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INFLUENCIA DAS MAQUINAS 

SOBRE O PROGRESSO KGONOMICO 

0« paogranoa económicos operam* 
HC |ior lima serie do simplificações. 

I I . I IAIDII I I . I .AIIT. 

I 

Ampliar indefinidamente os nossos órgãos naturaes o im
perfeitos, combinar melhor as nossas forças, augmenter sen
sivelmente a producção, facilitar, libertar e onnobrecor o tra-
ballio, estimular pela concorrência a baixa dos produetos, ani
mar todo o movimento industrial epie tenda a ampliar a cs-
phera económica, trazer a oommodidode ao sanotuario das 
mais modestas famílias, supprimir o trabalho do homem pon
do em jogo o trabalho da naturesa, domar a matéria e apro-
prial-a á producção de utilidades económicas, facilitar a dvna-
mica do mecanismo social, estimular o desenvolvimento das a r 
tes e das sciencias, produsir mais e com maior economia de tem
po, augmenter o consnmmo, favorecendo a satisfação d:is ne
cessidades da nossa natureza phvsica e moral : tacs são, inques
tionavelmente, os princípios em que se baseia o progresso eco
nómico. 

Mas para que estes princípios tendam a desenvolver-se c 
necessário, em primeiro logar, dar a luz da ítrtelligencia aos 
povos. E' necessário derramar a instrucção, genernlisando o en-
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sino. E' necessário combater a escuridão em toda a parte aon
de ella existe, porque a escuridão definha. E' necessário in
struir para moralisar, para libertar, para animar o invento, para 
tornar o homem previdente. 

Aonde se esteia o grande principio regulador da mecânica 
social? Donde procedem os mais rápidos movimentos para a 
regeneração do homem? Quem dá o impulso eléctrico ao aper
feiçoamento progressivo do trabalho? Quem amplia na alma a 
gravidade do pensamento, que torna a missão do homem uma 
missão verdadeiramente humana ? Aonde está o bálsamo para 
as grosseiras crenças da superstição económica, que nega a fer
tilidade dos novos princípios? Quem destroe o poder obnoxio 
da hydra, e a faz dar o ultimo gemido, pela força moral da ver
dade que a fulmina? Quem destroe os falsos perfumes dos t e -
gurios, que são a comdemnação do trabalho agrícola? 

A tudo isto uma única resposta. A diflfusão dos conheci
mentos é o principio gerador do todo o movimento ao progres
so. E' a instruceão que diz ao homem — caminha! 

Masse a cultura da intelligencia é um tão excelso estimu
lo de aperfeiçoamento, convém estudar o meio de generalisal-a 
O mais possível. E sendo a instrucção primaria, a primeira 
a dar ao povo, sendo ella o embrião que mais tarde deve fructi-
ficar, c justamente sobre esta que hade pender a attenção do 
apostolo das douctrinas do aperfeiçoamento. Deverá ser faculta
tiva ou obrigatória? Tal é a questão a resolver. 

Professamos uma eschola económica, (pie admitte a in-
strucção primaria obrigatória como uma necessidade urgen-
para a civilisação, e sanccionando ideas liboraes não julgamos 
ver nisto violação á liberdade. Pelo contrario, reconhecendo 
que a liberdade deve sustentar-so á luz da intelligencia, enten
demos que é mister cultival-a para desenvolvimento da mesma 
liberdade; porque, como já dissemos em outra parte, o homem 
é tanto mais livre quanto mais sábio. A' incúria, á faltado von
tade, á negligencia dos pais de familia, que descuidam a ins-
trucção de seus filhos, que nfto os mandam para as escholas 
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gratuitas senão Bondo obrigados, por não apreciarem os maus 
resultados da neeedade, que atrophia o musoulo do corpo so
cial; a esta indolência deve impor a lei uni rigoroso dever. 

Ainda algumas palavras, insistimos sobre este ponto e 
toda a insistência c ponca para dar a devida impcrtancia a esta 
questão. Demais, aonde se basea a vulgarisação das maqui
nas, esses poderosos instrumentos que tain energicamente tem 
contribuído pára melhorar o modo de ser da humanidade? A 
instrncçfto guia o génio da invenção e generalisa-o; por isso 
não é suffioiente demonstrar que as maquinas são úteis, é ne
cessário ainda buscar a causa (pie mais directamente estimula 
e favorece a sua generalisaçfto. 

A instrucção derramada, permitta-se a frasé, é a univer-
salisaeão do culto da maquina. 

Perdonnet entende também que a instrucção primaria 
deve ser obrigatória. Argumenta com o exemplo da Suissa e 
da Alleinanha, em que o pai é obrigado a enviar o filho para a 
escola. 

Vejamos o que o mesmo auctor diz Paliando da idea que do
mina na Suissa, sob o ponto de vista da instrucção: «Em nós 
não se julga de modo algum a instrucção primaria obrigatória 
como uma violação, mas considera-se como uma garantia á li
berdade. » (1) 

Queremos, diz P. Garbouleau, que se esforcem em vulgar 
risar a instrucção por todos os meios possíveis; e ainda que se 
deva reflectir maduramente antes de attentar contra algum 
principio de liberdade, ainda assim, a nossa convicção é que a 
instrucção até cer^o grau deve ser obrigatória, visto o descuido 
de certas classes soeiaes. E' sem duvida, continua o mesmo auctor, 
coisa grave impor ao cidadãos similhanto dever politico ; mas 
acreditamos que resultariam tão grandes vantagens, que não se 
devia sentir esta intervenção do estado reagindo sobre a liber
dade do recinto domestico. (2) 

(1) Utlidado 'la [nstrdcçflo—Cohf. pop. no ssilodé Vinoennes. 
(2) Elementos de Economia Politica. Pag, 220. 
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Não duvidamos affirmai", quo quanto mais generalisado 
for o ensino, tanto mais se vulgarisant o uso das maquinas, e 
tanto mais se reconhecera a utilidade do principio da divisão 
do trabalho, que muito favorece a applieação d'ellas. A ins-
trucção, a divisão do trabalho e as maquinas, são trez podero-
sos motores (pie devem occupai- a attcnçãodo economista, ]>or 
isso mesmo que o collocam no mais fruotuoso terreno. 

Tratemos, portanto de examinar a influencia que as ma
quinas teem exercido na sociedade, augmentando a producção, 
e facilitando a satisfação das nossas necessidades. Mas vejamos, 
em primeiro logar, o (pie <>m economia politica se deve enten-
IIIT por maquinai 

II 

Dosigna-se com O nome de maquina, todo o instrumento 
mais ou menos aperfeiçoado, de que o homem se serve para ar
mar a sua fraquesa e domar a materia. 0 uso tem consagrado 
uma idea muito mais restricta á definição de maquina, por isso 
mesmo que na acepção vulgar só se comprehendem os instru
mentos mais aperfeiçoados. A definição económica não faz essas 
distincçOes que o vulgoacceita, e considera amais simples ala
vanca como uma maquina, do mesmo modo que designa com 
esse nome o mais complicado mecanismo. 

Alguns economistas teem levado ainda mais longe a sua 
definição. E' assim (pie Garnier, coniprehende debaixo do nome 
de maquina, toda a descoberta ou invenção mecânica, chimica 
e phisica de qualquer espécie, toda a circulação do capitães, 
todo o movimento industrial, todo o processo introduzido, seja 
qual for a sua natureza, todo o progresso resultante da appli
eação de uma lei racional ate então desconhecida, e isto tanto 
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em agricultora tomo no commercio, nas manufacturas, nos 
transportes, na administração, nas sciencias, nas artes ; fi
nalmente, em toda e qualqucrj>rofis8ão. 

Não é nesta generalidade, que iremos desenvolver tão im
portante assumpto; porque, com tão vasta concepção, o estudo 
da influencia das maquinas envolveria a indagação de todo 
o progresso económico. Limitar-nos-hemos a considerar como 
maquinas os instrumentos de ordem material, de que o ho
mem lança mão para facilitar o trabalho, e augmentar a pro-
ducçao. E' verdade que todo o instrumento de progresso pode 
ser considerado como um mecanismo, mas entendemos, que nem 
todo o mecanismo social deve ser considerado como uma maqui
na. Porque, tl'outro modo, quando tratássemos de estudar as in
fluencias económicas e monies das maquinas, teríamos a per
correr todo o terreno da philosopliia politica. Agora, que já de
finimos estes poderosos motores do progresso, passaremos a'oc-
cuparmo-nos do seu influ\o na esphera industrial. 

111 

A que ficava redusula a civilisação económica sem o au
xilio das máquinas? O que seria a industria moderna sem estes 
poderosos estímulos da producçito? Como poderia satisfazer-so, 
só com o uso dos nossos órgãos naturaes, ás nossas necessida
des cada vez maiores, mais imperiosas, e em maior numero? 
Qual seria então a condição do homem? Que diiKculdadcs teria 
elle a superar para poder viver? 

Hoje, que o uso das maquinas está geralmente derramado, 
mal podejulgar-se doestado da humanidade em taes condições. 
0 homem que nasceu no nosso século e participa da sua luz, 
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não pode avaliar bem o abismo da escuridão. Rousseau que 
defendeu o estado selvagem teve de fechar os olhos á civilisaçâo 
do século XVIII . Nos nossos dias não colhem essas chiniericas 
apologias do passado, e a foliada idade de ouro ainda não des
pontou no horisonte económico. Ao lado de Lamartine, que 
quer animar a sombra do passado, appareco Eugénio Polletan 
como apostolo inspirado das douctrinas do aperfeiçoamento 
progressivo. E' leviandade o homem combater o progresso, e 
para publicar as suas ideas recorrer á imprensa que é uma das 
armas do progresso. 0 que se serve da imprensa para fa/.er a 
apothéose do passado é bem similhante ao que escreve contra o 
luxo com uma penna de ouro. A eontradicção nasce desde o 
momento em que se refuta a verdade. Quem poderia hoje ne
gar a acção económica e moral resultante da generalisação da 
idea por meio do prelo, essa maquina, que tão poderosa influ
encia tem exercido sobre nós? 0 livro vem matar o edifício, 
disse o philosopho de Gruernesey. E' uma maquina mais aper
feiçoada que vem succéder a outra menos perfeita. — 0 pensa
mento humano, diz o mesmo philosopho, descobre um meio de 
se perpetuar, não somente mais duradouro e resistente (pie a 
architectura, mas ainda mais simples e mais fácil. A.archite-
ctura é lançada abaixo do throno. As lettras de pedra do Or
pheu suecedem-se as letras de metal de (jruttemberg. 

A imprensa foi o telescópio do pensamento. Esse telescó
pio alcançou mais que o de Newton ; não ensinou a 1er só no 
mundo sideral, ensinou a 1er em toda a parte. Hevellou-nos 
as ideas intimas, a sublimidade dos génios dos philosophos e 
dos sábios, ampliou pelo género humano o conhecimento das 
leis imutáveis, ajudou o espirito do invento a mais arrojadas 
iniciativas. A imprensa foi uma revellação, a revellação do in
cognito. Griíttemberg multiplicou o numero dos livros como 
Deus multiplicou o numero dos astros. Os astros são as luzes 
do ceu, os livros são as luzes da terra. Completou-se a harmo
nia celeste entre o astro 6 o livro, 
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Eis îihi o ett'eito de unia maquina universalisando o pen
samento. 

A este graude foot» devido aos tempos modernos, porque 
a invenção da imprensa data do século XV, iremos addicionar 
outros para claramente reconhecermos a utilidade económica 
das maquinas, hem como a differença entre as industrias dos 
primitivos tempos e as industrias modernas. 

Começaremos por um exemplo muitas vezes repetido, o da 
moagem dos cereaes. Em quanto se não empregou o vento e a 
agoa como motores, o processo mecânico adoptado era summa-
mente grosseiro. Moía-se o grão fazendo-se uso de mós movidas 
BÓ com o auxilio do braço. Esta operação era extremamente len
ta. Alem disso era necessário bastante esforço, o que a tornava 
muito penosa, c tanto que ordinariamente a exerciam os escra
vos, os prisioneiros, ou as mulheres desgraçadas. Segundo um 
exemplo citado por Homero, com relação á casa de Penelope 
pode facilmente ajuisar-se da deficiência do processo então 
adoptado. Affirma o poeta grego, que dose mulheres tinham a 
tareia de moer o grão necessário para a alimentação das pessoas 
pertencentes á casa de Penelope. Segundo a apreciação de M. 
Michel Chevalier, as pessoas podiam contar-se em numero pro
ximo de tresentas, pelo facto de ser Ulysses rei de i:m pobre 
reino. Ainda assim era necessário uma pessoa para moer o grão 
que devia alimentar vinte e cinco pessoas. De modo que, só 
com esta operação, devia oceupar-se 0,04 da população; e com 
um trabalho penoso. 

Desde que se pôde appropriai* « moagem do grão como 
motores o vento e a agoa o estado desta industria mudou comple
tamente. Para moer diariamente trinta e seu hectolictros de tri
go com as mós movidas á mão havia necessidade do trabalho 
de cento e sessenta e oito homens. Com um moinho de agoa or
dinário obtem-se este mesmo resultado. Hoje, pode uma pes
soa satisfazer á moagem de cereaes para uma população de 
8,600 pessoas, Logo, o aperfeiçoamento do mecanismo tor
nou a força produetiva 14-1 vezes maior. A isso devemos acres-
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centar a maior perfeição na moagem c as melhores condições 
que apresenta agora este trabalho. De pesado e lento que era, 
tornou-se commodo e productive 

A industria transportadora offerecè-nos aperfeiçoamentos 
dignos de citação, tanto na navegação como na locomoção por 
terra. Comecemos pela navegação. 0 remo era uma maquina 
imperfeita e pedia um trabalho penoso. Ninguém voluntaria
mente desejava exercer a profissão de remador, o que fez com 
(pie cila se tornasse na profissão forçada de alguns criminosos. 
Repútava-se um verdadeiro supplicio. A vela veio libertar o 
trabalho do remador. 0 que a principio só podia conseguir-se á 
força de braços, foi substituído pelo aproveitamento intelligen
te de uma força natural c gratuita, pelo vento. Mais tarde o 
vapor foi appropriado como motor a nèvegaçâo. Então facili-
tou-se muito mais o transporte marítimo, e houve uma notável 
economia de braços. As viagens tornaram-se sensivelmente 
mais rápidas e menos perigosas. 0 vapor fez desapparecor as 
grandes distancias, (pie separavam os différentes povos do nos
so orbe porque imprimiu ao transporte muito maior ve
locidade. Alem d'isso as viagens tornaram-se muito maiscom-
modas. 

A locomoção por terra participou do mesmo progresso. An
tigamente os transportes tinham logar ás costas dos homens. 
As imperfeições das vias de communicaçao não podiam permittir 
em muitas partes o emprego dos quadrúpedes para transporta
rem as mercadorias. As estradas melhorarani-se, e com estes 
verdadeiros instrumentos do progresso, adaptou-sc ao transpor
te o uso dos anionics. Os carros foram ainda unia maquina mais 
aperfeiçoada de transporte. Não ha comparação possivcl entre 
uma viagem feita hoje n'uina deligencia, e unia viagem feita eln 
outros tempos a pé por caminhos difficeis de transitar. E a 
diligencia é ainda uma maquina sunimamente imperfeita com
parada com a locomotiva. Nos caminhos de feno a tracção (5 dez 
vezes mais fácil do que nas estradas ordinárias. Km algumas 
horas tazeni-se boje viagens, que não ha ainda muitos annos le-
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vavaiu muitos dias, semanas caté niczcs. Hoje faz-se a viagem 
do Porto a Lisboa em algumas horas, o que levava antes do ca
minho do ferro mais de um dia. 

Ha mais de duzentos annos, di/. Perdonnet, já se cons
truíam caminhos de ferro nos subúrbios de Newcastle, na In
glaterra, para o transporto do carvão em que tanto abundavam 
as minas d'essas localidades: mas esses caminhos eram ainda 
muito imperfeitos. A locomotiva de caldeira tubular data de 
1829, e só esta réalisa uma grande velocidade. (1) 

Ora, comparando este ultimo systema de locomoção com os 
primitivos, podemos dizer com Eugénio Pelletan: «Os cami
nhos de ferro são mais que um meio de transporte, são um des
tino. » 

0 aperfeiçoamento nas vias de transporte prestou um ser
viço incalculável á florescência das industrias. Contribuiu essen
cialmente para o auginento da produceão, para o seu aperfei
çoamento e para a baixa dos produetos; triplo ideal que o eco
nomista tem sempre em vista, porque nelle está a fórmula do 
progresso económico, a aspiração racional dos partidários do 
aperfeiçoamento indefinido. A concorrência seria muito limita
da sem a facilidade da circulação das mercadorias. Não é bas
tante produsir muito, é necessário ainda collocar facilmente os 
produetos ao alcance do consummidor. Facilitar a offerts tra
zendo a abundância ao mercado, é proporcionar a procura nas 
condições mais convenientes. . 

Pelo que temos exposto, se concluo, quanto o progresso 
da industria transportadora envolve o desenvolvimento de todas 
as outras industrias, tornando incessantemente possíveis novas 
creações úteis, pelas novas facilidades que se offerecein, pela 
economia de tempo, pela economia de transportes, pela economia 

(1) A invençffo da caldeira tubular é'devida aSéj^uvengenlíeirtt 
olvll francoï, o 0 modo du tirageill coidieddo coin o nome de juto do 
vapor» <i"u só oonvom n esta caldeira e lhe pennitte desenvolver lodo 
o poder da vaporJesçAo, é devido u Qeorges Btepbonapn, mineiro luglez. 

2 
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de esforços, o conseguintemente pela baixa dos preços nos pro-
duetos. 

Paliemos agora dos serviços prestados pelas maquinas á 
industria da fiação. Quando, na Inglaterra, se applicou a ma
quina a vapor para o trabalho da fiação o avultado numero dos 
operários deslocados, occasionou momentaneamente o desenvol
vimento pernicioso do pauperismo. Os operários entenderam 
que se lavrava a sua ruina, e ergueram o seu brado contra as 
maquinas. Devemos confessar que tiveram de suggeitar-se. du
rante algum tempo a provas penosas, porque a falta de traba
lho do tecelão, supprimido pelas maquinas, e a sua inaptidão 
immédiats a exercer outro ramo de industria, fez com que 
elle não podesse recorrer ao trabalho, (pie lhe proporcionasse 
meios sufficientes para a sua manutenção physica. Mas esta 
crise desappareceu em breve e foi compensada de uma maneira 
formidável. Passado algum tempo o numero dos operários em
pregados cresceu prodigiosamente, e consequência necessária, o 
salaio elevou-se. 

Antes de applicação do vapor, em 17(i!), o numero dos 
operários de ambos os sexos, que se oceupavam na fiação do al
godão, era apenas de 10:000. Passados dezoito annos, em 1787 
com a applicação do vapor, já o numero dos operários se havia 
elevado a 800,000. Km 1833, ou trinta e seis annos mais 
tarde, esse numero subiu a 500,ÔQQ e a 800,000 comprehenden-
do as industrias lateraes. Se considerarmos as outras industrias 
accessorias do algodão, acha-so que actualmente a Inglaterra 
occupa dons milhões de homens. Ora a relação de 10,000 para 
2.000:000 é de -$r\ ; condue-se, pot consequência, que " nu
mero dos operários empregados neste ramo de industria, com o 
desenvolvimento que lhe proporcionou as maquinas, tornou-se 
dusentas vezes maior. Taes são os dados que II. Bandrillart 
apresenta. (1) Segundo Garnier o poder produetivo do ho
mem n'esta industria, desde L769 até hoje tornnu-se trezentas 

(2) Vida lo Jacquard—Conf. pop. m> asilo de Viuçeiine». 
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e vinte vezes maior, o que nos leva a concluir que Baudrillart 
se collocou ainda muito abaixo da realidade quando conside
rou o poder productivo só duzentas vezes maior. 

Vcja-se o quanto se desenvolveu a industria de fiação em 
menos de um século! Este exemplo que a Inglaterra apresen
ta, c unia demonstração evidente, do valioso serviço que as 
maquinas prestam á producção económica. Se não fosse a in
fluencia d'estas, podia affirmar-se que a industria de fiação es
taria muito longe do attíhgir o estado de florescência em que 
a vemos. Devemos ainda notar, que o salário, em consequên
cia da muito maior procura de operários; elevou-se na propor
ção de 1 par a 3,50. 

\ 
IV 

A missão das maquinas é a missão do aperfeiçoamento. 
Sem a influencia social d'estes excellentes motores, que alar
gam os horisontes da civilisação, o homem teria de escravisar 
as suas aspirações, teria de suftbcar os seus gosos e desejos, sob 
a pressão de um trabalho pesado e pouco productivo, que ape
nas lhe permittiria a grosseira satisfarão das suas necessidades 
mais imperiosas. O homem viveria assimilhando-se á avo no
ctívaga; porque em taes condições não poderia mesmo ter ven
cido o domínio enliginoso das sombras. O mais simples inven
to, o menor aperfeiçoamento, a mais rudimentar combinação 
que deu em resultado um processo melhor de trabalho, a mais 
singela iniciativa (pie teve como effeito uma diminuição de es
forço, um mais elaborado jogo de forças, uma maior regulari
dade de movimentos, finalmente, a introducção da mais mo
desta maquina, o mais insignificante motor, não foi uni sim
ples facto na historia das industrias; foi a transposição do 
homem, passando do denso veu da sombra para o sendal da 
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penumbra. Os processsos maio aperfeiçoados, as melhores com-
bi nações mecânicas, foram a paisagem do homem do dominio 
da penumbra, para o eivilisado recinto da luz. 

Sombra, penumbra e lufc! eis ahi os três estados do géne
ro humano, as três phases da eivilisaeão económica, theoerati-
ca e moral. 

Na primeira phase vede o homem escravo, isto é, uni sim
ples instrumento do trabalho, uma maquina animada, uma 
propriedade viva, como lho chamou o philosopho Aristóteles, 
um attentado á dignidade da nossa natureza humana, como diz 
a lei moral, uma expoliação injustificável, como diz o direito. 
Na escravidão lia uma violação iníqua do direito de proprieda
de do homem sobre si mesmo. 

Na segunda phase o homem quebra os elos da escravidão, 
mas fica ainda preso pelos laços da servidão. A esphingé da de
gradação do trabalho faz ainda gemer debaixo da sua influen
cia obnokia o operário agrícola, oo operário das cidades. O ser
vo já não era uma maquina, c verdade, era uma pessoa, mas 
uma pessoa, (pie não podia reputar-se ainda um ser livre. Se 
era camponez estava intimamente ligado á terra que cultivava, 
como se fora a única alma capaz de aniniar-lhe a produeção 
agrícola, o que não devera ser substituída pelo preconceito que 
a lei favorecia. Alem d'isso, estando á mercê do proprietário, 
o servo dos campos era uma pessoa, que podia ser vendida com 
a propria terra que cultivava, como se o homem nascera para sa
crificar o seu trabalho n'uni recinto limitado. La Bruyerè faltan
do dos servos camponeses, chamou-lhes animaesfèròíeí. Comtudo 
eram homens,pensavam, tinham uma alma, trabalhavam, econo-
iiiisavam aos outros a fadiga da cultura dos campos, e tiravam 
da terra os fruetos mais necessários para a manutenção physica. 

Na terceira phase o homem quebrou os laços da servidão, 
e proclamou-sc livre. Uma grande fonte de luz devia concorrer 
para libertar o homem e sublimar a missão do trabalho. Era 
mister operar uma revolução grandiosa mas pacifica, genera-
lisando a idea. 0 século XV gerou essa revolução que tem ca-
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niinhado lenta e gradualmente até aos nossos dias. O Beoulo 
XV universalisou o culto da liberdade. E como? pela invenção 
(la IiMPHKNSA. 

A espbinge <la degradação expirou. 
Eis ahi uni etteito ao mesmo tempo moral e económico, 

devido ás maquinas. Não foi só uma revolução material, foi 
também uma revolução moral! 

Acabamos de ver como a historia das maquinas, intima
mente ligada á historia do trabalho, concorre para a moralisa-
ção do homem, para a liberdade elo homem, e pára a mais am
pla satisfação dos seus gosos. Venerar as maquinas, não é só 
render culto ás riquesas fruetuosamonte espalhada* por todo o 
terreno económico. Venerar as maquinas é também venerar a 
lei do aperfeiçoamento indifinido. venerar o estimulo do bem 
(! ampliar 0 culto da felicidade humana. 

Se as maquinas são um excellente argumento da civiliza
ção pelo lado económico, não edificam um argumento menos 
importante pelo lado moral. 

Adam Smith o primeiro astro que despontou no horison-
te da philosophia politica, querendo definir o papel económico 
que o homem desempenha, disse: «0 homem c um ser que faz 
trocas.» Bella definição na verdade, porque exprime um dos 
mais engenhosos mecanismos da piviHsac&o, Mas esta definirão 
pode ser substituída por outra, não menos eloquente, não me
nos excelsa, e que igualmente mostra a nossa superioridade 
intelectual com relação a todos os entes animados. 0 homem é 
um ser que faz maquinas—diremos nós. Inventar maquinas, 
inventar novos instrumentos do progresso, ou aperfeiçoar os 
existentes, importa o mesmo, que amplia* indefinidamente a 
seara económica, e tornal-a cada vez mais fértil o produetiva. 

Quando a producção for indefinidamente augnientada, e o 
esforço indefinidamente diminuído, a$ mm/ninas terão dito a 
nua ultima palavra. 

E' este o ideal do economista. 
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Dos factos com que buscamos illucidar a questão das ma
quinas, iremos facilmente concluir que, em these geral, todo o 
mecanismo tem por fim : 

1.° Augmentar a producção. 
2.° Aperfeiçoar a producção. 
3." Tornar os productos mais baratos. 
Este triplo etfeito facilmente se exprime por esta lei — 

PHODUSIH MAIS, MELHOB K MAIS BAHATO—lei que define todo o 
progresso económico das maquinas, e prepara ao consummidor 
mais fácil satisfação das suas necessidades physicas e moraes. 
Começaremos por investigar o primeiro efteito. 

§ 1." 0 AUUMKSTo DE pitouucçÂo. E' introdusida uma nova 
máquina' na industria, e desde esse momento uma melhor direc
ção e combinação du forças, vae dar em resultado um maior 
etfeito util, e conseguintemente um acréscimo de producção. 
«Esta maior abundância das coisas úteis á vida, diz Bandrillart, 
esta abundância cuja realidade de demonstra, pode por ventu
ra negar-sè?» O linho outrora luxo aristocrático não está hoje 
accomodado a todas as classes sociaes? E donde depende isso? 
Do progresso da mecânica. 

Ao passo (pie a producção augmenta de um modo notável, 
o trabalho humano c sensivelmente diminuído. Emprega-so 
>im esforço menor, e a producção longe de diminuir cresce. 
A primeira vantagem das maquinas, o primeiro argumento que 
a rasao evidenceia, o primeiro estimulo que authorisa o seu uso 
na esphera das industrias, está tradusido nesta lei: 

PBODUSIB MAIS K COM MKNOS KSFOBÇO. 

E esta lei é evidentemente a realisaoao de um oHeito du
plo; porque se por uma parte augmenta a producçilo, por outra 
diminue o trabalho do homem. 
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Agora, proguntarenios nós, quaes são os resultados desta 
lei? Que transformações económicas e moraes so operam em 
consequência d'ella? 

Logo; o augmente de producção traz eoino consequência 
o augmenta de consununo. O augmente de consununo traz como 
consequência o augmente de satisfação das nossas necessidades. 
E como a satisfação de uma necessidade é um goso, o augmen
te de satisfação das nossas necessidade c o augmente de satis
fação dos nossos gosos. Por consequência, com o auxilio das 
maquinas o homem ijom maix. . 

Logo; o homem augmenta a sua producção c économisa 
tempo. 0 augmente de producção é um augincnlo de capital. 
A economia de tempo pode também considerar-se como um eapi-
tal; porque, segundo <> aphorjsnio ingiez time is money, Por con
sequência, ha a realisação de um capital duplo, que vem favo
recer as condições económicas do homem. 

Da economia de tempo, seguc-se ainda, que o homem po
derá cntregar-se mais á cultura da intelligencia e como desta 
dependem novos aperfeiçoamentos do trabalho, segue-se que a 
industria humana ampliará ainda mais o campo das suas pro-
ducções, ao mesmo tempo (pie o homem si! revestirá de mais 
dignidade moral, pela sua maior illustração. A illustração do 
homem c a sua espiritualização. Os trabalhos do sábio diz A. 
Clement, augment ando os nossos conhecimentos sobre a natu-
resa e propriedades dos objecto.; sujeitos á nossa acção, augmen
tant consideravelmente o poder virtual da industria, e são em 
gerftl os trabalhos d'esta ordem, que nos levam a mais conside
rareis progressos industriaes; 

Dissemos, que, com o auxilio das maquinas, ampliaiulo-se 
a producção, augmentava a satisfação das nossas necessidades. 
Ora, a satisfação fácil de unia necessidade tende mais a morali
sai" o homem', do que a precipitai-o no vicio. Logo, as maqui
nas influem indirectamente na moralisação do homem. 

Os meios aperfeiçoados, isto é, os meios abreviados do 
trabalho, di/. J . Garnier, fazem com que maior numero de ope-
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rarios so enti'oguem a novas occupaçoes (lo uma ordem mais 
elevada, intelcotuaes, scientificas 011 artísticas. Logo checamos 
a esta conclusão paradoxal: 

■IAS MAQUINAS AUGMKNTAM A POPULAÇÃO.» 

0 appropriamento dos agentes naturae* 6 uma das causas, 
ipie originam maior desenvolvimento na producção. Com este 
domínio feito aos agentes da naturesa, sugeitando a materia, 
appropriandoa ás différentes producçoes, accomodandoa ás 
diversas industrias, com esta verdadeira conquista, consegui

mos levar muito mais longe o progresso económico, pelo util 
aproveitamento de forças productivas, cjuo são de uma nature

sa gratu i ta . Supprimir o trabalho do homem pondo em jogo o 
trabalho da naturesa, é augmentar a satisfação das nossas ne

cessidades, e deminnir ao mesmo tempo os nossos esforços. K 
estimular o augmento dos bens materiaes, sem ser necessário o 
augmento do trabalho humano. 

A maior facilidade em produsir devida ás maquinas é tam

bém uma nova causa que favorece a producção. Poderia sup

porse, a priori, que esta qualidade económica é essencialmente 
distincts do «augmento de producção;» mas facilmente so pode 
concluir, quo cila so acha incluída na lei da producção favo

recida (! desenvolvida com a applieaoão das maquinas. A 
lei que formulamos c : «(Produsir mais o com menos esforço.» 
Ora no menor esforço material ou intelectual, dizemos nós, está 
incluída a maior facilidade em produsir; porque diminuir o es

forço empregado paru obter igual resultado ou maior ainda, im

posta necessariamente o mesmo que facilitar o trabalho. 
Podemos portanto concluir, que o appropriamento dos 

agentes naturaes, o a maior facilidade em produsir são corolla

rios do augmento de producção. 
M. Carey, economista americano, deu uma idea do pro

gresso económico, imaginando um tr iangulo, cuja base repre

sentasse o estado primitivo da sociedade, e sendo o vértice o 
ideal para o qual tendem todos os aperfeiçoamentos industriacs. 
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O desvio dos dons lados do angulo superior indicava o 
maior ou menor esforço, que o homem tinlia necessidade de 
empregar para produsir. Partindo da base do triangulo para o 
vértice as distancias parailelas áquella iam sucessivamente dimi
nuindo. Os comprimentos destas linhas parailelas representa
vam os esforços para produsir os quaes sucessivamente iam di
minuindo, ate (pie completamente se annulavam no vértice, 
por isso mesmo (pie a linha, redusia-se ahi a um ponto nnico. 
Como essa linha é a medida económica do esforço, no vértice, 
isto é no ponto ideal, seria a supressão de todo o trabalho 
humano. Este triangulo pode dar uma idea da influencia das 
maquinas na producção. Vê-se, que, cm consequência da a ;-
plicação destas, o esforço tende constantemente a decrescer, o a 
producção a augmontar. 0 triangulo de Carey »5 o triangulo 
realisado pelo progresso das maquinas. 

0 que levamos dito paroce-nos sutticiente para demonstrar, 
quanto as maquinas concorrem para ampliar as proporções eco
nómicas da producção. 

§ 2.° 0 APERFEIÇOAMENTO DB PRODUCÇÃO.—Ao augmento 
de producção o seu aperfeiçoamento. Não bastava levar a pro
ducção a proporções mais vastas, mais vantajosas, e mais es
sencialmente úteis pela abundância levada aos mercados; era 
necessário ainda dar aos produetos qualidades de um novo aper
feiçoamento. E donde devia proceder este novo aperfeiçoamen
to? Ainda das maquinas. 0 augmento de producção ia logo 
trazer a concorrência: sabe-so (pie esta quanto mais augmenta 
tanto mais estimula o melhoramento dos produetos. A con
corrência é uma revolução lenta e gradual, que traz o aperfei
çoamento e a baixa dos produetos ao mercado. E' tuna das 
leis mais aconselhadas pela economia politica, porque; é ella que 
tem de presidir aos interesses económicos do produetor e do 
consummidor. 

A maior regularidade de movimentos, a melhor direcção 
de forças, a mais bom elaborada combinação de etteitos, sendo 
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o resultado dus maquinas, fazem boni quo d'ostas resulto maior 
pél-feição do trabalho. Ha uma harmonia económica entreò cam
po da producçao que se alarga, e o campo da producçao que se 
aperfeiçoa. Em sciencia económica multiplicar c aperfeiçoar. 
Quando uma industria avulta cm mais gigantescas proporções, 
quando se amplia cm mais extenso terreno, e se colloca em sir-
cumstancias flâ produzir com mais facilidade, essa industria 
aperfeiçoa-se. E' consequência necessária intimamente ligada 
com o augmento de producçao. 

A' medida que vai crescendo a facilidade em aperfeiçoar, 
o produetor collocado suecessivamente em melhores condições 
económicas, não pode deixar de ser levado pela corrente impe
riosa do aperfeiçoamento, sob pena dos seus géneros não serem 
bem recebidos no mercado. 

3.° A BAIXA DOS PRÒDUCTÓS.—A carestia dos géneros pro
duzidos c o maior obstáculo ao progresso da sociedade. Apou
cando as proporções do consuinmo pela elevação dos preços 
correntes, torna mais difficil a satisfação das nossas necessida
des physjcas, e pede um augmento de esforço, ou um acréscimo 
de trabalho. Por outra parte, limitando os nossos goso's, con
tribue igualmente para restringir as nossas çommodidades. 
Impoe-nos mais onerosas condições de viver, porque, como dis
semos, pede-nos um maior esforço produetivo para um menor 
consunimo. 

A carestia da producçao tem sempre um resultado mau 
evidenciado pelas suas perniciosos consequências, e pelos seus 
effeitos nocivos ao progresso da sociedade. 

A carestia augmenta a miséria popular, diHieultae entor
pece a missão essencialmente util do operário como produetor 
intelligente, faz adormentar as industrias, faz desanimar a tro
ca das mercadorias, e diminuo sensivelmente a actividade do 
mundo económico. A baixa dos produetos opera effeitos contrá
rios. Organisa e desenvolvi! o adiantamento da sociedade dan
do maior actividade ao mecanismo social. Estimula a perfeição 
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do trabalho, amplificando as proporções e recursos da produc

ção. Afiasta o umbroso domínio da miséria, que tão pernicioso 
é á organisação económica e moral da sociedade. 

Não pode negarse a acção eminentemente moralisadora, 
que deriva da baixa «los preços. O numero dos crimes oriundos 
das necessidades urgentes, tende a diminuir, quando se torna 
mais acessível a satisfação d'essas necessidades. E decresce tan

to mais, quanto mais baixa o nivel dos preços. Quando o ope

rário geme pela pressão de uma crise, quer ella seja resultado 
da falta do trabalho, quer do encarecimento dos géneros mais 
necessários, transgride mais facilmente a lei moral, e vai ob

decer a força obnoxia que o impelia para o suftragio do delic

to. E' verdade inquestionável, que muitos crimes são filhos da 
necessidade, da falta de recursos indispensáveis á manutenção 
phvsica do individuo. Que faz a lei imposta pelo código, quan

do o homem se torna escravo da necessidade, e o trabalho não 
é sufficients para prevenila? 

Ha duas necessidades distinctas no homem. A primeira 
incitao a apostolisar os sãos dictâmes da sua consciência, e 
gera na sua alma o culto do dever; é a necessidade moral. A 
segunda iinpelleo a satisfazer as exigências inateriaes da sua 
natureza orgânica, e despertao incessantemente a empregar 
os meios necessários para prover ti manutenção da sua existên

cia; é a necessidade phvsica. Estando os géneros caros e sendo 
o trabalho mal retribuído, e estas circuinstancias muitas ve

zes se accompanliani, o que acontece? 
A necessidade physica chega a profanar a dignidade do 

sentimento moral, sutfoca o juiso da consciência, enodoa a pu

resa da sua naturesa psychologica, e só deixa dominar o tétri

co predomínio do direito e do dever. E' o homem deixando 
arrastarse pela lodosa corrente, que o impelle para o crime. 

Este caminhar para a perpretação do mal ampljase e 
avulta com a carestia dos géneros mais necessários. Então a 
necessidade definlia o dever. Materialisasc, por assim dizer, o 
sentimento moral e o sentimento religioso. 0 que resta? Otra

♦ 
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jnite para a escuridão do erro. E hi so ergue o aspecto verti
ginoso do abismo. 

Mas deixemos este effeito moral e prosigamos nos effeitos 
económicos. A baixa DO preço do mercado reverte em utilida
de do eonsummidor: logo resolve-se em proveito do maior nu
mero. A alta no preço corrente só pode ser, em circumstancias 
particulares, util ao produetor; em geral elle soffre com o en
carecimento dos produetos que vende, e soffre porque a venda 
tende a diminuir. 

Dizia um philosopho do século passado «que o lucro de 
um era a perda do outro»; mas este principio' nascendo de uma 
analyse superficial das cousas aocíaes; não podia deixar de ser 
desmentido por uma investigação mais seria. Perscrutava-se 
parte do phenomeno: todavia a observação ficava incompleta 
e ditticiente por não se encarar consubstanciadamente o outro 
lado que o phenomeno apresentava. Era um Janus que se 
apreciava por uma só de suas faces. 

Assim ao lucro de um oppunha-se a perda do outro. 0 
equilíbrio do lucro não se admittia. Não se dava o caso do tu
mulo de Mahomet suspenso entre dois magnetes diametralmen
te oppostos. Repugnava a admissão da harmonia económica dos 
interesses do produetor e do eonsummidor. A economia politi
ca veio demonstrar que esta harmonia existia; que era unia lei 
justificada pela natureza das cousas; que os interesses se fra-
ternisavam, e ligavam a entidade produetora á entidade pon-
sununidora. Observou-se o phenomeno, o disse-se:—O ideal 
do produetor é lucrar muito. 0 meio de obter maior lucro não 
está em vender caro os produetos pouco aperfeiçoados; porque 
d'esté modo so venderia muito pouco; está em vender barato 
produetos mais bem preparados, mais aperfeiçoados; porque 
assim se ampliará consideravelmente a venda. Viu-se na baixa 
dos produetos e no seu aperfeiçoamento dois poderosos estímu
los, que attrahiam o comprador o animavam o consummo. Se-
guia-se para o produetor uma somma de lucros parciaes meno
res, que davam em resultado um lucro maior; seguia-se uma 
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mais ampla satisfação tio necessidades. Desde (|ue se reconhe
ceu isto, oonfirmou-se a lei que singelamente podemos formu
lar do seguinte modo—o IÍEM DO PIIODUCTOK Ú O BKM DO CON-
SUWMIDOK. 

Mas, interrogaremos agora, para obter os produetos mais 
baratos e mais aperfeiçoados o que é necessário fazer? Géné
ralisai1 o mais possível os dous instrumentos do progresso, a 
divisão do trabalho e a applioaçao das maquinas. Soin estes 
dois poderosos motores, os reiterados esforços do produetor, só 
poderiam assimilhar-se ao rastejar da serpe, e todas as suas 
aspirações iriam debater-se n'unia atthmosphera nebulosa. 

Economia de tempo, maior àpropriamento das aptidões, 
maior facilidade no trabalho, maior aproveitamento das maté
rias primas, melhores condições do trabalho para a descoberta 
de processos que tenham em vista uma simplificação, ou um 
augmente de produoçào, a facilitação no emprego das maqui
nas; tacs são as qualidades económicas que recommendam a 
divisão do trabalho. 

Maior producção, mais facilidade em produzir, applicaoào 
dos agentes naturaes como motores, aperfeiçoamento de pro
ducção e a baixa dos produetos; taes são os resultados econó
micos que as maquinas evidentemente realisam. 

Ora todas estas qualidades favorecem o mais possível o de
senvolvimento das industrias, e como vemos, podem reduzir-se 
a esta lei «produzir mais melhor e mais barato». 

V 

Ha uma plrilosophià politica que nega a soberana influen
cia das maquinas sobre a eivilisação económica, do mesmo mo
do <Jue ha unia philosophie que quer negar o progresso a (pie 
podemos dar o nome de cegueira da inércia, 
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Os apóstolos que a proclamam edificam as suas doutrinas 
nas ruinas île tem falso système económico, e levados pelas im
pressões de uma analyse incompleta e déficiente vão colher, 
em factos accidentaes e temporários, a inoculação dos sons er
ros. 

Uma circunstancia ephemera, tem caso fortuito, (pie a lei 
do aperfeiçoamento deixa passar incólume, como uma ligeira 
nuvem incapaz de enegrecer o horisonte da philosophia politi
ca; um mal mais ou menos passageiro, mais ou menos perni
cioso a um limitado numero de operários, porem legitimado 
pela presidência de tem bem permanente; uma supressão de 
braços desthronadas temporariamente da missão do trabalho 
péla introdueoão das maquinas, mas supressão que vai mais 
tarde ser amplamente recompensada, pelo maior numero de 
operários chamados pelas novas proporções das industrias; es
tes e outros argumentos d'esta ordem não são bases sufíicien-
tes, para se poder organisar uma theoria económica em des-
abono das maquinas. Não seria indiscripção querer sustentar 
unia pesada cupola, como as que coroavam os templos dos ro
manos, em fracas o ténues columnas? Também as objecções 
que se erguem contra as maquinas, hoje mais que nunca se 
abalam por falta de estabilidade, e o systema apoiado sobre el-
las caduca. 

A questão das maquino* está completamente decidida, a 
sua utilidade está mais que comprovada, cada instrumento do 
trabalho c uma prova clara, precisa e evidente da eximia in
fluencia d'estes motores da producção. Em menos palavras: 
reconhece-se com Garnier que o processo das maquinas está 
ganho. 

Todavia ha quem se não convença da asserção do intelli
gente economista francez. São os que professam a escola do 
materialismo económico. 

Diz-se:—Não: o processo das máquinas não está ganho. 
Perguntai a vós mesmos se á possível duvidar-se seriamente 
da utilidade das maquinas applicadas a qualquer ramo de in-
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dtistria, e talvez reconhecereis como verdadeira a frase de um 
publicista, que viveu no século passado: «As maquinas (pie tem 
por fim resumir a arte, não são sempre uteis.» 

E a frase de Montesquieu vai passando de bocca em boo-
ca, como se ella encerrasse uma profunda verdade económica, 
não se pensando que o atilado raciocínio do seu próprio auetor 
a rejeitaria se vivesse n'este século. Quer-se depois demonstrar 
a acção nociva das maquinas, em certos casos, ou dadas cir
cunstancias, que o mesmo Montesquieu previne quando sus-
cintamente procurou esclarecer a sua proposição, quer-se de
monstrar, repetimos, a inutilidade das maquinas e a sua má 
influencia, pelo principio de simplificarem ou resumirem a arte, 
buscando-se d'esté modo a harmonia entre dons factos essen
cialmente oppostos; harmonia que a inteligência de Bastia! 
nunca descubrira, por isso mesmo que nunca existiu senão na 
imaginação dos que a promulgaram? N'este falso espirito de 
lógica não ha a invocação de um nome, ha a invocação de um 
erro. Nós, venerando Montesquieu, veneramos o nome mas re
jeitamos o erro; porque a philosophia que só floresce pela ver
dade, não pode fechar os olhos á luz de civilisação. Rousseau, 
Mably, Morelly, Fenelon, Thomaz Morns e Campanella não fa
zem bojem resurgir as doutrinas do communisme, e as suas 
theorias assignalam-se pela queda da águia, que quer elevar 
alto o seu vôo. Ë todavia ha aqui nomes dignos de estima e 
veneração. Que importa um nome S3 a llieoria é má. 

Diremos então:—Pois se as maquinas augmentait) o tra
balho, se simplificam a arte, nós queremos que se generalise^, 
que se apropriem a todo o trabalho, a todas as industrias. 
Queremos, (pie por toda a parte 86 vão facilitando os esforços 
humanos por forças mais bem combinadas, mais prodtictivas, 
e muitas vezes de naturesa gratuita, como os agentes naturaes. 
0 progresso está em facilitar e não em difficultar. 

Sismondi escuta as observações de Montesquieu, segue-as 
oom mão ousada e enthusiasta, e constituindo-se adversário 
das maquinas vem dizer-nos; «Prefiro ver um paiz povoado de 
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cidadãos a outro povoado <le maquinas.» E nós, que já Unha
mos reconhecido que as maquinas em vez de diminuírem a po
pulação augmentam-a, e preparam-lhe mais cominoda existên
cia, reputamos o argumento mais digno de um espirito como 
Voltaire, do que de unia razão seriamente entregue ás investi
gações da sciencia económica. E demais vemos, que um paiz 
em que o uso das maquinas está geralmente adoptado, não pode 
deixar de ser povoado de cidadãos; porque as melhore* condi
ções do trabalho são enérgico incentivo, para que a população 
tenda ali a auginentar-se, e edifica o melhor de todos os sys-
temas económicos contra a emigração do povo d'esse paiz, sup-
pondo (pue essa emigração podesse prejudicar os seus interesses, 
o que nem sempre se dá. 

Ao argumento de Sismondi respondem os economistas, que 
anhelam o aperfeiçoamento inditínido: — Preferimos uma plaga 
em (pie o trabalho é fácil e productivo, a outra em que o tra
balho é difficil e pesado. 

Siamondi diz mais : «A desgraça de não fornecer obra aos 
indigentes é superior ao ligeiro inconveniente de pagar os pro-
ductos mais caros.» A carestia dos productos é reputada como 
um ligeiro inconveniente, incapaz de contrabalançar as conse
quências lugubres da indigência; mas não se encara o verda
deiro lado do phenonieiio, porque não se attende á indigência, 
que a carestia dos géneros vai necessariamente augmentai'. 
Como é então que na China, em (pie quasi tudo se faz á força 
de braços, os operários chegam a coffrer as mais cruéis neces
sidades? Como c que nos Estados Unidos, aonde as maquinas 
se acham muito generalisadas, as condições económicas dos ope
rários vão suecessivãmente melhorando? E' verdade, que podia 
apresentar-se o exemplo da Inglaterra. Nesse paiz empregam-
se muitas maquinas, e é justamente ahi que o paupérisme tem 
ganho maiores proporções. 

Longe de admitirmos, como Wolowski, (pie esse mal era 
mais gravo nos tempos passados do que nos tempos de hoje, 
acreditando mesmo que elle tenha augmentado, o quo infelis-
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mento so tom comprovado, não poderemos logicamente concluir, 
quo as maquinas tenham sido funestas ao estado económico 
da Inglaterra, porque o pauporismo está muito longe de ser um 
mal permanente. 0 pauperismo é o resultado de uma revolução 
lenta característica do uma época de transição. E' apenas um 
mal temporário, quo exprime, por assim dizer, o trâmite da 
sombra para a luz. Nem sempre se pode proseguir no caminho da 
civilisação por declives suaves e sem obstáculos; porque en-
contram-so por vezes alguns estorvos que c necessário vencer. 
O pauporismo c um d'esses empeços que difficulta a peregri
nação para o aperfeiçoamento. Mas pela existência de um mal 
aleatório devemos condemnar a vulgarisaçâo das maquinas? 
Não será esse mal nobremente recompensado por um bem per
manente? Não devemos esposar o soffrimento temporário, quan
do este reverte em proveito de todo o corpo social? 

Escutemos o juizo imparcial de um operário inglez. Per-
guntava-se a John Fauster: 

—-Pensaes que se faria bem cm supprimir as maquinas? 
0 honrado e intelligente operário respondeu com a fran

queza, filha de uma excellente alma e de um nobre senso: 
—Teuho soffrido cruelmente; as maquinas vieram tirar-

me o pão necessário á minha subsistência e á de meus filhos; 
comtudo confesso-vos altivamente: Não! não se devem sup
primir as maquinas. Tudo é maquina, tanto na industria mais 
elementar como na mais aperfeiçoada; todos os instrumentos 
postos á disposição do homem são verdadeiras maquinas. Para 
destruil-as seria necessário renunciar a todos estes motores que 
têm tornado o trabalho económico dez ou cem vezes mais produ
ctive 

Fauster sentindo definhar-se-lho o trabalho, escutou a sua 
rasão e não ousou condemnar a introducção das maquinas. Ac-
ceitou-as como elementos necessários para a melhor organisa-
ção das industrias. Roconhecou o pauporismo; mas oonside-
rou-o como um mal accidental, que felizmente havia de de
crescer levado pela mesma corrente da civilisação. 

3 
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Como a mais seria objecção que se ergue contra as ma
quinas, é, a nosso ver, a que se baseia sobre este principio, 
achamos conveniente dar-lbe mais algum desenvolvimento, 
para melhor se poder ajuizar do seu alcance económico. 

VI 

As maquinas ou as invenções suppriment os operários. 
Não pode negar-se que esta suppresaao existe, embora se 

reconheça ser temporária. Não pode também negar-se que ha 
aqui evidentemente um mal, que pôde ser a causa de bastan
tes privações e soffrimeutos no recinto domestico ; mas estas 
privações e sottrimentos oriundos de um mal temporário não 
continuam a subsistir por longo tempo. 

Sabemos que o homem não pôde passar facilmente de um 
a outro ramo de industria, porque tem de accommodar-se ao 
novo género de trabalho. Reconhecemos que ha aqui uma tran
sição quasi sempre acompanhada de uma perda do tempo, e 
esta, sendo summamente variável por estar dependendo de cir-
cumstancias aleatórias, pôde agravar muito a situação do ope
rário. A perda de tempo involuntária, imprevista ou acciden
tal, occasiona sempre uma perda do interesses ou de salários. A 
falta de trabalho immediate para 68operáriossubstituídos pelas 
maquinas, legitimando a mingoa de recursos, perfilha a miséria 
e impolie para o crime. Tem-se provado, que na Inglaterra a 
maioria dos delictos é filha das urgentes necessidades das ul
timas classes sociaes votadas voluntária ou involuntariamente 
ao ócio. Umas vezes c a preguiça t'raternisando-se com a mal
dade; outras vezes é a falta de trabalho por inaptidão, ou por 
impossibilidade. 

E' injusto procurar vendar as consequências da suppres-
são dos operários devida ás maquinas; porque dá-se um facto 
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manifesto,que ÍIH observações têm suficientemente demonstrado. 
E não ó invocando o erro, desconsiderando a verdade, desvir
tuando os factos, que se chega ao conhecimento de unia ques
tão económica. 

>í Quando se atíirmou, diz Rossi, quis os operários passavam 
« laoil o promptamente de um a outro ramo de trabalho; quando 
« veio di/.er-se, que a generalisação do baixo preço dos produ
it etos e a generalisação do consummo, fazia com que o mesmo 
«género deproducção chamasse logo os operários substituídos 
« pela maquina, não duvido affirmar que foram desviar-se da 
« questão, e até certo ponto, procurou disfarçar-se os verdadei-
n ros resultados da iutroducção das maquinas. » Somos os pri
meiros a reconhecer com Rossi, estes inconvenientes mais ou 
menos passageiros, que acompanham a introducção das maqui
nas. Mas todo o movimento ao progresso tem o seu lado fúne
bre. Não é possível dar-se um mecanismo tatu aperfeiçoado, 
aonde não haja perda de força viva. O attrito permanece sem
pre ao lado da civilisação, e embora se diminua, a mecânica 
social reconhece a impossibilidade de o poder annular. Mas pela 
existência do attrito deverá por ventura coudemnar-se o meca
nismo? Seria o mesmo que negar a salutar influencia da lei pe
nal, porque esta castiga o criminoso. 

Devemos pensar na lei do aperfeiçoamento que tende a 
implantar-se nas industrias, ainda que esse aperfeiçoamento 
envolva um infortúnio temporário. 

Peço-vos um sacrifício, mas poupo-vos um maior, disso 
Bastiat. (1) 

Reconhecido o mal resultante da suppressão dos operários, 
tem-se procurado por différentes meios obviar este inconve
niente; porem os remédios propostos, sentimos dizel-o, não pas
sam de vãs utopias, que a economia politica não pode deixar 
germinar no domínio das suas leis. Essas utopias só poderiam 
viver com a ignorância dos princípios económicos. 

(1) Harmonias económicas.—Salário. 
» 
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0 que so pretende? Oppôr-se a um mal temporário um 
remédio universal o duradouro. Mas de que modo? 

Os meios propostos têm sido diversos, como passamos a 
ver. Uns pedem o exterminio completo das maquinas, pen
sando d'esta arte cortar o mal pela raiz. Outros mais modestos 
limitam-se a apontar a proscripçilo de certas maquinas; aquel-
las de que mais directamente dimana o inconveniente que de
signamos. Outros ainda, pedem uma indemnisaçao para os 
operários, paga pelos inventores ou emprehendedoros, que que
rem applicar os novos processos e inventos. 

Ha também quem proponha um soccorro prestado pelo 
Estado como indemnisaçao ao prejuiso soffrido pelas classes 
operarias, ou uma associação forçada entre os inventores, em-
prehendedores e operários. 

VII 

Discutamos resumidamente o valor ou a influencia d'estea 
remédios. 

0 primeiro 6 a proscripção completa das maquinas. Aonde 
nos levaria esta fatal condemnaç.ão do progresso? 

A' escravidão, ã miséria, A infância da sociedade, á priva
ção pungente, ao softrimento, ao trabalho pesado, á mais pe
nosa de todas as condições. Quer evitar-se um mal o vai in-
vocar-se o ebúrneo espectro de um cataclismo social. Deixemos 
no vacuo essas singulares apologias de um erro, que queria co
lher os seus louros nas trevas do sepulchro. A missão philoso-
phica do economista não está em discutir utopias, que são ge
ralmente reprovadas polo senso commum. É combater uma som
bra que não podo animar-se. 

0 segundo remédio indicado é também não só inconse
quente mas impraticável.—Não queremos, dizem os seus par-
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tidarios, quo todas as maquinas deixem de funceionar, porque 
isso seria prejudicial ao trabalho e nocivo á producção; mas 
torna-se necessário prohibir a adopção de algumas maquinas, 
d'onde mais directamente resulta a falta de trabalho para os 
operários, e que mais concorrem para auginentar a penúria po
pular. 

Mas pergunta-se logo quaes são as maquinas que devem 
deixar de ser adoptadas, o reeouhecc-se quo a classificação se 
torna impossível. Se são as mais modernas, e portanto as mais 
aperfeiçoadas, somos levados a uma conclusão coutradictoria. 
Deveremos proscrever a locomotiva por isso mesmo que exis
tem os carros ordinários de transporte? Baniremos o vapor ap-
plicado á navegação, preferindo a vela ou o remo? Deixaremos 
a applicação da turbina porque temos a roda hvdraulica de eixo 
horisontal? Não são, por certo, os instrumentos aperfeiçoados 
que devemos repulsar. Mas então são os instrumentos grosseiros 
da producção económica que convém repellir? E' a esses que se 
dirige o anathema dos que pedem a proscripção parcial das ma
quinas? Se é isso, as suas aspirações, os seus desejos, vâo-se 
realisando na pratica por uma condição necessária; porque, 
quando uma maquina mais completa o mais perfeita se adopta 
a qualquer ramo de producção, a monos aperfeiçoada começa 
ordinariamente a sor abandonada pelo productor. Sendo im
possível fazer uma classificação racional, não pode admittir-se 
a restricção do certas maquinas, que com mais propriedade di
ríamos incertas, porque tal admissão seria incohérente, e im
possível de realisar-se. 

Em quanto á indemnisação dos operários prejudicados, 
feita pelos inventores, capitalistas ou omprehendedores, que 
introduzissem as novas maquinas, era ainda falsear as theorias 
que ampliam a producção. Chega a pedir-se uma indemnisaofto 
ao inventor! Em que penosas condições iria collocar-se o des
cobridor de um novo processo de trabalho, ou fundador de um 
novo mecanismo? Não haveria melhor meio de restringir o 
melhoramento, nem também mais immoral. Para fugir á in-
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demnisação teria o inventor de calar-so com o invento, occul-
tiindo-o aos olhos da humanidade; assim o que constituía o seu 
monopólio natural, tinha como premio uma recompensa negar 
ti va. 

Os capitalistas e os productores estavam em idênticas cir
cunstancias. Deixariam de généralisai- as maquinas paca não 
incorrerem na pena da indemnisação. D'esté modo, a única 
coisa que se conseguia, era limitar consideravelmente a appli-
cação das maquinas, desfavorecendo o invento. A esto res
peito, pergunta um economista moderno:—Tem-se pensado nas 
indemnisaçoes devidas pela applicação do vapor, pela adopção 
dus diligencias, dos cannes e das locomotivas? A isto respon
deremos francamente:—Quem pensar seriamente em indem
nisaçoes d'estas, não pode deixar de regeital-aB. 

A associação forçada entre os inventores, emprehendedo-
res e operários é uma organisação social inadmissível, perni
ciosa e errónea, porque está em completa desintelligencia com 
as leis económicas, que devem presidir á liberdade do trabalho. 
Tender destruir a liberdade na associação é definhar o desen
volvimento das industrias, acanhando as forças produetivas, e 
constrangendo o aperfeiçoamento tão necessário para o au
gmente da vitalidade social. A liberdade é o motor, e o estimulo, 
ë a alma das associações. Sem liberdade, a melhor associação que 
o espirito possa conceber, è como a vegetação da seara em ter
reno estéril o inculto. 

0 soccorro prestado pelo Estado, como meio de sanar os 
sotfrimentos temporários, è um palliativo, que enuncia um des
favorável systeina de prevenir o mal. Tem um etteito ordina
riamente contrario; excitando o ócio, promovendo certo aban
dono do trabalho, augmenta as proporções do mal existente. 
Falla-80 na caridade legal: entende-se que está n'ella um meio 
excellente de cortar as puas ao soffriniento popular. Basta que 
o Estado colloque o operário ao abrigo da necessidade, minis-
trando-lhe soccorros em occasião da escacez no trabalho, para 
que este não se inquiete muito com as eventualidades futuras. 
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E ahi temos o Estado a concorrer para que o operário se torne 
menos previdente, buscando curar um mal que exerce pressão 
sobre o homem do trabalho. Demais a caridade legal é uma 
medicina que longe de diminuir a enfermidade social, excita-a, 
agrava-a. A caridade legal, aconselhada como meio beneficente 
e humanitário de fazer desapparecer a miséria, só consegue 
alargar as suas proporções. Em Inglaterra o numero dos in
digentes tem augmentado com a applicação da caridade legal. 

Todos estes meios propostos não podem annular o incon
veniente temporário da suppressão do trabalho dos operários; 
mas felismente este mal desapparece em breve pelos maiores 
recursos, que proporciona o novo desenvolvimento das indus
trias; depois é dignamente recompensado pelas melhores con
dições económicas, que facilitam o consummo facilitando a 
producção. 

A nosso ver, esta confutação que se ergue contra as maqui
nas, sendo a mais importante é a que mais lealmente occupa o es
pirito dos adversários da causa que defende o progresso económi
co dos instrumentos da producção. Por consequência, a objecção 
que vai ao coração do problema, não é, como Garuier pensa, a 
que assenta sobre o principio em que já falíamos, que considera 
a economia d'uns dando logar á perda d'outros, principio que 
já havia sido enunciado por Montesquieu e que Sismondi 
aproveitara. A objecção fundamental deve necessariamente ser 
a que acabamos de investigar, porque ella estuda um mal que 
existe em maior òu menor grau, mais ou menos real, ao passo 
que a objecção considerada e refutada por Garnier è uma vi
sível utopia. 

Passamos agora a estudar um effeito devido ás maquinas, 
que se tem formulado em objecção importante, mas que os 
antagonistas da causa que defendo o progresso do invento não 
têm apreciado á sua verdadeira luz. 

Falíamos da influencia das maquinas sobre o salário. 
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VIII 

As maquinas fazem baixar o salário; éesta ainda aillação 
tios adversários do progresso económico. 

Eis ahi os argumentos de que ordinariamente se servem. 
«São introduzidos os novos instrumentos do trabalho; ha 

uma supressão de operários que os maquinismos íbram substi
tuir. Torna-se menos necessário o auxilio dos braços, porque 
forças mais bem appropriadas á producção fazem com que se 
empregue menor esforço humano. Diminuo notavelmente o 
numero dos operários empregados, para dar em resultado a 
mesma ou maior producção. Logo, a procura dos operários di
minue. 

«Ao mesmo tempo acresce a quantidade de pessoas, que 
ticam sem profissão ou oecupação. que lhes proporcione os ne
cessários meios Co subsistência. Kssas pessoas. Nafta poderem 
viver honradamente, têm de recorrer de novo ao trabalho. De 
modo que, por uma parte, ha a maior concorrência dos operá
rios, por outra ha as suas peores condições económicas, as suas 
necessidades physicas, que os levam a exercer um trabalho por 
vezes de uma ordem inferior, ao que anteriormente executa
vam. Logo augmenta a concorrência dos operários, ou a offer-
ta do trabalho* 

«Augmenta a offerta e diminue a procura. Alheando a 
acção das outras leis que influem sobre o preço do trabalho, 
conclue-se que o salário houca.t 

Diz-se também: 
«0 trabalho torna-se mais simples, o que faz com que 

o operário não Careça de tantos recursos intelectnaes, nem ne
cessite de empregar tantos esforços de ordem physica para po
der produsir. Então o operário intelligente pode ser substitui-
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do por um homem monos hábil. 0 trabalho torna-se mais fá
cil; maior numero de pessoas estão no caso de o poderem exer
cer. 

«Ha o augmento de otterta, sem que esta circumstancia 
influa na procura, logo o salário Imita.» 

Diz-se ainda: 
«Em regra gend todas as vozes que a procura do consum-

mo excede os meios que temos para produzir, toda a nova des
coberta na mecânica ou nas artes é um beneficio para a socie
dade, porque dá o meio do satisfazer necessidades existentes. 
—Todas as vezes, pelo contrario, que a producçáo satisfaz ple
namente ao consummo, toda a descoberta semelhante é uma 
calamidade, pois que não acrescenta aos gosos do consummi-
dor senão a qualidade de os satisfazer por menos preço, em 
quanto que supprime a vida dos produetores. Seria odiosa 
a vantagem do preço metwr em opposição á da exiMmcia. (1) 

Partindo-se d'esté principio, diz-se:—«A producção ex
cedendo o limite das necessidades, tornando-se superior ao 
consummo, tende, em consequência das maquinas, a snpprimir 
caria vez mais o emprego do esforço humano. A sorte do ope
rário aclia-so então dosfavoreoida pela menor procura do tra
balho. Logo o salário baixa,T> 

Entrenós agora na apreciação dos argumentos, de que se 
compõem as três objecções principaes, que os economistas, ad
versos á causa das maquinas, enunciam e procuram desenvol
ver, para demonstrar a baixa dos salários. 

Na primeira objecção, admitto-se, que o numero dos ope
rários empregados para dar em resultado a mesma producção, 
ou maior ainda, é menor; isto porque a nova fornia dada ao tra
balho, simplifica e diminue o esforço de um modo sensível. 
Até aqui ha uma verdade inquestionável. Não se duvida que o 
esforço decresça, que se tonne menos necessário, que D traba
lho se facilite; seria duvidar da boa influencia das maquinas. 

(1) Bismomli—Novos princípios de Economia Politica, livro VII. 
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Do que seriamente se duvida, é que as novas proporções das 
industrias, ampliadas pelos mais aperfeiçoados instrumentos do 
trabalho, não vão chamar á producção maior numero de ope
rários. 

Vê-se que as necessidades da nossa naturesa physiea e 
moral, vão successivãmente augmentando, o que augmenta o 
consummo na mesma proporção. Faz-se consistir a oivilisação 
económica na realisação de maior numero de gosos. Logo, o 
muito que pode haver temporariamente, c uma menor applicação 
das forças humanas pela iutroducção das maquinas na esphera 
das industrias, mas mais tarde essas forças vão sor reclamadas, 
pelas novas necessidades que se vão creando. No exemplo que 
citamos, do que se passou na Inglaterra com a industria algo
doeira, ha uma prova clara e frisante do alcance em desenvol
vimento, que pode tomar qualquer ramo de industria com o 
auxilio das maquinas. Pode baixar o salário, mas só tempora
riamente, porque mais tarde elle irá elevar-se, como se elevou 
na Inglaterra. Aperfeiçoando-se os productos e baixando o seu 
preço o consummo hade necessariamente auginentar; ora esta 
maior procura de productos é uma rasão para que o salário se 
eleve. E' ainda o caso do um mal temporário, que vai dar em 
resultado um bem permanente. 

Na segunda objecção admitte-so, que o trabalho se torna 
mais simples, e por consequência, accessivel a maior numero de 
pessoas. Ver n'isto a causa da baixa dos salários, 6 olhar su
perficialmente os factos sociaes, e não deduzir d'elles as suas 
verdadeiras leis. Se o trabalho pode ser exercido por um maior 
numero de pessoas, tanto melhor, porque mais facilmente se 
poderão aproveitar os operários de inferior aptidão para as pro-
ducções industriaes, ao passo que os mais intelligentes irão oc-
cupar-se em trabalhos de ordem mais elevada, o que lhes pro
porcionará maior salário como justa recompensa á sua capa
cidade superior. 

Haverá por ventura n'isto, rasão para que o salário baixe? 
Pelo contrario o productor, capitalista ou emprehendedor vendo 
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mais abundantes fructos coroarem as suas messes, vaî salariar 
melhor os seus operários. A theoria económica da harmonia dos 
interesses assim o pede. Demais, attendendo ti differeuça eme 
existe entro o salário nominal e salário real, nós vemos que este 
ultimo augmenta sempre que os produetos tendem a baixar de 
preço. Logo por uma parte as maquinas fazem augmentar o 
salário nominal, por outra, fazem elevar o salário real, o que é 
uma dupla vantagem a favor do operário. 

Em quanto á ultima objecção que procede do principio de 
Sismnndi copiado de Montesquieu, resulta ainda de uma ana
lyse imperfeita dos phenomenos sociaes. 0 que considera Sis-
niondi? 

0 consummo de um paiz como uma quantidade fixa o sus
ceptível de determinar-so. Mas as necessidades de um paiz não 
são essencialmente variáveis ? (1) 

Limitar as nossas necessidades, demarcar os nossos gosos, 
seria consignar termo á lei do aperfeiçoamento incessante, do 
aperfeiçoamento indeferido, o que e inadmissível e repugnante 
ao modo de ser da humanidade. 

Não devemos recear que a producção exceda o limite das 
necessidades, porque este excesso é uma circunstancia que a 
pratica não réalisa, por estar fora das leis da hermenêutica eco
nómica applicada aos factos. Toda a idëa de xim limite ás ne
cessidades de um paiz c idéa nociva a sua civilisaofto. 

A lei natural não pode basear-se sobre um principio d'es-
ta ordem. Demais, polo mecanismo da importação e exportação 
nfto pode argumentar-se só com o consummo de um paiz; porque 
hoje não se trata de produsir só o que é necessário ao consum
mo interior, mas produz-se também para exportar, especialmen
te géneros que ofterecem maiores interesses. 

Logo, não deve dizer-se que a sorte do operário se acha 
desfavorecida pela menor procurado trabalho, porque a produc-

(1) K' digna de oonsultar-M n refutaçAo <nie J. B. Say faz ao argu
mento de Simnondi. Curso d'ICeon. Polit.—-tom. I.0.—Cap. XVIII, pag. 
187.—3.* ediçilo. 
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ção augmentando, chama ao circulo da sua actividade laboriosa 
maior numero de pessoas. 

A não ser certas influencias de momento, passageiras, ephe
meras, que podiam fazer baixar o salário durante algum tempo, 
podemos concluir que as maquinas concorrem para a alta dos 
salários. 

Para melhor se examinar estas influencias económicas dê
mos a palavra a M. Léon Faucher: 

<iTem-se representado, sob um aspecto umas vezes muito 
«sombrio outras muito risonho, a condição actual dos operários. 
«Sem nada exagerar creio poder affirinar, que os salários têm 
«experimentado uma alta geral, não só desde o ultimo século, o 
«que 6 evidentíssimo, mas ainda desde os últimos vinte annos. 
«Tomando para termo de comparação o preço diariodo trabalho, 
«acha-se um augmento medio de 20 a 2ó por 100 tanto na in-
«dustria agrícola como nas outras industrias. Considerando so-
«lidariamentc a industria manufactura, o numero dos operários 
«que ganhavam desde 3 a 10 francos diários tornou-se maior 
«que o duplo. Ao mesmo tempo que o campo do trabalho disten-
ndia as suas proporções, cresciam os recursos para a família, al-
«liando-se ao salário do homem o salário da mulher e dostí-
«lhos 

«Assim eleva-se o nivel das condições ; e a distancia que 
«a educação filia entre as diversas classes, já necessariamen-
«te não indica uma desigualdade de riquesas. 

«Eu sei que a concorrência em certos casos reduziu os sa-
«larios excepcionaes, os da fiação, por exemplo, nas industrias 
«do algodão e da lã; mas cm compensação a industria metallur-
«gica e a das maquinas asseguram um elevado salário aos ope-
«rarios hábeis. Que importa o abaixamento de algumas linhas 
«se podemos dizer, pelo trabalho total do paiz, que a perspecti-
cva vai tomar-se n'um ponto de vista mais elevado?. . . . 

«Nada se tem manifestado tam bomfasejo para o homem 
«como o contacto das maquinas. Sua intervenção enobrece o tra-
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«bailio, ao mesmo tempo que traz a riquesa pelo trabalho que 
«setornamais productivo.» 

Este economista nota, que em certos casos o salário tem 
chegado mesmo a ser excessivo : 

«0 progresso tem algumas vezes proseguido muito rapi-
«daniente, e os operários imitando a conducta dos capitalistas, 
«vendo o bem aproximar-so com muita rapidez, em logar de o 
«aproveitarem para a commodidade da familia, vão dissipal-o 
«em nebulosos praseres, loucas despesas ou em orgias. Assim a 
«construcção simultânea das grandes linhas de caminho de ier-
«ro, desenvolvendo excessivamente o trabalho do movimento das 
«terras elevou d'ummodo considerável o preço da maod'obra. (1) 

Assim abstrahindo certos casos ou circunstancias peculia
res do naturesa mais ou menos aleatória, podemos diser, que a 
acção ou influencia das maquinas sobre a esphera do trabalho, 
está longe de desfavorecer o salário. Demais o mau influxo so
bre o preço do trabalho que temporariamente possa dar-se, assim 
como qualquer effeito pernicioso resultante da supressão de 
operários, ou de qualquer outra causa, são factos que se acham 
sensivelmente atenuados pelas rasõos seguintes : 

1.° As maquinas ordinariamente são do um preço elevado, e 
por consequência pouco accessiveis a muitos emprehendedores 
que não podem dispor de capitães sufficientes. Isto faz com que 
a adopção e generalisação d'ellas se torne mais lenta, produ
zindo assim grande alteração no trabalho, como aconteceria se 
podesse ampliar-se muito o emprego d'ellas. 

2.° Ha o espirito de rotina perfilhado pela ignorância dos 
processos mais aperfeiçoados, dando o receio da inovação, cuja uti
lidade não é geralmente reconhecida. Então a adopção das ma
quinas diminuo, porque augmenta a desconfiança de perder ca
pitães. 

(1) Mélanges d'Économie Politique ot Finances.—Tom. 2.°—pag. 
114. 
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. 3." A invenção das maquinas toma-se uma missão mais ár
dua em consequência do estado mais florescente dos processos 
empregados nas industrias, aonde já subsistem motores bastan
te aperfeiçoados que difficilmente poderão ser substituídos por 
outros de maior alcance productive 

Estes três factos contribuem igualmente para atenuar o 
mal temporareo da supressão do trabalho dos operários, eomo 
facilmente se reconhece. Mas longe de defendermos a existên
cia de taes causas devemos procurar a maior generalisacão 
possível para as maquinas 

E' este o santo auhelo dos que apostolisam sinceramente o 
progresso económico. 

IX 

A causa das maquinas, que não pode dizer-so visivelmen
te abalada pelas objecções precedentes, tem ainda excitado con
trovérsias de uma ordem secundaria. Não se erguem novas dif-
ficuldades, nem o espirito do economista carece de oceupar-so 
muito, para demonstrar a insufKciencia dos argumentos emit-
tulos. lleconhecc-se, desde logo, que o erro, proveniente de in
vestigações incompletas e superfieiaes, não pode deixar 'mar
cado na scieneia senão o vestígio luetuoso do uma analyse 
defeituosa. Essa analyse falseando as observações e os princí
pios económicos não pode subsistir, sem se olvidar a harmo
nia o a veracidade das leis geralmente reconhecidas e acceites 
pela plêiada dos economistas modernos. 

Diz-se, que as maquinas produzem muita irregularidade 
no trabalho industria], que conduzem a um excesso de produc-
ção, que estimulam a divisão do trabalho, que dão origem a 
crises, que impõem ao homem trabalhos pesados, o que "entor
pecem as faculdades intelectuaes dos operários. 
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1.° As maquinas não dão logar a grandes irregulari
dades de trabalho, provocando umas vezes actividade demasia
da na producção e desenvolvimento industrial, outras vezes 
uma estagnação quasi completa do trabalho, occasionando no 
primeiro caso a fadiga e no segundo a miséria. 

Poderão justificar-se estes resultados? Quer-se attribuir a 
fadiga á adopção das maquinas, no supposto caso da excessiva 
actividade, quando estas supprimem ou diminuem o trabalho 
pesado do homem, diminuindo o esforço empregado para pro
duzir! Quer-se attribuir a miséria á adopção dos instrumentos 
do trabalho mais «aperfeiçoados, quando estes melhoram, aug-
mentam e embaratecem os productos industriaes! Cresce a 
velocidade da corrente económica da producção, e falla-se em 
estagnação no trabalho. Seria o mesmo que recear a sombra 
nos logares mais alumiados pelos raios solares. 

Ha aqui apenas o resultado de observações incompletas. 
As maquinas, salvo circumstancias muito excepcionaes que 
não definham o poder virtual da lei, nem causam a fadiga do 
trabalho, nem incitam a miséria. A fadiga e a miséria podem 
só augmontar aonde não ha aperfeiçoamento, aonde o trabalho é 
pesado e diflicil, aonde a producção oscacea pela defficioncia do 
invento. A fadiga e a miséria hade sempre existir a par da dif-
ficuldade na. producção. E' n'um paiz em que não existem ma
quinas, que falham os recursos productivos o se athrophia a 
dynamica do progresso. 

2.° 0 excesso de producção proveniente das maquinas 
muito generalisadas no mundo industrial, não pode admittir-se, 
ou antes, deixa de ser excesso para quem reconhece as inces
santes e imperiosas necessidades, que o homem anhela satisfa
zer, necessidades que constantemente auginentam, e que nunca 
podem ser completamente satisfeitas, porque o ideal do homem 
estando no progresso indefinido, está também na producção in
definida. 
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3.° Favorecer a divisão do trabalho é encaminhar bem a 
producção na senda do desenvolvimento industrial. Quem nega 
hoje as vantagens económicas da divisão do trabalho, quando 
mesmo Platão, o celebre discípulo do Socrates, já as havia 
previsto? «Nós não nascemos todos com os mesmos talentos, e 
cada individuo manifesta disposições particulares. As coisas 
iriam melhor, se cada qual se limitasse a um mister; porque a 
tarefa é mais bem feita c mais fácil, quando se appropria á 
aptidão do homem, e se abstraho de qualquer outra applica-
ção.» 

4.° As maquinas podem causar temporariamente uma cri
se, mas como já vimos, esta crise desapparece mais tarde e vai 
ser nobremente recompensada pelas numerosas causas e estí
mulos de aperfeiçoamento industrial, que necessariamente re
sultara. 

5.° E' essoncialmente contradictorio, suppor-se que as 
maquinas possam impor ao homem esforços mais violentos o 
de naturesa mais penosa, porque uma das suas primeiras van
tagens está exactamente na facilitação do trabalho. 

6.° 0 entorpecimento das faculdades intelectuaes não podo 
resultar da adopção e generalisação das maquinas. Esta objecção, 
que também se formula contra a divisão do trabalho, é prove
niente de apreciações incompletas. 
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