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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 
defasado, 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, a 
península 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 passassem 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 conseqüência 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. 

 

Capítulo 2 – Uma Economia Mudando de 
Marcha 

 

Ao estudar a economia mundial em 1889, ano da fundação da Internacional 
Socialista, um ilustre especialista americano observou que ela se caracterizara, desde 
1873, por “agitação sem precedentes e depressão do comércio”. “Sua peculiaridade 
mais digna de nota”, escreveu ele, “foi sua universalidade”. 

Os observadores contemporâneos do autor partilhavam amplamente esse 
ponto de vista – normalmente expresso num estilo menos barroco – embora alguns 
historiadores viessem mais tarde, a achar difícil entendê-lo. Pois embora o ritmo 
comercial, que configura o ritmo básico de uma economia capitalista, tenha, por certo, 
gerado algumas depressões agudas no período entre 1873 e meados dos anos 1890, a 
produção mundial, longe de estagnar, continuou a aumentar acentuadamente. O 
crescimento do comércio internacional continuou a ser impressionante, embora a 
taxas reconhecidamente menos vertiginosas que antes. Foi exatamente nessas décadas 
que as economias industriais americana e alemã avançaram a passos agigantados e 
que a revolução industrial se estendeu a novos países, como a Suécia e a Rússia. O 
investimento estrangeiro na América Latina atingiu níveis assombrosos nos anos 1880, 
quando a extensão da rede ferroviária argentina foi quintuplicada, e tanto a Argentina 
como o Brasil atraíram até 200 mil imigrantes por ano. Será que um período com um 
aumento tão espetacular da produção podia ser descrito como uma “Grande 
Depressão”? 

Os historiadores podem duvidar de tal descrição, mas os contemporâneos não. 
Estariam aqueles ingleses, franceses, alemães e americanos inteligentes, bem 



informados e preocupados sendo vítimas de uma alucinação coletiva? Esta suposição 
seria absurda, embora o tom algo apocalíptico de alguns comentários pudesse ter 
parecido excessivo mesmo à época. A nota pessimista da literatura e da filosofia dos 
anos 1880 não pode ser cabalmente entendida sem considerar essa sensação 
generalizada de mal-estar econômico, e, por conseguinte, social. 

Quanto aos economistas e empresários, o que preocupava até os de 
mentalidade menos apocalíptica era a prolongada “depressão de preços, uma 
depressão de juros e uma depressão de lucros”, como disse Alfred Marshall, o futuro 
guru da teoria econômica, em 1888, o que estava em questão não era a produção,, 
mas sua lucratividade. 

A agricultura foi a vítima mais espetacular desse declínio dos lucros – na 
verdade, alguns de seus setores foram os que sofreram depressão mais profunda de 
toda a economia – e aquela cujo descontentamento teve consequências políticas mais 
imediatas e de maior alcance. Sua produção, que havia aumentado muito no decorrer 
das décadas precedentes, agora inundava o mercado mundial, até então protegido 
contra a concorrência estrangeira pelo custo elevado do transporte. As consequências 
para os preços agrícolas, tanto na agricultura europeia como nas economias 
exportadoras ultramarinas, foram dramáticas. Em algumas regiões, a situação era 
agravada pela superposição de outros flagelos, como a infestação de filoxera após 
1872, que reduziu em dois terços a produção vinícola francesa entre 1875 e 1889. Os 
países que não precisavam se preocupar com um campesinato porque já não o tinham, 
como a Grã-Bretanha, podiam deixar sua agricultura se atrofiar: neste caso 
desapareceram dois terços da superfície de trigais entre 1875 e 11895. Alguns países, 
como a Dinamarca, modernizaram propositalmente sua agricultura, passando aos 
rentáveis produtos animais. Outros governos, como o alemão, e especificamente o 
francês e o americano, optaram pelas tarifas alfandegárias, que mantiveram os preços 
elevados. 

Entretanto, as duas reações não governamentais mais comuns foram a 
emigração e a forma,ão de cooperativa, sendo esta última a opção, principalmente, dos 
sem-terra e dos proprietários de terras sem bens líquidos, estes sobretudo 
camponeses com propriedades potencialmente viáveis. O anos 1880 conheceram as 
taxas mais elevadas de migração ultramarina. Era a válvula de escape que mantinha a 
pressão social abaixo do ponto de rebelião ou revolução. Quanto às cooperativas, 
ofereciam empréstimos modestos aos pequenos camponeses – por volta de 1908, mas 
da metade dos agricultores independentes da Alemanha pertenciam a tais minibancos 
rurais (cujo pioneiro foi o Raiffeisen católico, nos anos 1870). Nesse meio tempo, as 
cooperativas de compra de suprimentos, de comercialização e de processamento 
(estas últimas notadamente no setor de laticínios e, na Dinamarca, de defumação de 
bacon) se multiplicaram em vários países. 

O setor empresarial tinha seus próprios problemas. Uma época em que se 
incutiu a crença de que um aumento de preços (“inflação”) é um desastre econômico 
pode ter dificuldades de acreditar que os homens de negócios do século XIX se 
preocupavam muito mais com uma queda dos preços – e, em um século globalmente 



deflacionário, nenhum período foi mais drasticamente deflacionário que 1873-1896. 
Uma grande expansão do mercado poderia mais que compensar essa redução, mas a 
rapidez real do crescimento do mercado não foi suficiente, em parte porque a nova 
tecnologia industrial fez aumentar enormemente tanto o produto possível como o 
necessário (ao menos quando a fábrica funcionava a um ritmo rentável), em parte 
porque o próprio número de produtos e economias industriais concorrentes estava 
crescendo, aumentando, assim, significativamente a capacidade instalada total, e em 
parte também porque um mercado de massa para os bens de consumo ainda se 
desenvolvia devagar. 

Outra dificuldade foi que os custos de produção eram, a curto prazo, mais 
estáveis que os preços, pois – com algumas exceções – os salários não podiam ser, ou 
não foram, reduzidos proporcionalmente, ao passo que as empresas também estavam 
sobrecarregadas com fábricas e equipamentos já obsoletos, ou em vias de se tornar; ou 
com fábricas e equipamentos novos e caros, que, dados os baixos lucros, demoravam 
mais que o previsto a se pagarem. Em algumas partes do mundo a situação se 
complicava ainda mais devido à queda – gradual, porém a curto prazo flutuante e 
imprevisível – do preço da prata e de sua cotação em relação ao ouro. Enquanto ambos 
permaneceram estáveis, como durante muitos anos antes de 1872, os pagamentos 
internacionais calculados em metais preciosos, que eram a base da meda mundial, 
eram bastante simples. (grosso modo, 15 unidades de prata = 1 unidade de ouro). 
Quando a paridade passou a ser instável, as transações comerciais entre países cujas 
unidades monetárias tinham como padrão metais preciosos diferentes se tornaram 
bem menos simples. 

Que medidas podiam ser tomadas em relação à depressão dos preços, lucros e 
taxas de juros? Foi uma espécie de monetarismo às avessas, que atribuía a queda dos 
preços fundamentalmente a uma escassez mundial de ouro, que gradativamente se 
tornava a única base do sistema mundial de pagamentos (através da libra esterlina, 
com sua paridade fixa em relação ao ouro – ou seja, o soberano de ouro). Um sistema 
baseado tanto no ouro como na prata, disponível em quantidades cada vez maiores, 
especialmente na América, certamente provocaria uma alta de preços através da 
inflação monetária. A inflação da moeda tornou-se um cavalo de batalha importante 
dos movimentos populistas americanos, e a perspectiva da crucificação da humanidade 
numa cruz de ouro inspirou a retórica do grande tribuno do povo, William Jennings 
Bryan (1860-1925). Como no caso de outras causas favoritas de Bryan, como a verdade 
literal da Bíblia e a consequente necessidade de eliminar o ensino das doutrinas de 
Charles Darwin, ele apoiou um perdedor. Os banqueiros, os grandes empresários e os 
governos dos países centrais do capitalismo mundial não tinham a mínima intenção de 
abandonar o padrão ouro. 

Os governos eram mais propensos a dar ouvidos aos grupos de influência e de 
eleitores organizados, que os instavam a proteger o produtor nacional contra a 
concorrência de bens importados. A Grande Depressão fechou a longa era do 
liberalismo econômico (cf. A era do Capital, cap. 2), ao menos no que tange ao 
comércio de matérias-primas (acentuaram-se a livre movimentação de capital, 
transações financeiras e mão-de-obra). Começando com a Alemanha e a Itália (têxteis) 



no final dos anos 1870, as tarifas protecionistas se tornaram um elemento permanente 
do cenário econômico internacional. 

A Grã-Bretanha foi o único país industrial importante a logo abraçar a causa do 
comércio livre e irrestrito, apesar dos poderosos desafios ocasionais lançados pelos 
protecionistas. Os motivos eram óbvios, e não se relacionavam à ausência de um 
campesinato grande e, portanto, de um voto automaticamente protecionista grande. A 
Grã-Bretanha era, de longe, o maior exportador de produtos industrializados, e no 
decorrer do século sua economia se orientou cada vez mais para a exportação – 
provavelmente mais que nunca nos anos 1870 e 1880. a Grã-Bretanha era, de longe, o 
maior exportador de capital, de serviços financeiros e comerciais “invisíveis” e de 
serviços de transporte. Inversamente, embora isto muitas vezes seja esquecido, a Grã-
Bretanha era, de longe, o maior mercado comprador das exportações de produtos 
primários do mundo, e dominava – pode-se até dizer que constituía – o mercado 
mundial de alguns deles. 

Assim sendo, o livre comércio parecia indispensável, pois permitia que os 
fornecedores ultramarinos de produtos primários trocassem suas mercadorias por 
manufaturados britânicos, reforçando assim a simbiose entre o Reino Unido e o mundo 
subdesenvolvido, base essencial do poderia econômico britânico. O preço que a Grã-
Bretanha pagou não foi pequeno. Como vimos, a adoção do livre comércio significou 
estar disposta a deixar a agricultura britânica afundar, se ela não conseguisse nadar. 

Economistas e historiadores nunca deixaram de discutir sobre os efeitos desse 
renascimento do protecionismo internacional ou, em outras palavras, sobre a estranha 
esquizofrenia da economia mundial capitalista. Os elementos constitutivos básicos de 
seu núcleo, no século XIX, eram, cada vez mais, as “economias nacionais”. Entretanto, 
apesar do título programático do grande trabalho de Adam Smith, A Riqueza das 
Nações (1776), o lugar da “nação” como unidade não era claro na teoria pura do 
capitalismo liberal, cujas peças básicas eram os átomos irredutíveis da empresa, do 
indivíduo e da “firma” (sobre a qual não se dizia muito), movidos pelo imperativo de 
maximizar os ganhos ou minimizar as perdas. O liberalismo foi a anarquia da burguesia 
e, como o anarquismo revolucionário, não deixava espaço para o Estado. Ou antes, o 
Estado como fator econômico só existia como algo que interferia nas operações 
autônomas e automáticas “do mercado”. 

De certa maneira, esse ótica tinha algum sentido. Por um lado, parecia razoável 
supor – sobretudo após a liberalização das economias em meados do século (A Era do 
Capital, cap. 2) – que o que fazia essa economia funcionar e crescer eram as decisões 
econômicas de suas partículas básicas. Por outro lado, a economia capitalista era, e só 
podia ser, mundial. O ideal de seus teóricos era uma divisão internacional do trabalho 
que garantisse o crescimento máximo da economia. 

Mas, na prática, esse modelo era inadequado. A economia capitalista mundial 
em expansão era formada por um conjunto de blocos sólidos, mas também fluidos. 
Independente das origens das “economias nacionais” que constituíam esses blocos e 
das limitações teóricas de uma teoria econômica baseada nelas as economias nacionais 



existiam porque as nações-Estado existiam. 

As observações acima se aplicam, é claro, basicamente à parcela “desenvolvida” 
do mundo, isto é, aos Estados capazes de defender suas economias em vias de 
industrialização contra a concorrência, mas não ao resto do mundo, cujas economias 
eram política ou economicamente dependentes do núcleo desenvolvido. Estas regiões 
não tinham opção, já que ou uma potência colonial decidia o que tinha que acontecer 
a suas economias, ou uma economia imperial tinha condições de transformá-las numa 
banana – ou café – republic. No mundo periférico, a “economia nacional”, na medida 
em que e puder dizer que tenha existido, tinha funções diferentes. 

Mas o mundo desenvolvido não era só uma massa de “economias nacionais”. A 
industrialização e a Depressão transformaram-nas num grupo de economias rivais, em 
que os ganhos de uma pareciam ameaçar a posição de outras. A concorrência se dava 
não só entre empresas, mas também entre nações. 

Mas qual foi seu efeito? Podemos considerar como comprovado que um 
excesso de protecionismo generalizado é pernicioso para o crescimento econômico 
mundial. Isto seria pertinentemente provado entre as duas guerras mundiais. 
Entretanto, no período 1880-1914, o protecionismo não era nem geral nem, com 
exceções ocasionais, proibitivo e, como vimos, restringia-se ao comércio de 
mercadorias e não afetava os movimentos de mão-de-obra nem as transações 
financeiras internacionais. O protecionismo agrícola, de maneira geral, funcionou na 
frança, falhou na Itália (onde a reação a ele foi a migração em massa) e protegeu os 
interesses dos grandes proprietários rurais na Alemanha. O protecionismo industrial, 
de maneira geral, ajudou a ampliar a base industrial do mundo, ao incentivar as 
indústrias nacionais a produzirem com vistas aos mercados internos de seus países, 
que também estavam se expandindo a passos largos. Saber até que ponto o 
protecionismo contribuiu para esse resultado é uma discussão em aberto. Parece claro 
que ele não pode ter comprometido seriamente o crescimento. 

Se o protecionismo era a reação política instintiva do produtor preocupado com 
a Depressão, essa não era, contudo, a reação mais significativa do capitalismo a suas 
dificuldades. Ela resultava da combinação de concentração econômica e racionalização 
empresarial. Ambos erram tentativas de ampliar as marges de lucro, comprimidas pela 
concorrência e pela queda de preços. 

Entretanto, o controle do mercado e a eliminação da concorrência constituíam 
apenas um aspecto de um processo mais geral de concentração capitalista, e não eram 
nem universais nem irreversíveis. Mas não importa muito como o chamemos 
(“capitalismo associado”, “capitalismo organizado”, etc.), desde que se admita – e é 
preciso admitir – que o cartel avançou às custas da concorrência de mercado, as 
sociedades anônimas às custas das firmas privadas, as grandes empresas comerciais e 
industriais às custas das menores; e que essa concentração implicou uma tendência ao 
oligopólio. 

Assim como a concentração econômica, a “administração científica” (o próprio 
termo só entrou em uso por volta de 1910) foi filha da Grande Depressão. Seu 



fundador e apóstolo, F. W. Taylor (1856-1915), começou a desenvolver suas ideias na 
altamente problemática indústria siderúrgica americana em 1880. A pressão sobre os 
lucros durante a Depressão, bem como o tamanho e complexidade crescentes das 
firmas, sugeriam que os métodos tradicionais, empíricos ou improvisados não eram 
mais adequados à condução das empresas. Daí a necessidade de uma forma mais 
racional ou “científica” de controlar, monitorar e programar empresas grandes e que 
visavam à maximização do lucro. Para fins práticos, o taylorismo em sentido lato quase 
não se difundiu na Europa antes de 1914 – nem mesmo nos EUA – e só se tornou um 
slogan familiar nos círculos administrativos nos últimos anos do pré-guerra. 

Havia uma terceira saída possível para os problemas empresariais: o 
imperialismo. Não há como negar que a pressão do capital à procura de investimentos 
mais lucrativos, em como a da produção à procura de mercados, contribuíram para as 
políticas expansionistas – inclusive a conquista colonial. 

Um resultado final, ou subproduto, da Grande Depressão deve ser mencionado. 
Esta foi também uma era de grande agitação social. Não apenas entre os agricultores, 
que, como vimos foram abalados pelos tremores sísmicos do colapso dos preços dos 
produtos agrícolas, mas também entre as classes operárias. Não é óbvio o motivo pelo 
qual a Grande Depressão levou à mobilização maciça das classes operárias em 
numerosos países e, a partir do final dos anos 1880, à emergência dos movimentos de 
massa socialista e trabalhistas em muitos deles. Pois, paradoxalmente, a mesma queda 
de preços que radicalizou automaticamente os agricultores abaixou de forma muito 
acentuada o custo de vida para os assalariados, acarretando uma indubitável melhoria 
no padrão de vida material dos operários na maioria dos países industrializados. Mas 
aqui só precisamos observar que os movimentos trabalhistas modernos também são 
filhos do período da Depressão. 

Parte – 2 

De meados dos anos 1980 à Grande Guerra, a orquestra econômica mundial 
tocou no tom maior da prosperidade, ao invés de, como até então, no tom menor da 
depressão. A passagem da preocupação à euforia foi tão súbita e dramática que os 
economistas comuns procuraram algum tipo especial de força externa para explicá-la, 
um deus ex-machina, que encontraram na descoberta de enormes reservas de ouro na 
África do Sul, na ultima das grandes corridas do outro ocidentais, no Klondike (Canadá, 
1898) e em outros lugares. Na verdade, o contraste entre a Grande Depressão e o 
boom secular posterior motivou as primeiras especulações sobre aquelas “ondas 
longas” no desenvolvimento do capitalismo mundial, mais tarde associadas ao nome 
do economista russo Kondratiev. 

Os historiadores da economia têm tendido a centrar sua atenção em dois 
aspectos da era: a redistribuição do poder e da iniciativa econômicos, quer dizer, o 
relativo declínio britânico e o relativo – e absoluto – avanço dos EUA e sobretudo da 
Alemanha; e o problema das flutuações, longas e curtas, quer dizer, basicamente sobre 
a “onda longa” de Kondratiev, cujo movimento descendente e ascendente cortou o 
período ao meio. Por mais interessantes que sejam estes problemas, são secundários 



do ponto de vista da economia mundial. 

Em princípio, não é, de fato, surpreendente que a Alemanha, com sua 
população aumentando de 45 a 65 milhões, e os EUA, passando de 50 a 92 milhões, 
tivessem alcançado a Grã-Bretanha, territorialmente menor e menos populosa. Outra 
vez não é surpreendente que a Grã -Bretanha não conseguisse conservar a 
extraordinária posição de “oficina do mundo” que detinha por volta de 1860. Nem os 
EUA, no auge de sua supremacia mundial no inicio dos anos 1950 – e representando 
uma parcela da população mundial três vezes superior à britânica dos anos 1860 -, 
conseguiram em momento algum atingir os seus 53% da produção mundial de ferro e 
aço e 49% da têxtil. A questão importante não é quem, no contexto da economia 
mundial em expansão, cresceu mais e mais rápido, mas o conjunto do crescimento 
desta. 

Quanto ao ritmo de Kondratiev – chamá-lo de “ciclo”, no sentido estrito da 
palavra, seria uma petição de princípio -, ele certamente coloca questões analíticas 
fundamentais acerca da natureza do crescimento econômico no período capitalista. 
Lamentavelmente, não há nenhuma teoria que mereça aceitação ampla sobre essa 
curiosa alternância de fases de confiança e apreensão, que juntas formam uma “onda” 
de cerca de meio século. A teoria mais conhecida e elegante a esse respeito, a de Josef 
Alois Schumpeter (1883-1950), associa cada etapa “descendente”ao esgotamento do 
lucro potencial de uma série de “inovações” econômicas e o novo movimento 
ascendente a um novo conjunto de inovações, percebidas basicamente – mas não só – 
como tecnológicas, cujo potencial será, por sua vez, exaurido. Essa teoria é bastante 
plausível, pois cada um dos períodos seculares de movimento ascendente desde os 
anos 1780 esteve, de fato, associado ao surgimento de setores tecnologicamente 
revolucionários. O problema, no caso do desenvolvimento rápido do fim dos anos 
1890, é que as industrias inovadoras daquele período por enquanto ainda não 
pareciam ter porte suficiente para dominar os movimentos da economia mundial. Em 
suma, como não podemos explicar adequadamente as periodicidades de Kondratiev, 
elas não nos podem ser de muita valia. 

Há, contudo, um aspecto da análise de Kondratiev que deve ser relevante para 
um período de “globalização” acelerada da economia mundial. Trata-se da relação 
entre o setor industrial mundial, que se expandiu por meio de uma contínua revolução 
da produção, e a produção agrícola mundial, que cresceu principalmente devido à 
abertura, em ritmo descontínuo, de novas zonas geográficas de produção, ou zonas 
recentemente especializadas em cultivos de exportação. O trigo disponível para 
consumo no mundo ocidental foi, em 1910-1913, quase o dobro (em média) dos anos 
1870. Mas o grosso desse aumento viera de um pequeno número de países novos. 
Assim sendo, a desaceleração da taxa de crescimento da produção agrícola mundial 
após o salto inicial não é surpreendente. Assim, os “termos de troca”tenderiam a ficar 
mais favoráveis à agricultura e menos à indústria, isto é, os agricultores pagariam 
relativa ou absolutamente menos pelo que comprassem à indústria, e esta, relativa ou 
absolutamente mais pelo que comprasse à agricultura. 

Argui-se que essa mudanças nos termos de troca pode explicar a passagem de 



uma queda de preços notável em 1873-1896 a uma impressionante alto dessa época 
até 1914 – e depois. Talvez. Mas o certo é que essa mudança nos termos de troca 
pressionou os custos de produção industriais e, portanto, sua lucratividade. Felizmente 
parra a “beleza” da belle époque, a economia estava estruturada de maneira a 
transferir essa pressão dos lucros para os operários. Isso foi uma das causas da tensão 
e das explosões sociais ressentidas nos últimos anos anteriores a 1914. 

O que, então, tornou a economia mundial tão dinâmica? Seja qual for a 
explicação detalhada, a chave do problema está claramente na faixa central de países 
industrializados e em vias de industrialização, que se estendia cada vez mais na região 
temperada do hemisfério norte, pois eles agiam como motor do crescimento global, a 
um tempo como produtores e como mercados. 

 Esses países agora formavam uma massa produtiva enorme, crescendo e se 
estendendo rapidamente no núcleo da economia mundial. A definição habitual de um 
“citadino” no século XIX era alguém que vivia num lugar de mais de dois mil habitantes. 
Contudo,mesmo se adotarmos um critério ligeiramente menos modesto (5 mil), a 
porcentagem de europeus da região “desenvolvida” e de norte-americanos que viviam 
em cidades ascendera, por volta de 1910, a 41% (de ‘9 e ‘4 respectivamente em 1850) 
e talvez 80% dos citadinos (contra dois terços em 1850) viviam em cidades de mais de 
20 mil habitantes; destes, por sua vez, bem mais da metade morava em cidades de 
mais de 100 mil habitantes,o que quer dizer em vastos estoques de fregueses. 

 Ademais, graças às quedas de preços da Depressão, esses fregueses tinham 
bastante mais dinheiro para gastar do que antes, mesmo considerando a redução do 
salário real após 1900. O significado coletivo dessa acumulação de fregueses, mesmo 
pobres, agora era reconhecido pelos homens de negócios. 

 Esses países constituíam o grosso da economia mundial. Juntos representavam 
80% do mercado internacional. E mais, eles determinavam o desenvolvimento do resto 
do mundo, cuja economias cresciam ao prover às necessidades estrangeiras. 

 

Parte – 3 

 

 Então, como podemos sintetizar a economia mundial da Era do Império? 

 Em primeiro lugar, como vimos, foi uma economia cuja base geográfica era 
muito mais ampla do que antes. Sua parcela industrializada e em processo de 
industrialização aumentara. O mercado internacional dos produtos primários cresceu 
enormemente. 

 Por conseguinte, como já foi observado, a economia mundial agora era 
notavelmente mais pluralista que antes. A economia britânica deixou de ser a única 



totalmente industrializada e, na verdade, a única industrial. A era dos Impérios, como 
veremos, foi essencialmente caracterizada pela rivalidade entre Estados. A Era do 
Império já não era mono-cêntrica. 

 Esse pluralismo crescente da economia mundial ficou, até certo ponto, oculto 
por sua persistente e, na verdade, crescente dependência dos serviços financeiros, 
comerciais e da frota mercante da Grã-Bretanha. Por um lado, a City de Londres era, 
mais que nunca, o centro de operações das transações comerciais internacionais, tanto 
que o rendimento de seus serviços comerciais e financeiros, sozinho, quase 
compensava o grande déficit do item mercadorias de sua balança comercial. Por outro 
lado, o enorme peso dos investimentos britânicos no exterior e de sua frota mercante 
reforçou ainda mais a posição central do país, numa economia mundial que girava em 
torno de Londres e se baseava na libra esterlina. 

 Na verdade, a posição central da Grã-Bretanha por ora estava sendo reforçada 
pelo próprio desenvolvimento do pluralismo mundial. Pois, como as economias em 
processo de industrialização recente compravam mais produtos primários do mundo 
subdesenvolvido, acumulavam em seu conjunto um déficit comercial bastante 
substancial em relação a este último. 

 A terceira característica da economia mundial é a que mais salta aos olhos: a 
revolução tecnológica. Apesar de tudo, antes de saudarmos essa safra impressionante 
de inovações como uma “segunda revolução industrial”, não devemos esquecer que só 
retrospectivamente elas são consideradas como tal. Para o século XIX, a principal 
inovação consistia na atualização da primeira revolução industrial, através do 
aperfeiçoamento da tecnologia do vapor e do ferro: aço e as turbinas. 

 A quarta característica foi, como já vimos, uma dupla transformação da 
empresa capitalista: em sua estrutura e em seu modus operandi. Por um lado, houve a 
concentração de capital, o aumento da escala, que levou à distinção entre “empresa” e 
“grande empresa”, ao retraimento do mercado de livre concorrência e a todos os 
demais aspectos que, por volta de 1900, levaram os observadores a buscar em vão 
rótulos gerais que descrevessem o que parecia ser cabalmente uma nova fase de 
desenvolvimento econômico. Por outro lado, houve uma tentativa sistemática de 
racionalizar a produção e a direção das empresas aplicando “métodos científicos” não 
só à tecnologia, mas também à organização e os cálculos. 

 A quinta característica foi uma transformação excepcional do mercado de bens 
de consumo: uma mudança tanto quantitativa como qualitativa. Com o aumento da 
população, da urbanização e da renda real, o mercado de massa, até então mais ou 
menos restrito à alimentação e ao vestuário, ou seja, às necessidades básicas, começou 
a dominar as indústrias produtoras de bens de consumo. 

 Tudo isso implicou uma transformação não apenas da produção, pelo que agora 
veio a ser chamado de “produção em massa”, mas também da distribuição, inclusive 
do crédito ao consumidor (sobretudo através das vendas a prazo). 

 O aspecto acima também se ajustava naturalmente à sexta característica da 



economia: o crescimento acentuado, tanto absoluto como relativo, do setor terciário 
da economia, tanto público como privado – trabalho em escritórios, lojas e outros 
serviços. 

 A última característica da economia que destacarei aqui será a crescente 
convergência de política e economia, quer dizer, o papel cada vez maior do governo e 
do setor público. De uma forma ou de outra, após 1875, houve um ceticismo crescente 
quanto à eficácia da economia de mercado autônoma e auto-regulada, a famosa “mão 
oculta” de Adam Smith, sem alguma ajuda do Estado e da autoridade pública. A mão 
estava se tornando visível das mais variadas maneiras. 

 Contudo, embora o papel estratégico do setor público pudesse ser crucial, seu 
peso real na economia permaneceu modesto. Apesar da proliferação dos exemplos em 
contrário, os governos e a opinião pública encaravam o setor público apenas como 
uma espécie de complemento menos à economia privada, mesmo em se considerando 
o crescimento acentuado da administração pública (sobretudo municipal) na Europa, 
na área do sérico direto como na das empresas de utilidade pública. As economias 
modernas amplamente controladas, organizadas e dominadas pelo Estado foram 
produto da Primeira Guerra Mundial. 

 Esses foram os rumos do crescimento e da transformação do mundo 
“desenvolvido”. Contudo, o que mais forte impacto causava nas pessoas do mundo 
“desenvolvido” e industrial à época era, mais até que a evidente transformação de suas 
economias, seu ainda mais evidente êxito. Contudo, embora a economia fornecesse 
trabalho, ainda não propiciava mais que um alívio modesto, às vezes mínimo, à miséria 
que a maioria dos trabalhadores encarou, no transcurso da maior parte da história, 
como seu destino. Para os homens de negócio e os governos posteriores à guerra, 1913 
seria o ponto de referência permanente, ao qual eles aspiravam retornar, deixando 
para trás uma era problemática. 

 

Capítulo 3 – A era dos Impérios 

 
 Era muito provável que uma economia mundial cujo ritmo era determinado por 
seu núcleo capitalista desenvolvido ou em desenvolvimento se transformasse num 
mundo onde os “avançados” dominariam os “atrasados”; em suma, num mundo de 
império. Mas, paradoxalmente, o período entre 1875 e 1914 pode ser chamado de Era 
dos Impérios não apenas por ter criado um novo tipo de imperialismo, mas também 
por um motivo muito mais antiquado. Foi provavelmente o período da história mundial 
moderna em que chegou ao máximo o número de governantes que se 
autodenominavam “imperadores”, ou que eram considerados pelos diplomatas 
ocidentais como merecedores desse título. 
 Num sentido menos superficial, o período que nos ocupa é obviamente a era de 
um novo tipo de império, o colonial. A supremacia econômica e militar dos países 
capitalistas há muito não era seriamente ameaçada, mas não houvera nenhuma 



tentativa sistemática de traduzi-la em conquista formal, anexação e administração 
entre o final do século XVIII e o último quartel do XIX. Isto se deu entre 1880 e 1914, e 
a maior parte do mundo, à exceção da Europa e das Américas, foi formalmente dividida 
em territórios sob governo direto ou sob dominação política indireta de um ou outro 
Estado de um pequeno grupo: principalmente Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, 
Holanda, Bélgica, EUA e Japão. A maioria dos grandes impérios tradicionais da Ásia 
permaneceu nominalmente independente, embora as potências ocidentais tenham 
delimitado ali “zonas de influência” ou mesmo de administração direta que (como no 
caso do acordo anglo-russo sobre a Pérsia em 1907) podiam cobrir a totalidade do 
território. Na verdade, seu desamparo político e militar era dado com certo. O único 
Estado não europeu que resistiu com êxito à conquista colonial formal, quando esta foi 
tentada, foi a Etiópia, que conseguiu resistir à Itália, o mais fraco dos Estados imperiais. 
 Duas regiões maiores do mundo foram, para fins práticos, inteiramente 
divididas: África e Pacífico. Não restou qualquer Estado independente no Pacífico, 
então totalmente distribuído entre britânicos, franceses, alemães, holandeses, norte-
americanos e – ainda em escala modesta – japoneses. Por volta de 1914, a África 
pertencia inteiramente aos impérios britânico, francês, alemão, belga, português e, 
marginalmente, espanhol, à exceção da Etiópia, da insignificante Libéria e daquela 
parte do Marrocos que ainda resistia à conquista completa. Só uma das regiões 
principais do planeta não foi afetada substancialmente por esse processo de divisão. As 
Américas eram, em 1914, o que haviam sido em 1875, ou, neste sentido, nos anos 
1820: uma coleção única de repúblicas soberanas, com exceção do Canadá, das ilhas 
do Caribe e de partes do litoral caribenho. À exceção dos EUA, seu status político 
raramente impressionava alguém, além de seus vizinhos. Era perfeitamente claro que, 
do ponto de vista econômico, elas eram dependentes do mundo desenvolvido. Na 
América Latina, a dominação econômica, e a pressão política, quando necessária, eram 
implementadas sem conquista formal. As Américas constituíam, é claro, a única região 
importante do globo onde não houve rivalidade séria entre grandes potências. Nem os 
britânicos nem qualquer das outras nacionalidades viam boa razão para hostilizar os 
EUA, desafiando a doutrina Monroe. 
 Essa repartição do mundo entre um pequeno número de Estados, que dá título 
ao presente volume, foi a expressão mais espetacular da crescente divisão do planeta 
em fortes e fracos, em “avançados” e "atrasados" que já observamos. Foi também 
notavelmente nova. Entre 1876 e 1915, cerca de um quarto da superfície continental 
do globo foi distribuído ou redistribuído, como colônia, entre meia dúzia de Estados. 
 Os observadores ortodoxos pensavam discernir, em termos gerais, uma nova 
era de expansão nacional na qual (como sugerimos) os elementos políticos e 
econômicos já não eram claramente separáveis e o Estado desempenhava um papel 
cada vez mais ativo e crucial tanto a nível interno como externo. Os observadores 
heterodoxos analisaram o período mais especificamente como uma nova fase de 
desenvolvimento capitalista, decorrente de várias tendências nele discerníveis. 
 Entretanto, mesmo sendo o colonialismo apenas um dos aspectos de uma 
mudança mais geral das questões mundiais, foi, com toda clareza, o de impacto mais 
imediato. Ele constituiu o ponto de partida de análises mais amplas, pois não há dúvida 
de que a palavra “imperialismo” passou a fazer parte do vocabulário político e 
jornalístico nos anos 1890, no decorrer das discussões sobre a conquista colonial. 
Ademais, foi então que adquiriu a dimensão econômica que, como conceito, nunca 



mais perdeu. Eis por que são inúteis as referências às antigas formas de expansão 
política e militar em que o termo é baseado. Em suma, era um termo novo, criado para 
descrever um fenômeno novo. 
 As discussões em torno desse tema sensível são tão apaixonadas, densas e 
confusas que a primeira tarefa do historiador é desemaranhá-las para que o fenômeno 
em si possa ser visto. Pois a maioria das discussões não tinha como tema o que 
aconteceu no mundo de 1875-1914, e sim o marxismo, tema capaz de suscitar 
sentimentos fortes: acontece que a análise (altamente crítica) do imperialismo na 
versão de Lenin se tornaria central no marxismo revolucionário dos movimentos 
comunistas após 1917 e dos movimentos revolucionários do Terceiro Mundo. O que 
deu particular aspereza ao debate foi que um dos lados em disputa parece ter tido 
uma ligeira vantagem embutida – PIS aqueles defensores e opositores do imperialismo 
se enfrentavam desde 1890 -, ou seja, a própria palavra adquiriu gradualmente, e agora 
é improvável que perca, uma conotação pejorativa. Em 1914, inúmero políticos se 
orgulhavam de se denominarem imperialistas, mas no transcorrer de nosso século eles 
praticamente desapareceram de vista. 
 O cerne da análise leninista (que se baseava abertamente em vários outros 
autores da época, tanto marxianos como não marxianos) era que as raízes econômicas 
do novo imperialismo residiam numa nova etapa específica de capitalismo que, entre 
outras coisas, levava à “divisão territorial do mundo entre as grandes potências 
capitalistas”, configurando um conjunto de colônias formais e informais e de esferas de 
influência. De uma forma ou de outra, todas partem do princípio de que a expansão 
econômica ultramarina e a exploração do mundo ultramarino foram cruciais pra os 
países capitalistas. O ponto a observar é apenas que os analistas não-marxistas do 
imperialismo tenderam a negar qualquer m a argüir o oposto dos que os marxistas 
diziam, obscurecendo assim o tema. Tenderam a negar qualquer conexão específica 
entre o imperialismo do fim do século XiX e do século XX com o capitalismo em geral, 
ou com sua etapa particular que, como vimos, parecia emergir no final do século XIX. 
Negaram que o imperialismo tivesse raízes econômicas importantes, que beneficiasse 
economicamente os países imperiais e, menos ainda, que a exploração das zonas 
atrasadas fosse, de alguma forma, essencial ao capitalismo, e que seus efeitos nas 
economias coloniais fossem negativos. Argumentaram que o imperialismo não levou a 
rivalidades incontornáveis entre as potências imperiais e que sua relação com a origem 
da Primeira Guerra Mundial não foi significativa. Rejeitando as explicações econômicas, 
eles se concentraram em argumentos de ordem psicológica, ideológica, cultural e 
política, embora normalmente evitassem com todo cuidado o terreno perigoso da 
política interna, pois os marxistas também tendiam a ressaltar as vantagens que as 
classes dirigentes metropolitanas auferiam com as políticas e propaganda imperialistas, 
pois estas, entre outras coisas, se contrapunham ao crescente interesse das classes 
trabalhadoras pelos movimentos operários de massa. 
 Deixando o leninismo e o antileninismo de lado, a primeira coisa que o 
historiador tem que restabelecer é o fato óbvio, que ninguém teria negado nos anos 
1890, de que a divisão do globo tinha uma dimensão econômica. Demonstrá-lo não é 
explicar tudo sobre o período do imperialismo. Entretanto, embora seja possível 
determinar uma conexão econômica entre as tendências do desenvolvimento 
econômico no centro capitalista do mundo na época e sua expansão na periferia, 
torna-se muito menos plausível imputar todo o peso da explicação do imperialismo a 



motivos que não tenham uma conexão intrínseca com a penetração e a conquista do 
mundo não-ocidental. 
 Então, o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, 
que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez 
mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro 
e pessoas ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido (ver A 
Era do Capital, cap. 3). Sem isso não haveria um motivo especial para que os Estados 
europeus tivessem um interesse algo mais que fugaz nas questões, digamos, da bacia 
do rio Congo, ou tivessem se empenhado em disputas diplomáticas em torno de algum 
atol do Pacífico. 
 Independente das exigências de uma nova tecnologia, o crescimento do 
consumo de massa nos países metropolitanos gerou um mercado em rápida expansão 
para os produtos alimentícios. Em volume absoluto, ele era dominado pelos produtos 
alimentícios básicos da zona temperada, cereais e carne, agora produzidos de modo 
barato e em grandes quantidades em várias zonas de povoamento europeu – América 
do Sul e do Norte, Rússia e Australásia. Mas ele também transformou o mercado dos 
produtos há muito – e caracteristicamente – conhecidos (ao menos em alemão) como 
“bens coloniais” e vendidos nos armazéns do mundo desenvolvido: açúcar, chá, café, 
cacau e seus derivados. As plantations, as grandes propriedades rurais e as fazendas 
eram o segundo pilar das economias imperiais. Os comerciantes e financistas 
metropolitanos eram o terceiro. 
 Esses fatos não mudaram a forma nem o caráter dos países industrializados ou 
em processo de industrialização, embora tenham criado novos ramos de grandes 
negócios, cujos destinos ligavam-se intimamente aos de determinadas partes do 
planeta, como as companhias de petróleo. Mas transformaram o resto do mundo, na 
medida em que o tornaram um complexo de territórios coloniais e semicoloniais que 
crescentemente evoluíam em produtores especializados de um ou dois produtos 
primários de exportação para o mercado mundial, de cujos caprichos eram totalmente 
dependentes. Na verdade, à exceção dos EUA, mesmo as colônias de povoamento 
branco fracassaram em sua industrialização (nesta etapa), porque também ficaram 
presas na gaiola da especialização internacional. Elas podiam tornar-se 
extraordinariamente prósperas, mesmo para padrões europeus, sobretudo quando 
seus habitantes eram imigrantes europeus livres e, em geral, militantes com força 
política em assembléias eleitas, cujo radicalismo democrático podia ser tremendo, 
embora normalmente não incluísse os nativos. Esses países desenvolveram partidos 
trabalhistas e radical-democratas, ou mesmo governos, e ambiciosos sistemas públicos 
de bem-estar e previdência social (Nova Zelândia, Uruguai) muito antes dos Estados 
europeus. Mas o fizeram como complementos da economia industrial européia (isto é, 
essencialmente britânica) e, portanto, para eles – ou, em todo caso, para os interesses 
vinculados à exportação de produtos primários – não era negócio se industrializar. 
Qualquer que fosse a retórica oficial, a função das colônias e das dependências 
informais era complementar as economias metropolitanas e não fazer-lhes 
concorrência. 
 Os territórios dependentes que não pertenciam ao que foi denominado 
“capitalismo de povoamento” (branco) não se saíram tão bem. Seu interesse 
econômico residia na combinação de recursos a uma força de trabalho que, composta 
de “nativos”, custava pouco e podia ser mantida barata. Entretanto, as oligarquias de 



proprietários de terras e de comerciantes agentes de potências estrangeiras – locais, 
importados da Europa ou ambos – e, onde existam, de seus governantes, 
beneficiavam-se com a duração absoluta do período de expansão das matérias-primas 
de exportação de suas regiões, interrompido apenas por crises breves, embora às vezes 
dramáticas, geradas pelo ciclo comercial, pela excessiva especulação, pela pás e a 
guerra. 
 Entretanto, a importância econômica crescente dessas áreas para a economia 
mundial não explica por que, entre outras coisas, os principais Estados industriais 
deveriam ter se precipitado em dividir o planeta em colônias e esferas de influência. A 
análise antiimperialista do imperialismo sugeriu vários motivos por que os 
acontecimentos deveriam ter se desenrolado assim. O mais conhecido deles – a 
pressão do capital por investimentos mais rentáveis do que os realizados em seu 
próprio país, investimentos garantidos contra a rivalidade do capital estrangeiro – é o 
menos convincente. Mas não há como negar que, na verdade, muito pouco desse 
fluxo maciço tomou o rumo dos novos impérios coloniais: a maior parte do 
investimento ultramarino britânico se dirigiu às colônias de povoamento branco – que 
estavam se desenvolvendo rápido e eram em geral antigas. 
 Um motivo geral mais convincente para a expansão colonial foi a procura de 
mercados. O fato de esta muitas vezes fracassar é irrelevante. Era amplamente 
disseminada a crença de que a “superprodução” da Grande Depressão poderia ser 
resolvida por meio de um vasto esforço de exportação. 
 Mas o ponto crucial da situação econômica global foi que um certo número de 
economias desenvolvidas sentiu simultaneamente a necessidade de novos mercados. 
Quando a sua força era suficiente, seu ideal eram “portas abertas” nos mercados do 
mundo subdesenvolvido; caso contrário, elas tinham a esperança de conseguir para si 
territórios que, em virtude da sua dominação, garantissem à economia nacional uma 
posição monopolista ou ao menos uma vantagem substancial. A consequência lógica 
foi a repartição das partes não ocupadas do Terceiro Mundo. Neste sentido, o “novo 
imperialismo” foi o subproduto natural de uma economia internacional baseada na 
rivalidade entre várias economias industriais concorrentes, intensificada pela pressão 
econômica dos anos 1880. 
 As colônias podiam propiciar apenas bases adequadas ou trampolins para a 
penetração na economia da região. 
 A essa altura torna-se difícil separar os motivos econômicos para a aquisição de 
territórios coloniais da ação política necessária para este fim, pois o protecionismo de 
qualquer tipo é a economia operando com a ajuda da política. Uma vez que as 
potências rivais começaram a recortar o mapa da África ou da Oceania, cada uma delas 
tentou, naturalmente, evitar que uma porção excessiva (ou uma parcela 
particularmente atraente) fosse para outras mãos. Uma vez que o status de grande 
potência se associou, assim, à sua bandeira tremulando em alguma praia bordada de 
palmeiras (ou, mais provavelmente, em áreas cobertas de arbustos secos), a aquisição 
de colônias se tornou um símbolo de status em si, independente de seu valor. 
 Pois se as grandes potências eram Estados que adquiriam colônias, as pequenas 
nações não tinham, por assim dizer, “nenhum direito” a elas. 
 Assim sendo, explicações essencialmente estratégicas do imperialismo atraíram 
alguns historiadores, que tentaram colocar os motivos da expansão britânica na África 
em termos da necessidade de defender as rotas para a Índia, bem como suas vias de 



acesso marítimas e terrestres, contra ameaças potenciais. Contudo, esses argumentos 
não invalidam uma análise econômica do imperialismo. Em primeiro lugar, eles 
subestimam o incentivo diretamente econômico para a aquisição de alguns territórios 
africanos. Em segundo lugar, eles passam por alto o fato de a Índia ser a “gema mais 
esplêndida da coroa imperial” e o cerne do pensamento estratégico britânico global, 
justamente em virtude de sua importância muito real para a economia britânica. Em 
terceiro lugar, a própria desintegração dos governos nacionais locais, que às vezes 
acarretou a implantação de um governo europeu em áreas que os europeus 
anteriormente não tinham se preocupado em administrar, derivou do fato de as 
estruturas locais terem sido solapadas pela penetração econômica. E, por fim, é vã a 
tentativa de provar que nada no desenvolvimento interno do capitalismo ocidental nos 
anos 1880 explica a redivisão territorial do mundo, pois o capitalismo mundial nesse 
período foi claramente diferente do que fora nos anos 1860. Agora, ele consistia numa 
pluralidade de “economias nacionais” rivais, “protegendo-se” umas das outras. Em 
suma, a política e a economia não podem ser separadas na sociedade capitalista, assim 
como a religião e a sociedade não podem ser isoladas nas regiões islâmicas. A tentativa 
de formular uma explicação puramente não econômica para o “novo imperialismo” é 
tão irrealista como a de explicar em termos puramente não econômicos o surgimento 
dos partidos operários. 
 Na verdade, o surgimento dos movimentos operários ou, de maneira mais geral, 
da política democrática teve uma relação nítida com o surgimento do “novo 
imperialismo”. A partir do momento em que o grande imperialista Cecil Rhodes 
observou em 1895 que, para evitar a guerra civil, era preciso se tornar imperialista, a 
maioria dos observadores se conscientizou do assim chamado “imperialismo social”, 
isto é, da tentativa de usar a expansão imperial para diminuir o descontentamento 
interno por meio de avanço econômico ou reforma social, ou de outras maneiras. A 
versão de Cecil Rhodes do imperialismo social, que pensou basicamente nos benefícios 
econômicos que o império, direta ou indiretamente, podia proporcionar às massas 
descontentes, foi talvez a menos relevante. Não há provas válidas de que a conquista 
colonial como tal tenha tido muita relação com o nível de emprego ou com os 
rendimentos reais da maioria dos operários dos países metropolitanos, e a ideia de que 
a emigração para as colônias propiciaria uma válvula de escape aos países 
superpovoados foi pouco mais que uma fantasia demagógica. 
 Muito mais relevante era a conhecida prática de oferecer aos eleitores a glória, 
muito mais que reformas onerosas. De forma mais geral, o imperialismo encorajou as 
massas, e sobretudo as potencialmente descontentes, a se identificarem ao Estado e à 
nação imperiais, outorgando assim, inconscientemente, ao sistema político e social 
representado por esse Estado justificação e legitimidade. 
 Não é totalmente claro até que ponto essa variante específica de patriotismo 
exacerbado foi eficaz, especialmente em países onde o liberalismo e a esquerda, mais 
radical, contavam com fortes tradições antiimperial, antimilitar, anticolonial ou, de 
maneira mais geral, antiaristocrática. 
 Entretanto, é impossível negar que a ideia da superioridade em relação a um 
mundo de peles escuras situado em lugares remotos e sua dominação era 
autenticamente popular, beneficiando, assim, a política do imperialismo. 
 Assim sendo, a sensação de superioridade que uniu os brancos ocidentais – 
ricos, classe média e pobres – não se deveu apenas ao fato de todos eles desfrutarem 



de privilégios de governante, sobretudo quando efetivamente estavam nas colônias. 
 Essa foi a época clássica de empenho missionário maciço. O trabalho 
missionário não foi, de forma alguma, um intermediário da política imperialista. Muitas 
vezes se opôs às autoridades coloniais. Contudo, o sucesso do Senhor se dava em 
função do avanço imperialista. E se a cristandade insistia na igualdade de almas, 
ressaltava a desigualdade de corpos – mesmo de corpos clericais. Era algo feito pelos 
brancos para os nativos, e pago pelos brancos. E embora os fiéis nativos se 
multiplicassem, ao menos a metade do clero continuou branca. 
 Quanto ao movimento mais apaixonadamente devotado à igualdade entre 
todos os homens, ele falava com duas vozes. A esquerda secular era antiimperialista 
em seus princípios e frequentemente em sua prática. Contudo, com raríssimas 
exceções (como a Indonésia holandesa), os socialistas ocidentais pouco fizeram 
efetivamente para organizar a resistência dos povos coloniais contra seus governantes 
até a era da Internacional Comunista. Internacionalmente, o socialismo anterior a 1914 
continuou sendo um movimento predominantemente de europeus e de emigrantes 
brancos e seus descendentes. O colonialismo permaneceu um interesse marginal para 
eles. Na verdade, sua análise e definição da nova etapa “imperialista” do capitalismo, 
que eles detectaram a partir do final dos anos 1890, considerava acertadamente a 
anexação e a exploração coloniais apenas como um sintoma e uma característica dessa 
nova etapa: indesejável, como todas as suas características, mas não central em si. 
Foram poucos os socialistas que, como Lenin, já estavam com os olhos postos no 
“material inflamável” na periferia do capitalismo mundial. 
 O imperialismo do final do século XIX foi indubitavelmente “novo”. Foi produto 
de uma era de concorrência entre economias industrial-capitalistas rivais, fato novo e 
intensificado pela pressão em favor da obtenção e da preservação de mercados num 
período de incerteza econômica; em suma, foi uma era em que “tarifas alfandegárias e 
expansão tornam-se a reivindicação comum às classes dirigentes”. Foi parte de um 
processo de abandono de um capitalismo de políticas públicas e privadas de laissez-
faire, o que também era novo, e implicou o surgimento de grandes sociedades 
anônimas e oligopólios, bem como a crescente intervenção do Estado nos assuntos 
econômicos. O imperialismo pertencia a um período em que a parte periférica da 
economia mundial tornou-se crescentemente significativa. 
 

Parte - 2 

 
 O impacto econômico do imperialismo foi significativo, mas, é claro, o que ele 
teve de mais significativo foi sua profunda desigualdade, pois as relações entre 
metrópoles e países dependentes eram altamente assimétricas. O impacto das 
primeiras sobre os segundos foi dramático e decisivo, mesmo sem ocupação efetiva, ao 
passo que o impacto dos segundos sobre as primeiras pode ser insignificante e 
raramente foi uma questão de vida ou morte. 
 Cerca de 80% do comércio europeu durante todo o século XIX, importação 
como exportação, era feito com outros países desenvolvidos; o mesmo é verdade no 
que tange aos investimentos europeus no exterior. 
 Dentre os países metropolitanos, foi obviamente para a Grã-Bretanha que o 



imperialismo teve maior importância, uma vez que sua supremacia econômica sempre 
dependera de sua relação especial com os mercados ultramarinos e as fontes de 
produtos primários. Na verdade, pode-se argüir que em momento algum, a partir da 
revolução industrial, as manufaturas do Reino Unido haviam sido particularmente 
competitivas nos mercados das economias em vias de industrialização, salvo, talvez, 
durante as décadas douradas de 1850-1870. Para a economia britânica, preservar o 
mais possível seu acesso privilegiado ao mundo não-europeu era, portanto, uma 
questão de vida ou morte. 
 Entretanto, boa parte dessa operação defensiva bem-sucedida era 
independente da “nova” expansão imperialista, à exceção do mais rico e inesperado  
dos filões: os diamantes e o ouro da África do Sul. 
 A maior parte do sucesso ultramarino britânico deveu-se à exploração mais 
sistemática das possessões britânicas já existentes ou da posição especial do país como 
maior importador de áreas como a América do Sul, bem como seu maior investidor. À 
exceção da Índia, do Egito e da África do Sul, a maior parte da atividade econômica 
Britânica ocorria em países praticamente independentes, como os “domínios” brancos, 
ou em áreas como os EUA e a América Latina, onde a ação do Estado britânico não era, 
ou não podia ser, efetivamente desenvolvida. 
 Na verdade, considerando os anos bons e os maus, os capitalistas britânicos se 
saíram geralmente bem em seu império informal ou “livre”. 
 A Grã-Bretanha se apossou, é claro, de sua parte nas regiões recentemente 
colonizadas do mundo, e, dadas a força e a experiência britânicas, era uma parte maior 
e provavelmente mais valiosa que a de qualquer outro. Contudo, o objetivo britânico 
não era a expansão, mas impedir a intromissão de outros em territórios até então 
dominados pelo comércio e pelo capital britânicos, como a maior parte do mundo 
ultramarino. 
 Será que as outras nações tiraram benefícios proporcionais de sua expansão 
colonial? É impossível dizer, pois a colonização formal era apenas um aspecto da 
expansão e da concorrência econômica global e, no caso das duas principais potências 
industriais, Alemanha e EUA, não era um aspecto maior. Em primeiro lugar, a ofensiva 
colonial parece ter sido inversamente proporcional ao dinamismo econômico dos 
países metropolitanos, onde até certo ponto servia para compensar sua inferioridade 
econômica e política em relação a seus rivais. Em segundo lugar, em todos os casos 
houve forte pressão de grupos econômicos específicos em favor da expansão colonial, 
que eles naturalmente justificavam com as perspectivas de vantagens nacionais. Em 
terceiro lugar, enquanto alguns desses grupos se saíam bastante bem dessa expansão – 
a maioria das novas colônias efetivas atraiu pouco capital, e seus resultados 
econômicos foram decepcionantes. Em suma, o novo colonialismo foi um subproduto 
de uma era de rivalidade econômico-política entre economias nacionais concorrentes, 
intensificada pelo protecionismo. 
 Contudo, a Era dos Impérios não foi apenas um fenômeno econômico e político, 
mas também cultural: a conquista do globo pelas imagens, idéias e aspirações 
transformadas de sua minoria “desenvolvida”, tanto pela força e pelas instituições 
como por meio do exemplo e da transformação social. Nos países dependentes isto 
dificilmente afetou alguém fora das elites locais. 
 O que o imperialismo trouxe às elites efetivas ou potenciais do mundo 
dependente foi, portanto, essencialmente a “ocidentalização”. Esse processo já estava, 



sem dúvida, em curso há muito tempo. 
 Em suma, a Era dos Impérios criou tanto as condições que formaram líderes 
antiimperialistas como as condições que, como veremos, começaram a propiciar 
ressonância a suas vozes. Mas, é claro, é um anacronismo e um equívoco apresentar a 
história dos povos e regiões submetidas à dominação e à influência das metrópoles 
ocidentais basicamente em termos de resistência ao Ocidente. 
 Assim sendo, o mais poderoso legado cultural do imperialismo foi uma 
educação em moldes ocidentais para minorias de vários tipos: para os pouco 
favorecidos que se alfabetizaram, descobrindo portanto, com ou sem a ajuda da 
conversão cristã, o caminho mais direto para a ambição, que usava o colarinho branco 
dos clérigos, professores, burocratas ou funcionários de escritório. 
 E quanto ao efeito oposto do mundo dependente sobre o dominante? O 
exotismo fora um subproduto da expansão européia desde o século XVI, embora 
observadores filosóficos da era do Iluminismo tenham, na maioria das vezes, tratado os 
países estranhos distantes da Europa e do povoamento europeu como uma espécie de 
barômetro moral da civilização européia. Onde eram nitidamente civilizados, podiam 
ilustrar as deficiências institucionais do Ocidente, como nas Cartas Persas, de 
Montesquieu; caso contrário, a tendência era tratá-los como os nobres selvagens, cujo 
comportamento natural e admirável ilustrava a depravação da sociedade civilizada. A 
novidade no século XIXI era que os não0europeus e suas sociedades eram crescente e 
geralmente tratados como inferiores, indesejáveis, fracos e atrasados, ou mesmo 
infantis. Eles eram objetos perfeitos de conquista, ou ao menos de conversão aos 
valores da única verdadeira civilização, aquela representada por comerciantes, 
missionários e grupos de homens equipados com armas de fogo e aguardente. E, em 
certo sentido, os valores das sociedades tradicionais não-ocidentais tornaram-se cada 
vez mais irrelevantes para sua sobrevivência, numa era em que apenas contavam a 
força e a tecnologia militar. 
 Contudo, a densidade mesma da rede global de comunicações, a própria 
facilidade do acesso a países estrangeiros intensificaram, direta ou indiretamente, o 
confronto e a entremescla dos mundos ocidental e exótico. O exótico podia até tornar-
se uma parte ocasional, porém previsível da experiência cotidiana, como no show do 
Oeste Bravio de Buffalo Bill, com seus igualmente exóticos cowboys e índios, que 
conquistaram a Europa a partir de 1887, ou nos “povoados coloniais” cada vez mais 
elaborados ou mostras das grandes exposições internacionais. Qualquer que fosse sua 
intenção, esses lampejos de mundos estranhos não tinham caráter documentário. Eles 
eram ideológicos, em geral reforçando o sentimento de superioridade do “civilizado” 
em relação ao “primitivo”. 
 Contudo, o triunfo imperial gerou também a um tempo problemas e incertezas. 
Colocou problemas na medida em que a contradição entre o governo das classes 
dirigentes metropolitanas em seus impérios e seus próprios povos foi se tornando 
insolúvel. Nas metrópoles, como veremos, a política democrática eleitoral prevalecia 
ou, como parecia inevitável, estava destinada a prevalecer crescentemente. Nos 
impérios coloniais, governava a autocracia, baseada na combinação da coerção física à 
submissão passiva a uma superioridade grande a ponto de parecer incontestável e 
portanto legítima. 
 O imperialismo também gerou incertezas. Será que impérios mundiais tão 
facilmente conquistados, com uma base tão estreita, governados com uma facilidade 



tão absurda graças à devoção de uns poucos e a passividade de muitos, será que eles 
podiam durar? 
 A incerteza era uma faca de dois gumes. Pois se o império (e o governo das 
classes dirigentes) era vulnerável aos seus governados, embora talvez não ainda, não 
de modo imediato, não seria mais imediatamente vulnerável à erosão interna da 
vontade de governar, da disposição de travar a luta darwiniana pela sobrevivência do 
mais apto? 
 “A Europa”, escreveu o economista alemão Schulze-Gaevernitz, “transferirá o 
ônus da labuta física – primeiro o da agricultura e da mineração, depois as fainas mais 
árduas da indústria – às raças de cor, contentando-se em viver de rendimentos, e 
talvez, neste sentido, preparará o terreno para a emancipação econômica, e mais tarde 
política, das raças de cor.” 
 Esses eram os maus sonhos que tiravam o sono da belle époque. Neles, os 
pesadelos dos impérios se uniam ao medo da democracia. 
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