) dos alimentos indispepsaveis á vida,- e não urri custo, ou valor
real, da moeda que normalmente não interfere, nem pouco nem muito, na equação corrente da permuta.
E se tal é o verdadeiro valor da moeda, o
seu unico valor positivo, authentico, subsistente, concluir-se-ha com a maior facilidade
que a sua funcçâo se reduz á d'um titulo de
credito, destinado a archivar abstracta e passivamente uma relação entre valores concretos e activos, e a garantir ao portador a conversão do seu producto por outros, ((quando,
na fórma e com quem lhe pareça mais opportuno e vantajoso.» (Estudos Historicos e Economicos, pag. 74).
N'uma palavra: a moeda materialmente
considerada não passa, conforme escrevemos
a pag. 36, de <<uma especie de certificado de
pezagem economica, desquitando um permutante e salvaguardando o outro por uma certa
equivalencia reconhecida · e acceita por am·
bos.»
A isto apenas, a estes termos absolutamente elementares e singelos, se reduz uma
questão em torno á qual os economistas do
globo parece que se comprouveram em accumular os mais inconcebíveis absurdos.
·f

CAPITULO VIII

Para complemento do plano que nos traçamos ao escrever este pequeno volume, só
resta agora retomar a noção de capital no intuito de melhor definir o que ficou apenas esboçado, e ao mesmo tempo de precisar as re-.
lações que possa reconhecer com a noção de
moeda.
Capital explicamos que era, em nosso conceito, qualquer supra-:valor produzido ,-ou a
€xistencia n'um dado producto d'um valor de
rendimento excedente ao valor de custo, fôsse
qual fósse o regimen retributivo em vigencia,
autonomo ou social.
Discutindo comnosco esta materia delicada, o outro dos dois eminentes amigos a quem
dedicamos este livro, lente .de. M;athematica
na Academia Polytechnica do Porto, intelli_g en;
.

'
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cia de largo saber e de rara sagacidade critica,
entendia designar pelo termo capital os instrumentos de Producção, chamados tambem
instrumentos _de trabalho, que vinham a ser
a terra, as machinas e toda a especie de ferramentas.
Como ampliação ao sentido do vocabulo
nenhuma objecção teriamos a formular em
principio, desde que nos capitulas III e IV attribuimos ao grande machinismo natural a
que se dá o nome de terra, e ás machinas devidas ao genio inventivo do homem, a faculdade de nos proporcionar supra-valores. Em
pleno rigorismo scientifico, todavia, não é talvez conveniente acceitar sem reserva as OJ?iniões do nosso prezadissimo amigo; e não
será, em todo o caso, extemP.praneo averiguar
se as duas . ~randes ·c lasses de instrumentos
de traba_l~o são na realidade capital, e na hypothese affirmativa em que sentido e até que
ponto o serão.
A terra. · dissemos e repetimos-graças a
uma espontaneidade e automatismo funccionaes independentes da interferencia do homem, é incontestavel que restitue frequentemente com usura o trabalho que o agricultor
lhe applicou, incluindo o dispendio de existencia a que demos a , qualificação de extra~
economico. Mas só frequentemente, e não
sempre, q tier por virtude de modificações
~-
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que sobrevenham no clima e no solo, quer
porque a estreiteza da área retire a conveniente elasticidade ás variações da producção.
Um hectare de terreno, por mais sabiamente
cultivado que seja, e mesmo n'um maximo de
condições climatericas favoraveis, difficilmente dare\ um excedente de valor á família de
ruraes que o possua como seu unico instrumento de trabalho. t Dar-lhe-ha talvez o sufficiente, e para um numero limitado de pessoas.
Se as necessfdades accrescem, ou se a família se desdobra, o · sufficiente passará a ser o
estrictamente indispensavel, e mudará porventura de signal, tornando-se o insufficiente.
E em qualquer das eventualidades que sup·
pozemos, ha de alguem qualificar de capital
um machinismo cuja maior capacidade productiva se fecha annualmente por um deficit
maior ou menor, mas constante?
E' evidente . que não, nem mesmo na linguagem popular, confusa e incorrectissima.
Para o homem de negocios intelligente, como
para o mais ignorante e rude dos camponios,
capital subentende sempre um rendimento,
quer dizer, um_ augmento, por pequeno que
seja, á riqueza assim denominada e em relação, está entendido, ao individu.o que adisfructa. Ora, na hypothese figurada de contra-..
cção da sua área para áquem d'um certo limite, o predio que represente para seu dono o
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intermediaria de trabalho, 'unico e ao mesmo
tempo deficiente, não se contesta que seja
para elle uma riqueza, um valor, como o poderá ser tambem para outrem; o que não será
com fundamento é capital. Para que o seja,
é indispensavel que disponha de elasticidade
productiva, que offereça margem ã accumulação d'uma reserva, que permitta emfim um
alargamento de vida, ou sob a fórma de conquista de bem-estar, ou sob a de multiplicação da família sem nenhuma sorte de sacriflcio
nas despezas ordinarias; é preciso, em summa, que a sua área,. dadas a regularidade nas
condições climatericas e a uniform·idade no
regímen cultural, ultrapasse um mínimo determinado de extensão.
Não , deixaria de responder a isto o nosso
amigo que um certo mínimo de superficie,
um hectare por exemplo, embora incapaz
actualmente de conceder ao cultivador melhoria de existencia, deve comtudo ser considerada capital; porque o seu trespasse a família menos numerosa e de necessidades mais
sobrias, ou a sua beneficiação por remodelações do terreno, renovação de material, aperfeiçoamento de processos, substituição de culturas, etc., a podem levar a produzir no futuro um exced.ente de valor.
A observação é estrictamente verdadeira.
E podia até accrescentar-se que de duas por-
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ções de terra, de igual grandeza e fertilidade
e similhantemente exploradas pür dous lavra~
dores com família e despezas rigorosamente
comparaveis, unicamente por uma dífferen~
ça na proporção reciproca das culturas, ou
na opportunidade da venda dos respectivos
productos, por uma discordancia emfim no
saber technico ou na habilidade mercantil de
quem as trabalha,- uma póde constituir ca·
pital para o proprietario, ernquanto a outra
talv~ez chegue a irnpôr economias ao seu.
Tudo isto é litteralmente exacto, repetimos; _
mas que vem a provar, afinal? Unicamente o
seguinte, e que nunca tivemos a menor inten·
ção de impugnar: que o capital, quer na aceepção primitiva do supra-valor produzido,
conforme nós o definimos, quer no sentido
derivado de instrumentos de .Producção, se·
gundo o interpreta o entendimento lticidissimo a quem est'a mos· replicando, é essencial·
1nente relativo, ou se encare como noção, ou
se queira olhar como facto. E' essencialmente
relativo, e não apenas ao individuo ou aggregado de indivíduos que o alcançaram ~ é
ainda relativo ao tempo e ao conjuncto dos
elementos capazes de interferirem na formação d'esse excedente de valor, isto é, susceptíveis de modificar o funceionalismci do prin·
cipal instrumento que o gerou.
Supra-valor indefinido, e por tanto' capaci-
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dade mcondicionada e illimitada de crear taes
excedentes é impossibilidade radical, originaria e-digamos até -immanente: o que é hoje
capital, deixa-lo-ba de ser ámanhã, e vice-versa; o que é capital aqui, póde não o ser acolá; o que constitue capital para um homem
só, com theor especifico de vida, não bastará
sequer a uma familia, ou a outro homem com
um typo de existencia differente. Quer isto significar que não convém tomar a palavra em
sentido absoluto, pela razão elementar, a que
já fizemos allusão, de que o facto economico
é não só condicionado, mas inevitavelmente
limitado.
O capital implica por força um excesso de
producção sobre todos os consumos que essa
producçi\o presuppõe; consiste , para nos servirmos d;urna linguagem que julgamos opportuno adoptar, n'um desnivelamento ou desequilíbrio favoravel entre um rendimento e u·m
custo,-para um certo productor ou grupo qualquer de productores, para um período restricto de tempo, e para tal ou tal instrumento
funccionando n'um ambiente, pouco mais ou
menos constante, de circumstancias cosmicas
e sociaes. E' uma marcha da vida para a fren- te, um mo~imento de avanço, uma evolução
progressiva; generalisada ou circums?ripta,
de amplitude grande ou pequena, certo é,
mas sempre, em todo o caso, um passo da-
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do d'uma certa posição de equilibrio para
outra posição superior. Conquistado este lagar mais eminente, alargada assim a esphera
da existencia, em quantidade ou em qualidade, attingida emfim a nova posição de equilíbrio, é claro que o supra-valor desappareceu
como tal para se resolver n'um valor como
qualquer outro; o que era um rendimento excedente, converte-se em rendimento bastante;
e o instrumento tra~sitoriamente capitalista
volve-se em instrumento habitualmente Jucrativo, normalmente remunerador.
Portanto, de ser com effeito um instrumento de trabalho, não .se segue que a terra seja
tambem um instrumento capitalista, confor..
me entendemos mais rigoroso denominar-se:
sê-lo-ha sómente onde e quando se revele
susceptível de cobrir com um excedente, um
tanto · avultado e duradouro, o custo habitual
de vida humana que a sua exploração regular
reclama e· absorve. Assim é que entre nós se
póde affirmar, d'um modo geral, que não é
capitalista toda a pequena e uma parte da
·tnedia propriedade do Norte, e que se encontra no caso contrario o latifundio do Sul, ainda que se abstraiha do inculto.
Não se contesta, e é mesmo a consequen-cia da distincção que acabamos de fazer, que
seja impossível traçar lJ.ma linha divisoria,
nítida e uniforme, entre a terra, instrumento

•
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só remunerador ou lucrativo de trabalho, e
a terra, instrumento capitalista; exactamente
como não ha possibilidade de a tirar entre
valor e supra-valor ou capital, entre um rendimento bastante e um rendimento excedente.
Essa linha divisoria é fluctuante e indecisa,
e só susceptível de tal qual precisão e fixidez
para uma media conhecida de necessidades do
productor e de circumstancias externas, naturaes e sociaes. Despezas pesspaes que serestringiram ou augmentaram, veio de agua que
se sumiu ou irrompeu, mercado que se fechou
ou abriu,- estes e diversos outros incidentes,
com tanto que. perdurem e assumam proporções de certo vulto, deslocam-n'a n'um ou
n'outrQ sentido, ou para o lado onde se consignam os saldos, ou para o lado onde se inscrevem os deficits; alteram em todo o caso,
de modo desfavoravel ou mais ou menos favoravel, a sua posição anterior de equilíbrio,
de resto sempre mobil, continuadamente os.cillante.
N'uma fórmula que se nos aftlgura clara:
a terra, considerada em certa área e n'um ambiente cosmico-social determinado, póde ou
não ser instrumento capitalista de trabalho,
segundo se revela -ou não capaz de facultar
um supra-valor ou capital, seja qual seja a
fórma sob a qual este saldo productivo appa-

•
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reça e que venha ulteriormente a revestir: ou
sob a fórma de forragens ~ se consolide em
augmento de cabeças de gado; ou sob a de
vinho, cereal, legumes ... , e se converta em
dinheiro. O que importa é o facto; o processo. de conversão e consolidação é secundaria·,
embora não seja indifferente.
Claro está que nos referimos á terra em exploração regular, objectivo da intelligencia e
do esforço humano, encarada exclusivamente
como .orgão gerador dos fructos e das plantas.
Mas em Portugal, segundo o calculo feito
nas regiões officiaes, 4.300:000 hectares esperam ainda por cultura; e o solo pó de ser ainda jazigo de ferro em Moncorvo, marmore e
alabastro em Vimioso, combustível no CaboMondego ou em Gondomar.
Essa vastfdão de terreno inculto, quasi
50 °/o da área total do paiz, deverá tambem
chamar-se . instrumento capitalista? Que poderá-é ponto absolutamente indubitavel, desde que não é rebelde a variadíssimas culturas,
e desde que a sua propria enormidade permitte assegurar a cada pedaço destacado as
dimensões que se deseje; e a área é sem duvida o elemento principal que determina para
o solo o seu poder capitalista.
Sê-lo-ha porém actualmente? Não é possível responder com certeza; mas é muito provavel que seja •.
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Inculto esteril e sáfaro, litteralmente despido de plantas, de todo refractaria á vegeta·Ção e.spontanea, não é inculto, é improductivo, n.a propria linguagem dos documentos
emanados das nossas secretarias d' Estado.
Por muito avaro que o queiramos conceber, ·
um tracto ao menos do inculto appropriado
seria phenomenal que não fornecesse adubos
.e combustível, alimento para os animaes e
algumas materias primas para as industrias,
ao menos da região. Ora, a zona regularmente
.explorada de cada uma d'essas vastas herdades do Alemtejo é já pela sua amplitude, quan.d~ o não fôsse tambem pela abundancia pe ge.peros de consumo obrigatorio que produz,
propriedade essencialmente eapitalista. Por
·consequencia, quanto lhes ultrapasse o peri·m etro para constituir o inculto, embora dê pe-q ueno rendimento, logicamente assim deverá
.c onsiderar-se.
Poderá ser séde d'uma producção muito
·escassa, especie de appendice inerte ao resto
do machinismo em actividade, um como or,gão desaproveitado e dormente, abusivamente
sonegado aos braços disponíveis que d ~ pres.sa o valorisariam : será tudo isso, talvez. Mas
como se prende e associa, nas mãos de um
.unico amo; á outra porção cultivada e fundamentalmente capitalista, tem necessariamente
-que revestir esta · mesma feição proeminente.
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Vejamos os agglomerados de combustiveis
e de materias primas rrlineraes. Serão tam ...
bem capital?
Se pelo termo se entende apenas designar
os instrumentos de trabalho, por certo que o
não serão. A hulha e a anthracite, o barro,
o ferro ou o marmore são materiaes indispen.;
saveis á confecção de productos, e elles mes.;
mos tambem o são; mas ninguem os confundirá com as machinas, utensilios e ferramen·
tas empregados no fabríco d'esses productos~
A caldeira não gera o vapor sem carvão, mas
nem por isso o combustivel desempenha o papel do gerador; a lima, o martello e o serrote, por não poderem existir sem o ferro, não
se segue que sejam o equivalente d'elle no
funccionalismo industrial. Essas diversas substancias do solo são o que convirá chamar
meios ou materiaes, e não instrumentos, de Producção ou de trabalho.
-«Mas são- n' o os pedaços de terreno que
os encerram»- tal vez se lembre alguem de
observar.
E' manifesto que não são. Quando se ata·
ca um filão ou uma pedreira, não é sobre o
solo ad ou subjacente que a exploração vai
exercer-se; exerce-se sobre o proprio deposito
do minerio. A superficie ambiente ao jazigo
é um simples supporte, e não um orgão gerador da substancia a extrahir.
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Não queremos dizer com isto que, ao menos em relação a mineraes determinados, a
terra circurnvizinha fôsse alheia desde o começo, e nada tenha agora que vêr com o trabalho physico-chimico que os formou e accumulou. O que entendemos affirmar é que não
intervem no phenomeno como interfere na
formação da planta; que não é um instrumento comparavel ao terreno productivo; e que
não é, por conseguinte, um elemento funccional a integrar no mecanismo das industrias
extractivas e metallurgicas. E' possivel que o
seja um dia; é possivel que os descobrimentos da Sciencia permittam obter com rapidez
o que exigiu enormes periodos de tempo, e
imprimir regularidade ao que se tem mostrado accidental e, á primeira vista, caprichoso.
Entretanto, o certo é que ainda se não chegou
até lá; e por isso o solo que circumda o deposito não deve legitimamente considerar-se
utn machinismo, a não ser n'um ou n'outro
caso muito raro, como seja, por exemplo, o
da agua que se captou na salina.
Reconhecido assim o seu caracter exclusivo
de productos, é claro que as substancias mineraes de que fallamos só poderão ser capital
no sentido que lhe demos de- supra-valor
produzido: sê-lo-hão, se forem capa~es de cobrir com um excedente o custo que a sua extracção e preparação absorveram; não o serão
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dada a hypothese contraria. O criterio é aqui
o mesmo que para os fructos da terra. E' sem·
pre a existencia ou a carencia d'urn saldo que
eommunica ou retira ao rendimento obtido o
caracter de capital; e o instrumento capitalis·
ta ter-se-ha concluído que vem -a ser não
o minerio nem a terra que o involve, mas o
machinismo-utensilagetn que serve para o ex·
trahir e manipular.
Esta advertencia levar-nos-hia a fallar da
instrumentação em uso na industria e nos
officios. Como nada mais faríamos porém do
que repetir quanto expuzemos no cap. IV d'este
livro, abster-nos-hemos de repizar n'um assumpto que certamente está conhecido de sobra. Apenas accrescentaremos, a titulo de
elucidação, igualmente superflua porventura,
que as machinas e utensilios das industrias,
do mesmo modo que ficou expressamente accentuado para o machinismo solo-e-clima,
pódem ou não ser instrumentos capitalistas,
segundo um conjuncto de circumstancias que
lhes condicionam o exercício, ao qual demos a
designação abreviada de ambiente cosmicosocial; e que pódem tambem, além d'isso,
como aliás occorre ás vezes com a terra, ser
ou não ser capital, nos limit_es e condições
em que o são quaesquer productos do trabalho e das· faculdades humanas.
Em conclusão: para nós ha capital onde e
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sempre que' haja um supra-valor produzido;
e é instrumento capitalista todo e qualquer
machinismo, artificial ou natural, por cujo intermedio se obtem esse supra-valor ou capital.
Na dupla formula inclue-se evidentemente o homem. Será um capital authentico, se re•
presentar um alargamento, um accrescimo, um
pr·ogresso qualquer, emfim, em relação á vida
dos paes; se dispozer de mais ou melhores
aptidões moraes, iritellectuaes, ou mesmo physicas; se no total da descendencia representar ao menos valor numerico. Mais um homem, um trabalhador, um cidadão que appa·
rece, desde que não retrogradou em energia
e em facmldades, é positivamente um ganho
liquido de vida, uma conquista espiritual sobre a materia, um verdadeiro capital para a
collectividade de que faz parte.
Deixará porém de o ser, desde que não
implique nem numericamente nem nos dotes
uma expansão da existencia, desde que no
aggregado social, em equilibrio demographico
e economico, se limitou a substituir outra unidade humana equivalente, que a morte ou outro qualquer accidente eliminou. N'uma palavra: o ser ou não ser capital depende q'um
conjuncto de condições, umas que lhe são
proprias (e são estas as decisivas), e outras
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exteriores, ás quaes demos um pouco acima
a designação de ambiente .
Analogas r.eflexões se devem fazer na hy..,
pothese de o considerarmos como instrumen~
to, ou antes, como agente de Producção ou
de trabalho; isto é, como preciosa machinantensilio, complicada e interessantíssima, si ...
multaneamente motor e combinação de varios
orgãos, admiravelmente adaptados á execução
de actos innumeros, que ora exigem a força,
ora demandam a mais subtil delicadeza. Em~
bora, quando o contemplamos n'um ponto de
vista só mecanico, abstrahindo das circumstancias externas, o cor~o humano se revele
sempre no arranjo da~ suas peças componen·
tes (~orno se dá com qualquer organismo, animal ou vegetal) um instrumento radicalmente
eapit?lista,- uma especie de magnifi~o engenho de appropriação e de combate capaz de
realisar obra util que cubra com larga margem'
o esforço anterior dispendido,- é todavia in~
contestavel que as differenças individuaes são
enormes, quando o repômos no meio socialnatural em que se move. São as aptidões inherentes sem duvida alguma, mas é tambem o
ambiente com a sua complexidade de elemen·
tos constitutivos, que fazem de taes homens
instrumentos apenas vulgares de trabalho, e
até frequentemente inferiores, e que tornam,
ao contrario, taes outros formidaveis propul-
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sores de civilisação e de riqueza. No terreno
.estrictamente eco no mico, e dentro d'uma só
sociedade, existe para o instrumento humano
uma escala infindavel de valores, desde o humilde jornaleiro que mal consegue equilibrarse na vida, até ao emprehendedor inventivo e
audacioso que sabe descobrir e multiplicar os
recursos. E' o mesmo escalonamento de poten·
cia productiva que se nos depara na terra, e
que vai desde a parcella minuscula, de parco
e precario rendimento, até á extensa propriedade. de plethorica fecundidade. Os homens,
como as unidades culturaes, pódem ser instrumentos capitalistas, portanto: tudo depende
das aptidões que lhes são innatas, e d'um concurso favoravel de condições exteriores que
constituem o meio.
De sdçiedade para sociedade mais se accentuam ainda as divergencias. A simples distancia arithmetica entre as massas de duas
populações e entre as grandezas de dous solos é já de per si sufficiente para conferir a
ambos os povos muito desigual importancia
na sua capacidade respectiva para promover
o desenvolvimento da riqueza. Mas, se d'uma
grosseira questão numerica de gente e de superficie, passarmos a indagar os dotes espontaneos da raça e os recursos naturaes do territorio, e correlativamente attendermos á pezada herança do passado e ás relações man-
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tidas actualmente com as nações circumvizinhas,- torna-se então quasi impossível comparar uma com a outra, em grandeza e erri
rapidez de movimento, trajectorias evolutivas
como as que estamos vendo percorrer n'este
momento a Portugal e, supponhamos, aos Estados-Unidos da Amenca.
Se o tamanho e as riquezas dispares
dos dous solos explica em grande parte o
contraste flagrante nas duas accumulações
chrematisticas, com muito mais efficacia o
provocou a notavel disparidâde na energia
e na intelligencia das raças. Porquanto, se a
terra é um inestirnavel engenho creador, e deu
outr'ora talvez o impubo decisivo para odespontar das civilisações nas margens dos grandes rios, -o homem corJtinúâ sendo, não obstante, o instrumPnto Câpitalista por excellencia, o valor incornparavel e unico, centro de
irradiação e de couvergeucia de todos os demais valores; porque fui elle quem os conhe·
ceu e definiu co·mo taes, quem systematicamente os classificou e lhes assPgurou a existencia, quem dia a dia, e quasi a cada hora,
combina, inventa e descobl'e outros novos.
Por isso se considera como verdê!de corrente
que o poder e a prosperidade d'um povo derivam muito menos dos recursos e dimensões do
seu habitat, do que da sua fecundidade em
produzir homens superiores e da sua corres ..
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pondente aptidão em lhes garantir predomi·
nio, ou pelo menos sobrevivencia. Sociedade
impotente para os gerar, e inhabil, em todo o
caso, para lhes aproveitar a enorme força propulsiva, é sociedade, fatalmente, ou já morta
ou em vesperas de se extinguir. Em vez de
corrente viva á qual esses nucleos de energia
condensada indicam a directriz e communicam uma acceleração de movimento, não passa de massa inerte, do que em Mecanica se
chama um pezo morto, qUe depressa os exhaure e paralysa, reduzindo-os á mesma im ~
mobilidade plumbea.
E' a eterna verdade do proverbio, convenientemente · adaptado ao nosso assumpto:
-«Dize-me quem te dirige, e di r-te-hei o povo que és.»-Porque, de facto, é e sempre será pelos seus homens, e unicamente por elles,
que um povo mostra se vale oú não vale.
Só o homem e a terra- proseguindosão machinismos creadores, são instrumentos
capitalistas; porque os machinismos fabris·
são-n'o apenas d'um modo derivado, e em
parte indirecto e dependente.
creadores de
Fixemos bem: instrumentos
.
capital, em toda a força do termo, não existem
. senão aquelles dous. O dynamismo que no globo multiplica os animaes e as plantas corresponde ao que no cerebro desabrocha em con-.
eepções e em inventos; o impulso que fóra d~
~

'
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nós augmenta o numero e a variedade do-s seres é analogo, senão identico, ao que nas sociedades humanas accrescenta o acervo e a multi·
plicidade das riquezas. De sorte que, sob ap.·
parencias discordes, subsü~te a unidade fundamental de processos, e porventura identidade essencial entre as energias vivas que trabalham.
Importa porém observar mais uma vez que,
se lhes podemos chamar (ao homem e á terra) orgãos productores de capitai quando se
apreciem no conjuncto, d'um modo collectivo
e geral, isto é, como raça e territorio, serão
ou deixarão de o ser desde que se individualisem em homens e nos retalhos circumscriptos de solo a que damos o nome de
predios.
Summariamente, mas com a exactidão e
a clareza que a reconhecida difficuldade da
materia comporta e as nossas fracas faculdades permittiram,-eis como julgamos opportuno commentar as opiniões do nosso prezado
amigo, e como entendemos ao mesmo tempo
esclarecer um conceito que se tornou quasi
intangível no meio da compacta neblina das
interpretações multiformes.
Ficará subsistindo um certo vago~ Continuará pairando sobre elle a sombra d'algumas
duvidas? E' natural, e é quasi certo. Os equivocas · porém é que talvez se tenham dissipa-
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do; e por agora é quanto basta, e talvez só
quanto seja razoavel esperar.
Indaguemos agora as relações que possa
haver entre a moeda, d'um lado, e capital e
instrumento capitalista do outro.
Primeiramente: a moeda é capital?
Fiel aos nossos conceitos de capital e de
moeda, respondemos: sê-lo-ha ou não o será,
consoante represente ou não represente (syrnbolicamente·, é claro) um supra-valor qualquer
produzido.
Por mais de uma vez explicamos que não
existe linha divisoria entre valor excedente e
valor bastante; que toda a distincção aqui era essencialmente relativa e por força condicionada,
-relativp ás despezas habituaes do productor,
condicionada pelo que denominamos ambiente ou meio cosmico-social. E julgamos ter demonstrado, por outra parte, que a .moeda materialmente considerada, seja de ouro, de prata ou de papel, não é pelo seu valor inicial,
ou de custo, que figura nas trocas correntes,
mas pelo valor das mercadorias permutandas.
Logo, não será capital, se estiver a representar
um valor concreto qualquer apenas sufficiente; será capital, se estiver a figurar por um
valor concreto excedente.
Convém de novo recordar- porque toda a
insistencia é pouca, tratando-se d'um precon-

l
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ceito profundamente enraizado nos espíritosque a moeda é inseparavel do regímen retributivo que denominamos social; e que, ainda
no propriÓ caso de ser metallica, não é comparavel ás mercadorias ordinarias, objecto dé
uma pr'odurção e d'urn consumo regulares,
contínuos e abandonados, em regra, ao alvedrío pessoal dos cidadãos: a sua quantidade
é restricta, o seu vale) I' nominal approxi ma da·
mente invariavel, a sua emissão direito exclusivo do Est<-~do. Ainda quando o seu custo,
ou valor iniciHl, sPja elevado, como acontece
com a prata e, m u it.o especialmente, com o
ouro, não nus cançarernos de repetir que é
sempre em nomA d'um outro valor concreto,
e 11ão no seu, qnA figura nas permutas. Se,
portanto, se aceurnuluu em certas mãos, é.
cLuo qw-l f.,i pelo jogo natural das transacçõ ~ ~; e esse excedente accu mulado, de reis
100~000 su ppon h a rnos, deve invariavelmente
entender-se que coustitue um capital nominàl, ,
ou caJJital reprAselltatívo d'um supra-valor al·
caraçado em fructos da terra, em artefactos das
industrias, em lJU<-~Iquer, em summa, das diver::-~as riquezas produzidas. O seu caracter
de Crlpital 11ào é urn at.tributo inherente: foi
recebido de fóra; derivou d'aquelle excesso
de JJroducçào que sA obteve.
-«Assim será-talvPz o erro vulgar recalcitre,-se os cem mil reis se tiverem accumu-
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lado em papel ou em prata, visto um e a outra guardarem entre si rigorosa paridade, por
virtude da grande depreciação que o metal
branco experimentou na sua cota de commercio. Tendo-se porém . ajuntado em ouro, em
peças de 56000 reis por exemplo,-os cem
mil reis serão capital só nominal? não valerão
até muito mais do que este nominal está a in-.
dica r?»
E' facil de vêr que o argumento se voltaria
contra quem o formulasse. Na hypothese feita-e, bem entendido, no regímen actual
de inconvertibilidade com subsistencia d'um
ágio,- as 2D meias corôas serão sem duvida capital estrictamente concreto? e valem agora
mais, com toda a certeza, do que nominalmente valeriam. Mas porque é que deixaram de ser
um capital só nominal? Precisamente porque o.
ouro renegou as suas funcções monetarias
-para se tornar m~-'rcadoria; porque se despojou d'urn valor apenas symbolico para readquirir um valor proprio concreto, sujeito a determinadas cotações commerciaes. E torna-se
então intuitivo que a capitalisação dos 100~000
reis, em vez de se h a ver effectuado em moeda,
ou, anteriormente, no producto em que se obteve esse excedente de valor, quer dizer, em vinho, tecido, cereal..., realisou-se em metal-ouro, isto é, n'outra mercadoria concreta; e é de
moeda, e não de mercadorias quaesquer, me-
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tallicas ou não metallicas, ·que nos estamos
occupando.
Observe-se ainda que o valerem agora mais.
(as 20 peças em ouro) não significa que sem•
pre valessem: - tudo depende da epocha em
que a capitalisação teve logar. Foi ao tempo
em que o metal circulava? N'esse caso, o ca·
pital-20 meias corôas- valia menos do que
hoje, e era então nominal. Foi na epocha ell\
que já existia um agio? As 20 peças valem
agora mais ou menos a differença entre as co·
tas do ouro, actual e d'esse tempo; e são capital concreto, um capital em natureza ou ein
ser, absolutamente comparavel a uma pipa de
vinho do Porto que se guardou n'um armazem.
O que acima se affirmou é pois a expres·
são fidelissima das realidades economicas:
a moeda accumulada é capital só representa·
tivo ou nominal; e é-o na medida e nos limites em que as mercadorias concretas que ella
está a symbolisar constituíram um supra-valor
para quem as produziu.
Dizemos para quem as produziu e não para
quem se limitou a troca-las, porque o commerciante (e as classes similares) é o unico dos tres
agentes humanos empregados na creação e mobilisação das riquezas para quem a moeda, se
superabunda, é um verdadeiro capital em natureza.
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Se d'elle se póde até certo ponto affirmar
que é o instrumento do seu trabalho, o vehiculo dynamico no seu modo especial de produzir, ella é essencialmente o objectivo, o meio
passivo, a materia prima-releve-se-nos o
termo -da sua actividade economica; por ser
a unica mercadoria que, na impossibilidade
manifesta de a produzir ou transformar no sen·
tido em que as outras materias primas o são,
elle se esforça, muito logicamente, por fazer
crescer em quantidade.
· O agricultor obtem o seu capital em mais
fructos, o industrial em porção maior de artefactos, embora · um e outro os possam de·
pois representar abstractamente em dinheiro; o commerciante é em dinheiro sempre
que o 'alcança, e só de modo transitaria nos
artigos e generos que negocia. De sorte que,
se a collocação se demora, a mercadoria deixa de ser capital para se tornar um empate,
para se volver em canudo, conforme a giria
pittoresca em uso nas nossas. praças.
Não comprehende que o saldo encontrado no seu balanço, depois de retiradas todas as despezas pessoaes e do negocio, não
passa d'um capital só nominal, exactamente
como o seria tambem para o fabricante e o lavrador; que a mercadoria realmente capitalisada
foi um excedente de serviços, segundo a Economia orthodoxa a denomina, e não um ac\
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cresci mo de dinheiro,- do mesmo modo que
não é em moeda, mas em fructos ou artefactos, que os dO!J.S outros productores capitalisan1.
D'este erro de encarar a moeda como um
capital em ser, e até o unico authentico, a
olha-la como orgão activo de trabalho, equiparavel, e mesmo sobrelevando a um retalho
fecundo de terreno ou a um dos mais perfeitos
m-achinismos da industria contemporanea, não
ia senão um passo. E esse passo deu-se infelizmente; esse erro enorme commetteu-se,
graças ao preconceito da moeda de metal, e
graças ainda a um conjuncto de factos e de
incidentes historico-sociaes cujo exame fica
reservado para occasiào mais opportuna.
Dizer isto é responder antecipadamente á
nossa segunda questão- se a moeda é ou
não é instrumento capitalista.
Qualquer mediana intelligencia, desde que
reflicta alguns instantes, percebe sem a menor
difficuldade que tal pretenção é uma impossibilidade de raiz; que um símples titulo, intermediaria de permuta, jámais se poderá arvorar em orgão de Producção; que uma funcção
irremediavelmente secundaria e passiva nenhum expediente conseguirá, dia algum, converter em funcção primordial e activa; que
nunca um mero symbolo, cujo valor proprio
de custo mostram a experiencia e o _raciocínio
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poder ser nullo, ou quasi, sem o mais leve
desarranjo no mecanismo economico, se de~
verá sobrepô r ás cousas symbolisadas; qu~
um elemento apenas estatico da engrena~
gem, quando muito, visto como até a sua desapparição se concebe sem que o movimento
d'ella se perturbe, haja processo exequível de
o transformar em factor necessario-quanto
mais principal! do dynamismo.
E aqui tem o nosso eminente amigo mais
.um dos graves motivos porque julgamos acima indispensavel distinguir, um do outro, capital e instrumento capitalista,- discriminar o
supra-valor obtido do orgão activo de trabalho
.que se revela capaz de o conferir.
Se, com tudo, algum apaixonado por subtilezas dimlecticas nos vier observar que a moe·da poderá ser instrumento capitalista pela
mesma razão e no sentido em que póde ser
·capital, isto é nominalmente, replicar-lhe-hemos, nós ambos, que sim, que subscrevemos
á critica, que não pômos embargo ao alvitre,
-comtanto sempre que o seja só nominalmente; com tanto que, d'accôrdo com a fi·Cção constitucional, não pretenda go'vern'!!,
-e se contente só com reinar.

EXPLICAÇÃO FINAL

Com um laconismo que chega a invadir,
. aqui e a'l ém, as fronteiras da avareza e com
uma singereza de fórma que degenera por ve.zes na seccura, os pontos capitaes do pro,g ramma que presidiu á red~c9ão d'este livro
julgamos, não obstante, terem sido sufficientemente accentuados e que terão ficado, portanto, comprehendidos. Nem o assumpto a
-ellas se prestava, nem, que prestasse, quereriamos fazer concessão alguma d'importancia
a divagações de caracter litterario. Retomando o precedente estabelecido em obras anteriores, é possível que voltemos a transigir com
o gosto do grande publico, quasi que só aflei·çoado pela leitura de poesias, de novellas e
de Historia, sobretudo da Historia dramatisada. Por agora entendemos que convinha abrir
15
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um parenthesis: as noções de Economia politica tratadas n'esta breve «lntroducção» eram
demasiado abstractas e complicadas para que
lhes fossemos prejudicar a intelligencia com
velleidades de rhetorica extemporaneas, e tambem por certo ridi ~ulas. Tudo tem o seu logar e o seu momento, -a amplificação formal
e o raciocínio rigoroso. Na conjunctura era o
raciocínio quem devia ter a palavra, desde
que esta especie de dissertação foi concebida
e executada no intento de fallar á minoria de
estudiosos habituada a reflectir em materia
scientifica, ou a quem, em todo o caso, não
assustam o aspecto pezado dos numeros e a
fria nudez dos argumentos.
Além d' essa, outras razões subsistiam para
darmos ao · livro a feição pronunciadamente
didactica que logo nas suas primeiras linhas
se revela.
Era urgente liquidar por uma vez questões
de pura theoria, reunindo em grupo e deixando bem elucidados e assentes alguns conceitos fundamentaes, subentendidos ou evocados expressamente a cada passo em debates
economiéos; era ainda indispensavel corresponder á captivante benevolencia da Critica,
ministrando-lhe todos os elementos de real
utilidade para uma apreciação larga, segura e
educativa de quaesquer indagações economicas ou financeiras a que tenhamos de proce- ·
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der no futuro; era preciso, emfim, racionalisar com antecedencia a serie, provavelmente
um tanto extensa, de medidas por meio das
quaes entendemos que não só é exequível,
mas poderia ser até muito rapida a restauração
material e moral da nossa patria.
Já nas nossas publicações precedentes se
patenteava o cuidado em dispôr appoio theorico, dando-lhes explicação racional, a projectos essencialmente praticos, mas que tinham
o defeito de estar em conflicto declarado com
certos preconceitos doutrinarias, tidos inconsideradamente pela generalidade das pessoas
illustradas como verdades comparaveis ás que
se contêm n'um axioma de Geometria ou n'um
theorema de Mecanica. · Mostrou-nos porém a
reflexão que este processo de pôr ao lado de
planos concretos discussões ou explanações
abstractas acaso possuía mais inconvenientes
que vantagens, uma vez que em noções geraes, que é o mesmo que dizer- elementares,
profundas senão até insanaveis divergencias
existiam entre as opiniões em voga e a nossa.
Preferível se tornava separar uma da outra as
duas categorias de questões, fazendo prece- der d'uma exposição succinta, o mais possível synthetica e, até certo ponto, dogmatica,
os projectos praticas que venhamos a propôr
e quaesquer estudos analyticos parciaes que
julguemos opportuno emprehender.
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E' precisamente essa exposição que se tenta no volume que agora apparece, e cujQ titulo expressivo bastava, de resto, a indicar a
natureza dos motivos aos quaes a sua elàboração obedeceu.
Não queremos com estas palavras significar qu-e ficaram exgotados na esphera ideativa
os multiplos themas que a observação economica suggere: d'alguns, que aliás cabiam
muito bem no nosso quadro, nem mesmo se
faz menção. ·Reparando-se porém no methodo adoptado desde o capitulo II para melhor
comprehensão do assumpto, e cuja elasticidade comporta as hypotheses e as complicações que se deseje, e tomando-se ao mesmo
tempo a\ precaução de completar por iniciati va propria o que no texto vai frequentemente indicado em poucas linhas, vêr-se-ha
de prompto em que sentido seriam encarados
por nós esses e outros themas omittidos, ainda . quando se não tivesse conhecimento do
que em outra occasião expozemos.
Não queremos tampoúco dizer que não
haja defeitos de contextura: ha-os certamente, como se deparam tambem, de quando em
quando, descuidos ou incorrecções de linguagem. Mas o que não se encontrará, segundo crêmos, é qualquer grave incoherencia; e o respeito da logica é requesito primordial nas indagações que aspiram pelo me-
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nos a approximar-se da racionalidade que dis...
tingue o conhecimento scientifico.
Igualmente concordamos em que póde e
deve ser discutida -e antecipadamente acceitamos toda a severidade da Critica a este respeito -a exactidão com que ensaiamos decalcar sobre os phenomenos os nossos pontos
de vista geraes. Mas o que pensamos ser-nos
licito affirmar é que, uma vez admittidos, as
questões em que nos abstivemos de tocar e
a que fizemos acima referencia, encontram
n'elles 'dilucidação immediata e, em certos ca·
sos, completa: basta para isso, em regra, um
_shnples trabalho mental deductivo. Porquanto,
nas manifestações da vida collectiva das quaes
nos occupamos n'este livro, tudo está em possuir ideias definidas-o que não quer dizer
definitivas-sobre valor, moeda e capital, em
primeiro logar; em segundo sobre os caracteres proprios e differenciaes das duas grandes categorias de instrumentos de trabalho
-a terra e toda a especie de machinas; e depois sobre os dous regimens retributivos,
autonomo e social, e acêrca do modo como
n'este ultimo regímen se estabelece a equiva·
lencia entre valores.
Desde que isto se perceba, desde que se
tenha a · visão limpida do que pensamos ser
elementar, primitivo, permanente, immutavel
na physiologia dos aggregados sociaes huma-
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nos, problemas taes como- se ao Estado
cabe ou não cabe o direito de expropriar , o
latifundio inculto, se d~ve ou não impôr-se
limite legal ás acquisições territoriaes, se ao
Estado cumpre ou não cumpre, por um processo indirecto ou directo, regular superiormente a Producção e o Credito, se têm ou
não têm justificação racional, ou fundamento theorico, todas ou algumas das reivindicações socialistas, e outros problemas parecidos-reconhecem quasi sempre uma solução antecipada. São meros corollarios a deduzir de premissas e a formular em separado,
nada mais.
Contavamos incluir aqui alguns, illustrando por tal modo o contheudo doutrinal do volume.
•
Reflexionando porém, pareceu-nos de justiça e de conveniencia para os leitores o supprimi-los: a assimilação escrupulosa do texto
já não lhes exigi rá pequeno esforço, e seria a
um tempo prejuízo e violencia complica-la
com um trabalho de relacionação cujo fio
conductor, uma vez ou outra ao menos, de
certo se desconheceria ou perderia.
Expô-los-hemos em estudos ulteriores, não
em bloco mas successivamente, á medida que
as occasiões se apresentem;- se com tudo
proseguir mostrando algum interesse pelas
cousas do espírito a fracção do publico que
1
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todos qualificamos de culta e que assim tam·b em se qualifica a si propria, mas particularmente se a chronicidade em certos desmandos e attentados dos governos, jorrando mo·
.notonamente no silencio e na estagnação do
·m esmo paritano, não nos vier emfim demonstrar que Portugal não passa, na realidade, . de «uma expressão geogra_p hica»,- que,
·em logar d'uma nova patria que resurge, só
temos deante de nós n'este instante umà velha patr!a que se extingue.
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onde se lê :

leia -se:

auto-retribuição

retribuição

capital ori ginaria

capital

Quanto aos lapsos inevitaveis de composição e de revisão
-q ue não implicam equivoco ou obscuridade de sentido, o leitor
' .attento corrigi-los-ha de per si.
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