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Parte – 1

Qual seria o resultado de uma comparação entre o mundo dos anos 1880 e o dos anos 1780?
Em primeiro lugar, em 1880 ele era genuinamente global. Quase todas as suas partes agora 

eram conhecidas e mapeadas de modo mais ou menos adequado ou aproximado. A ferrovia e a 
navegação a vapor haviam reduzido as viagens intercontinentais ou transcontinentais a uma questão 
de semanas, em vez de meses. Com o telégrafo elétrico, a transmissão de informação ao redor do 
mundo era agora uma questão de horas.

Ao mesmo tempo, o mundo era muito mais densamente povoado. As cifras demográficas 
são tão especulativas, sobretudo no que tange ao final do século XVIII, que a precisão numérica é 
inútil e perigosa; mas não deve ser muito equivocado supor que os aproximadamente 1,5 bilhões de 
seres humanos vivos nos anos 1880 representavam o dobro da população mundial dos anos 1780.

Contudo,  enquanto num sentido o mundo estava se tornando demograficamente maior  e 
geograficamente menos e mais global – um planeta ligado cada vez mais estreitamente pelos laços 
dos deslocamentos de bens e pessoas, de capital e comunicações, de produtos materiais e ideias - , 
em outro sentido este mundo caminhava para a divisão. Nos anos 1780, como em todos os outros 
períodos da história de que se tem registro houve regiões ricas e pobres, economias e sociedades 
avançadas e atrasadas, unidades com organização política e força militar mais fortes e mais fracas.

Em termos de produção e riqueza, para não falar de cultura, as diferenças entre as principais 
regiões pré-industriais eram, pelos padrões modernos, espantosamente mínimas: de, digamos, 1 a 
1,8. De fato, uma estimativa recente calcula que, entre 1750 e 1800,  o produto nacional bruto  per 
capita nos países hoje conhecidos como “desenvolvidos” era basicamente o mesmo que na região 
agora conhecida como “Terceiro Mundo”, embora isso provavelmente se deva ao enorme tamanho e 
peso relativo do Império Chinês (cerca de um terço da população mundial), cujo padrão médio de 
vida à época devia ser superior ao europeu.

Mas, no século XIX a defasagem entre os países ocidentais, base da revolução econômica 
que estava transformando o mundo, e os demais se ampliou, primeiro devagar, depois cada vez mais 
rápido. Ao reder de 1880 (segundo o mesmo cálculo), a renda per capita do mundo “desenvolvido” 
era  cerca  do  dobro da  do  Terceiro  Mundo;  em 1913 seria  mais  do  que o  triplo,  e  continuava 
aumentando.

A  tecnologia  era  uma  das  principais  causas  dessa  defasagem,  acentuando-a  não  só 
econômica como politicamente. Um século após a Revolução Francesa, tornava-se cada vez mais 
evidente que os países mais pobres e atrasados podiam ser facilmente vencidos e (salvo se fossem 
muito grandes) conquistados, devido à inferioridade técnica de seus armamentos. Eis por que o 
meio  século  transcorrido  entre  1880  e  1930  seria  a  idade  de  ouro,  ou  melhor,  de  ferro,  da 
diplomacia de canhoneira.

Portanto, ao abordar 1880, estamos menos diante de um mundo único do que de dois setores 
que,  combinados,  formam um sistema global:  o  desenvolvido  e  o  desfasado,  o  dominante  e  o 



dependente,  o rico e o pobre.  Mesmo esta descrição é enganosa.  Enquanto o (menor) Primeiro 
Mundo,  apesar  de suas  consideráveis  disparidades  internas,  era  unido pela  história  e  por  ser  o 
portador conjunto do desenvolvimento capitalista, o Segundo Mundo (muito maior) não era unido 
senão por suas relações com o primeiro, quer dizer, por sua dependência potencial ou real.

Se a existência dos dois setores do mundo era inegável, as fronteiras entre eles eram, no 
entanto, indefinidas, sobretudo porque o conjunto de Estados através dos quais e pelos quais foi 
feita a conquista econômica – e, no período que nos ocupa, a conquista política – do planeta, estava 
unido tanto pela história como pelo desenvolvimento econômico. Esse conjunto de Estados era a 
“Europa”, constituída não só pelas regiões que formavam, claramente, o cerne do desenvolvimento 
capitalista mundial – sobretudo a Europa central e do noroeste e algumas colônias ultramarinas. A 
“Europa” englobava as regiões meridionais, que haviam tido um papel importante no início do 
desenvolvimento capitalista, mas que, desde o século XVI, haviam estagnado; e os conquistadores 
do primeiro grande império ultramarino europeu, ou seja, as penínsulas itálica e ibérica. Ela incluía 
também uma vasta zona fronteiriça a leste, onde, por mais de mil anos, a cristandade – quer dizer, 
os  herdeiros  e  descendentes  do  Império  Romano –  havia  combatido  as  invasões  periódicas  de 
conquistadores militares provenientes da Ásia central.

Assim, grandes extensões da “Europa” estavam, na melhor das hipóteses, na periferia do 
centro  do desenvolvimento econômico capitalista  e  da  sociedade burguesa.  Em alguns  deles,  a 
maioria  dos  habitantes  vivia  visivelmente  num século  diferente  do  de  seus  contemporâneos  e 
governantes.

Contudo, a história, a política, a cultura, e não menos os séculos de expansão por terra e por 
mar sobre o Segundo Mundo ligaram até as parcelas atrasadas do Primeiro Mundo às avançadas. A 
Rússia era de fato atrasada, embora seus dirigentes tivessem voltado sistematicamente os olhos para 
o oeste e conseguido controlar os territórios fronteiriços ocidentais, como a Finlândia, os países 
bálticos e partes da Polônia, que eram claramente mais avançados. Contudo, economicamente, a 
Rússia  pertencia  sem sobra  de  dúvida  “ao  Ocidente”,  na  medida  em que  seu  governo  estava 
obviamente  empenhado  numa política  maciça  de  industrialização  segundo o  modelo  ocidental. 
Politicamente,  o Império czarista era antes colonizador que colônia e, culturalmente,  a pequena 
minoria culta da Rússia era um dos motivos de orgulho da civilização ocidental do século XIX.

Nos anos 1880, a Europa, além de ser o centro original do desenvolvimento capitalista que 
dominava e transformava o mundo, era, de longe, a peça mais importante da economia mundial e da 
sociedade burguesa. Nunca houve na história um século mais europeu, nem tornará a haver.

Quando  à  cultura  erudita,  o  mundo  das  colônias  brancas  ultramarinas  ainda  continuava 
totalmente dependente do velho continente, de forma ainda mais óbvia entre as ínfimas elites cultas 
das sociedades não brancas, na medida em que estas consideravam “o Ocidente” como modelo. A 
cultura e a vida intelectual europeias ainda estavam majoritariamente nas mãos de uma minoria 
próspera e culta, admiravelmente adaptadas para funcionar nesse meio e para ele. A contribuição do 
liberalismo e, mais além, da esquerda ideológica foi exigir que todos passagem a ter livre acesso às 
realizações dessa cultura de elite.

Se uma parcela do Primeiro Mundo podia se enquadrar com a mesma propriedade à zona de 
dependência e atraso, praticamente todo o Segundo Mundo indubitavelmente a integrava, à exceção 
do Japão, que passava por um processo de “ocidentalização” sistemática desde 1868 (ver A Era do 
Capital,  cap.  8),  e de territórios  ultramarinos  povoados por grande número de descendentes de 
europeus. Foi essa dependência – ou mais exatamente a incapacidade de ou ficar afastado da rota do 
comércio e da tecnologia do Ocidente e encontrar um substituto para eles, ou resistir por intermédio 
de homens armados e organizados – que reuniu na mesma categoria, a de vítimas da história do 
século XIX em relação àqueles que a implementavam, sociedades que fora isto não tinham nada em 
comum.

Isso não significa que a divisão entre os dois mundos fosse uma mera divisão entre países 
industrializados e agrícolas, entre civilizações urbanas e rurais. No segundo Mundo havia cidades 
mais antigas e/ou tão grandes como no Primeiro: Pequim, Constantinopla. O mercado capitalista 
mundial do século XIX gerou, dentro dele, centros urbanos desproporcionalmente grandes através 



dos quais era canalizado o fluxo de suas relações econômicas. Embora as cidades fossem mais 
numerosas e tivessem um papel mais significativo nas economias do Primeiro Mundo, com poucas 
exceções especiais, o mundo “desenvolvido” permaneceu surpreendentemente agrícola. Havia, de 
fato,  uma  diferença  notável  entre  a  comercializada  e  eficiente  atividade  agrícola  das  regiões 
“desenvolvidas” e a agricultura das regiões atrasadas.

Reciprocamente,  a  implantação  da  indústria  não  se  restringia  inteiramente  ao  Primeiro 
Mundo.  À  parte  a  construção  de  uma infra-estrutura  (isto  é,  portos  e  ferrovias),  as  atividades 
extrativas (mineração) – presentes em muitas economias dependentes e coloniais – e a produção 
familiar, presente em muitas áreas rurais atrasadas, algumas indústrias do tipo ocidental do século 
XIX tendiam a e desenvolver modestamente em países dependentes como a Índia, mesmo nesta 
etapa  inicial,  por  vezes  enfrentando  forte  oposição  de  interesses  metropolitanos.  Mas  até  a 
metalurgia penetrou o Segundo Mundo. Enquanto isso, a produção reduzida dos pequenos artesãos 
que trabalhavam em suas casas ou em oficinas “por peça” continuava sendo tão característica do 
mundo “desenvolvido” como da maior parte do mundo dependente.

E, o que é ainda mais óbvio, podemos descrever o mundo “avançado” como um mundo em 
rápido processo de urbanização e, em casos extremos, um mundo onde o número de moradores das 
cidades  era  sem precedentes.  Desde  1789,  o  que  o  século  XIX havia  gerado  não  era  tanto  o 
gigantesco formigueiro urbano com seus milhões de habitantes apressados – embora entre 1800 e 
1880 três outras cidades de mais de um milhão de habitantes tenham se somado a Londres (Paris, 
Berlim e  Viena).  Antes,  esse  século  havia  gerado uma rede  de cidades  grandes  e  médias  bem 
espalhadas,  especialmente  grandes  zonas  ou  conurbações  bastante  densas  em  função  desse 
desenvolvimento urbano e industrial, que iam gradativamente tomando conta do campo à sua volta.

Parte – 2

Por mais profundas e evidentes que fossem as diferenças econômicas entre os dois setores 
mundo, é difícil descrevê-las em duas palavras; também não é fácil sintetizar as diferenças políticas 
entre elas. Existia claramente um modelo geral referencial das instituições e estrutura adequadas a 
um país “avançado”, com algumas variações locais. Esse país deveria ser um Estado territorial mais 
ou menos homogêneo, internacionalmente soberano, com extensão suficiente para proporcionar a 
base de um desenvolvimento econômico nacional; deveria dispor de um corpo único de instituições 
políticas e jurídicas de tipo amplamente liberal e representativo (isto é, deveria contar com uma 
constituição  única  e  ser  um Estado  de  direito),  mas  também,  a  um nível  mais  baixo,  garantir 
autonomia  e  iniciativa  locais.  Deveria  ser  composto  de  “cidadãos”,  isto  é,  da  totalidade  dos 
habitantes  individuais  de  seu  território  que  desfrutavam de  certos  direitos  jurídicos  e  políticos 
básicos, antes que, digamos, de associações ou outros tipos de grupos e comunidades. As relações 
dos cidadãos com o governo nacional seriam diretas e não mediadas por tais grupos. E assim por 
diante. Essas eram as aspirações não só dos países “desenvolvidos” (todos os quais estavam, até 
certo ponto, ajustados a esse modelo ao redor de 1880), mas de todos os outros que não queriam se 
alienar do progresso moderno. Nesse sentido, o modelo da nação-Estado liberal-constitucional não 
estava confinado ao mundo “desenvolvido”.  De fato,  o maior  contingente de Estados operando 
teoricamente segundo esse modelo, em geral o modelo federalista americano mais que a variante 
centralista francesa, seria encontrado na América Latina. Na prática, era notório que a realidade 
política latino-americana e, neste sentido, a de algumas monarquias nominalmente constitucionais 
do sudeste da Europa, tinha pouca relação com a teoria constitucional. Grande parte do mundo não 
desenvolvido  não  possuía  estados  nem desde  nem,  por  vezes,  de  nenhum tipo.  Parte  dele  era 
composta de colônias das potências europeias, diretamente administradas por elas.

Em termos de política internacional (isto é,  na avaliação dos governos e ministérios das 
relações exteriores da Europa), o número de entidades tratadas como Estado soberanos no mundo 
inteiro  era  bastante  modesto  para  nossos  padrões.  Fora  das  Américas,  que  continham o  maior 
conjunto de repúblicas do globo, praticamente todos esses Estados eram monarquias – na Europa as 



únicas exceções eram a Suíça e (a partir  de 1870) a França – embora os países desenvolvidos 
fossem, em sua maioria, monarquias constitucionais ou que, ao menos, acenavam com iniciativas 
oficiais favoráveis a algum tipo de representação eleitoral. Entretanto, fora a Suíça, a França, os 
EUA e possivelmente a Dinamarca, nenhum desses Estados representativos se baseava no direito de 
voto democrático (o fato de os analfabetos não terem direito de voto, sem falar da tendência aos 
golpes  militares,  faz  com que  seja  impossível  descrever  as  repúblicas  latino-americanas  como 
“democráticas” sob qualquer aspecto), embora algumas colônias brancas, formalmente pertencentes 
ao Império Britânico (Austrália, Nova Zelândia, Canadá) fossem razoavelmente democráticas – de 
fato mais que qualquer outra região fora dos estados das Montanhas Rochosas nos EUA.

Quanto aos habitantes do mundo “desenvolvido” (e dos países que procuravam ou eram 
forçados a imitá-lo), os adultos do sexo masculino cada vez mais se adequavam ao critério mínimo 
da  sociedade  burguesa:  o  de  indivíduos  juridicamente  livres  e  iguais.  A liberdade  e  igualdade 
jurídicas  estavam  longe  de  ser  incompatíveis  com  a  desigualdade  real.  Contudo,  no  mundo 
“desenvolvido”, agora era essencialmente o dinheiro – ou a falta dele – antes que o berço ou as 
diferenças de liberdade ou status jurídico que regia a distribuição de tudo, salvo dos privilégios de 
exclusividade social. E a igualdade jurídica também não excluía a desigualdade política, pois além 
da riqueza pesava o poder de facto. Os ricos e poderoso não só eram mais influentes politicamente, 
como podiam exercer uma coerção extralegal considerável, como bem sabia qualquer habitante de 
áreas como o interior do sul da Itália e das Américas, sem falar dos negros americanos.

A diferença mais nítida entre os dois setores do mundo era cultural, no sentido mais amplo 
da palavra.  No final dos anos 1870, qualquer país ou região da Europa que contasse com uma 
maioria de analfabetos quase certamente podia ser classificada como não-desenvolvida ou atrasa, e 
vice-versa.  Itália,  Portugal,  Espanha,  Rússia  e  os  países  balcânicos  estavam,  na  melhor  das 
hipóteses, nas margens do desenvolvimento.

Havia alguns elementos culturais bastante óbvios em tais discrepâncias, como por exemplo o 
incentivo acentuadamente maior à educação de massa entre os protestantes e judeus (ocidentais), ao 
contrário do que ocorria ente os católicos, muçulmanos e de outras religiões.  Por outro lado,  a 
situação  também refletia,  e  visivelmente,  o  desenvolvimento  econômico  e  a  divisão  social  do 
trabalho.  Os  camponeses  que  dirigiam suas  próprias  empresas  eram  menos analfabetos  que  os 
trabalhadores agrícolas (embora não muito), mas nos setores menos tradicionais da indústria e do 
comércio  os  empregadores  eram mais  instruídos  que  os  operários  (embora  não  mais  que  seus 
funcionários de escritório). Os fatores culturais, sociais e econômicos não podem ser separados na 
prática.

A educação de massa – assegurada à época nos países desenvolvidos por um ensino primário 
cada vez mais universalizado, promovido ou supervisionado pelos Estados – deve ser distinguida da 
educação e da cultura das geralmente pequenas elites. O analfabetismo de massa, como na Rússia, 
não excluía a existência de uma cultura esplêndida, embora restrita a uma ínfima minoria.

Parte - 3

O que definia  o  século  XIX era  a  mudança:  mudanças  em termos de  e  em função dos 
objetivos  das  regiões  dinâmicas  do  litoral  do  Atlântico  norte,  que  eram à  época,  o  núcleo  do 
capitalismo mundial.

A maioria dos observadores dos anos 1870 teria ficado muitíssimo mais impressionada por 
sua linearidade. Em termos materiais, em termos de conhecimento e de capacidade de transformar a 
natureza, parecia tão patente que a mudança significava avanço, que a história – de todo modo a 
história moderna – parecia sinônimo de progresso.

Era na tecnologia e em sua consequência mais óbvia, o crescimento da produção material e 
da comunicação, que o progresso era mais evidente. A maquinaria moderna era predominantemente 
movida a vapor e feita de ferro e de aço. O carvão se tornara a fonte de energia industrial mais 
importante fornecendo 95% do total da Europa (fora a Rússia).



Além  de  inegável  e  triunfante,  a  tecnologia  moderna  era  extremamente  visível.  Suas 
máquinas de produção, embora não fossem muito potentes pelos padrões atuais – na Grã-Bretanha a 
média de 20 HP em 1880 –, costumavam ser grandes ainda feitas principalmente de ferro, como se 
pode constatar nos museus de tecnologia.

Vastas redes de trilhos reluzentes,  correndo por aterros, pontes e viadutos,  passando por 
atalhos, atravessando túneis de mais de quinze quilômetros de extensão, por passos de montanha da 
altitude dos mais altos picos alpinos, o conjunto das ferrovias constituía o esforço de construção 
pública mais importante já empreendido pelo homem. Elas empregavam mais homens que qualquer 
outro empreendimento industrial. É provável que o único outro subproduto da tecnologia moderna 
mais universalmente conhecido fosse a rede de linhas telegráficas em sua infindável sucessão de 
postes  de  madeira,  com uma quilometragem três  ou  quatro  vezes  superior  à  da  totalidade  das 
ferrovias do mundo inteiro.

Os 22 mil navios a vapor do mundo em 1882, embora provavelmente ainda mais potentes 
como máquina que as locomotivas, além de serem muito menos numerosos e apenas visíveis pela 
pequena minoria de seres que chegavam até perto dos portos, eram num certo sentido muito menos 
típicos. Nos anos 1880, isto estava começando a mudar imediata e radicalmente, a favor do vapor.

Assim, o progresso era mais visível na capacidade de produção material e de comunicação 
rápida e ampla no mundo “desenvolvido”. É quase certo que os benefícios dessa multiplicação da 
riqueza não tenha se estendido, nos anos 1870, à esmagadora maioria dos habitantes da Ásia, África 
e, à exceção de uma parte do Cone Sul, América Latina. Mesmo no mundo “desenvolvido”, tais 
benefícios eram distribuídos de maneira muito desigual numa população composta de 3,5% de rico, 
13-14% de classe média e 82-83% de classes trabalhadoras. Entretanto, era difícil negar uma certa 
melhoria nas condições das pessoas comuns.

Em suma, a maior esperança dos pobres, mesmo nas partes “desenvolvidas” da Europa, era 
ainda, provavelmente, ganhar o suficiente para manter corpo e alma juntos, ter um teto sobre a 
cabeça e roupas suficientes, sobretudo nas idades mais vulneráveis de seu ciclo vital, quando os 
filhos ainda não estavam em idade de trabalhar e quando homens e mulheres envelheciam. Nas 
partes “desenvolvidas” da Europa, morrer de fome já não era uma contingência possível.

Era  indubitável  a  emergência  de  um setor  substancial  de  camponeses  prósperos,  como 
também, em alguns países, a de um setor de trabalhadores manuais “respeitáveis” que, devido à sua 
qualificação ou ao seu número reduzido, tinham a possibilidade de poupar dinheiro e comprar mais 
do que o essencial para a sobrevivência. A moderna produção em massa e a economia do consumo 
de massa inda não haviam chegado. Chegariam muito em breve.

Mas o progresso também parecia evidente no que as pessoas ainda preferiam chamar de 
“estatísticas  morais”.  A  alfabetização  estava  em  franca  expansão.  Não  há  dúvida  de  que  a 
moralidade  conforme  medida  pelos  dados  muito  duvidosos  das  estatísticas  criminais  e  pelas 
estimativas  fantasiosos  dos  que  desejavam  (como  tantos  vitorianos)  condenar  o  sexo  fora  do 
matrimônio,  manifestava  uma  tendência  menos  certa  ou  satisfatória.  Mas  o  progresso  das 
instituições, que se encaminhavam ao constitucionalismo liberal e à democracia, visível em todas as 
partes  nos  países  “avançados”,  não  poderia  ser  considerado  como  sinal  de  progresso  moral, 
complementar aos extraordinários êxitos científicos e materiais da época?

A novidade, especialmente quando trazida de fora por gente da cidade e estrangeiros, era 
algo que perturbava velhos hábitos arraigados, mais do que algo portador de progresso; de fato, 
predominavam os indícios de que ele trazia perturbação, ao passo que os indícios de melhoria eram 
fracos e pouco convincentes.

Assim sendo, o “progresso”  fora dos países avançados não era nem um fato óbvio nem uma 
suposição plausível, mas sobretudo um perigo e um desafio estrangeiros. Os que se beneficiavam 
com ele e o acolhiam favoravelmente eram as reduzidas minorias de governantes e citadinos que se 
identificavam com os valores adventícios e irreligiosos. Havia, ainda, poucos lugares, mesmo nas 
regiões atrasadas da Europa adjacentes à zonas avançadas ou circundadas por elas, onde os homens 
do  campo  ou  os  heterogêneos  pobres  urbanos  estavam  dispostos  e  aceitar  a  liderança  de 
modernizadores  abertamente  antitradicionalistas,  como  descobririam  muito  dos  novos  partidos 



socialistas.
O mundo estava, portanto, dividido numa parte menos, onde o “progresso” nascera, e outra, 

muito maior, onde chegara como conquistador estrangeiro, ajudado por minoria de colaboradores 
locais.

Mas se  o progresso era  tão poderoso,  tão universal  e  tão desejável,  como explicar  essa 
relutância em acolhê-lo ou mesmo em participar dele? Seria simplesmente o peso morto do passado 
que  gradual,  desigual  porém  inevitavelmente  seria  tirado  dos  ombros  daquelas  parcelas  da 
humanidade que ainda se dobravam sob seu peso? Em breve não seria erguida uma ópera, aquela 
catedral característica da cultura burguesa, em Manaus, mil e seiscentos quilômetros acima da foz 
do Amazonas, no meio da floresta equatorial primitiva, com os lucros do boom da borracha, cujas 
vítimas indígenas sequer teriam, lamentavelmente, oportunidade de apreciar Il Trovatore? O próprio 
Japão não rompera séculos de isolamento para adotar hábitos e ideias ocidentais – e se tornar uma 
grande potência moderna, como seria demonstrado em breve pela prova conclusiva de triunfo e da 
conquista militares?

Contudo, a impossibilidade ou a recusa da maioria dos habitantes do mundo de viver à altura 
do exemplo dado pelas burguesias ocidentais era mais notória que os êxitos das tentativas de imitá-
lo. Talvez não se pudesse esperar senão que os habitantes conquistadores do Primeiro Mundo, ainda 
capazes de menosprezar  os japoneses,  concluíssem que amplas  categorias  da humanidade eram 
biologicamente incapazes de realizar aquilo que um minoria de seres humanos de pele teoricamente 
branca – ou, mais restritamente, pessoas de cepa europeia – havia sido a única a se mostrar capaz. A 
humanidade foi dividida segunda a “raça”, ideia que penetrou na ideologia do período quase tão 
profundamente como a de “progresso”.  Até nos próprios países “desenvolvidos”,  a humanidade 
estava cada vez mais dividida na cepa enérgica e talentosa da classe média e nas massas indolentes, 
condenadas à inferioridade por suas deficiência genéticas. Apelava-se à biologia para explicar a 
desigualdade, em particular aqueles que se sentiam destinados à superioridade.

Nas repúblicas da América Latina, ideológicos e políticos, inspirados nas revoluções que 
haviam transformado a Europa e os EUA, pensaram que o progresso de seus países dependia da 
“arianização” - ou seja, do “branqueamento” progressivo do povo através de casamento inter-racial 
(Brasil) ou de um verdadeiro repovoamento por europeus brancos importados (Argentina).

Essas incursões no charlatanismo pseudocientífico acentuaram ainda mais o contraste entre 
o progresso como aspiração universal, de fato real, e o caráter parcial de seu avanço concreto.

Mas havia outro dilema, e mais profundo, no progresso. Aonde, na verdade, levava?
Será que o progresso levaria a um avanço da civilização coincidente com as aspirações do 

século do progresso, como articuladas pelo jovem John Stuart Mill: um mundo, ou mesmo um país. 
“mais aperfeiçoado; mais notável nas melhores características do Homem e da Sociedade; mais á 
frente no caminho da perfeição; mais feliz, mais nobre, mais sábio”?

Por volta dos anos 1870, o progresso do mundo burguês chegara a um ponto em que vozes 
mais céticas, ou mesmo mais pessimistas, começaram a ser ouvidas. E elas eram reforçadas pela 
situação em que o mundo se encontrava nos anos 1870, e que poucos haviam previsto. Os alicerces 
econômicos  da  civilização  que  avançava  foram  abalados  por  tremores.  Após  uma  geração  de 
expansão sem precedentes, a economia mundial estava em crise.
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