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Introdução

O que aconteceu ontem, na Europa, se repete hoje em escala global. Mi-
lhões de camponeses chineses, indianos ou de outros lugares abandonam 
o campo e vão para as cidades: a sociedade industrial substitui a sociedade 
rural. Novas potências emergem. Ontem, eram a Alemanha e o Japão. 
Hoje, são a Índia e a China. As disputas pelo controle das matérias-primas 
se intensifi cam. As crises fi nanceiras se repetem como nos piores dias de 
um capitalismo que se acreditava superado. Nada disso é auspicioso. Ao 
contrário do que dizem os defensores do “choque de civilizações”, o maior 
risco no século XXI é menos o confronto de culturas ou religiões do que 
uma repetição, em nível planetário, da própria história do Ocidente.

A Europa não saiu ilesa da Revolução Industrial. Se ela se vê, hoje, a 
despeito da crise atual, como o continente da paz e da prosperidade é ao 
preço de uma formidável amnésia de seu passado recente. O curto espaço 
de tempo, iniciado no século XVI, em que a Europa foi o epicentro da his-
tória humana terminou na barbárie da Segunda Guerra Mundial. Quem 
pode, hoje, garantir que a Ásia escapará desse destino trágico?

Às vezes tentamos nos convencer de que a prosperidade trará consigo 
a paz, e que as trocas comerciais pacifi carão as relações internacionais. 
No entanto, foi em um clima de prosperidade partilhada que eclodiu a 
Primeira Guerra Mundial. O êxito da Alemanha, que fez com que o país 
se sentisse tão seguro de si, incomodou as outras potências europeias. 
Uma ilusão retrospectiva leva à crença de que a paz e a prosperidade se 
complementam. Nada, no entanto, nos pode dar essa garantia. Na verdade, 
estudos recentes concluem exatamente o contrário.

Uma análise de Philippe Martin e de seus coautores demonstra, nesse 
sentido, que o comércio mundial não reduz em nada os riscos de guerras. 
De acordo com esse estudo, o comércio internacional até facilita que uma 
nação belicosa ataque uma potência rival. As trocas internacionais, na 
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realidade, contribuem para a diversifi cação das fontes de abastecimento 
durante o confl ito. 

Nem a riqueza nem a educação conseguem transformar um homem 
mau em um homem bom. Como afi rma Christian Baudelot, riqueza e 
educação oferecem, antes, novas opções para que ele continue sendo 
como é. Um estudo bastante documentado analisou a origem social de 
alguns autores de atentados terroristas (defi nidos como atentados visando 
a populações civis com fi nalidade política). Eles não são nem pobres nem 
analfabetos. A maioria tem diploma de ensino superior e muitos são mi-
liardários, como o célebre editor italiano Feltrinelli, morto em 1972 ao 
tentar dinamitar uma torre elétrica perto de Milão.

Essas observações se chocam com as intuições que fundam a refl exão 
do Ocidente sobre si mesmo, em especial o pensamento de Condorcet e de 
Montesquieu, para os quais a educação e o comércio suavizam os hábitos 
e os corações. Como foi possível que a Europa, que foi o berço de uma 
civilização do “bem-estar”, acabasse no suicídio coletivo de duas guerras 
mundiais? Que riscos pesam sobre o mundo hoje, quando se ocidentaliza? 
Essas são perguntas (preocupadas) de cujas respostas depende o século 
que se inicia.

As leis ocultas desde a origem do mundo

Comecemos pelo começo. A regra à qual as sociedades têm sido subme-
tidas há muito tempo, desde antes da era industrial, é simples e desespe-
radora. Desde o início dos tempos até o século XVIII, a renda média dos 
habitantes do planeta manteve-se estagnada. Cada vez que uma sociedade 
começa a prosperar, porque descobriu, por exemplo, uma nova tecnologia, 
um mecanismo imutável se coloca em movimento de modo a anular seu 
efeito. O crescimento econômico engendra o crescimento demográfi co: a 
riqueza aumenta o número de nascimentos e reduz a mortalidade de crian-
ças e adultos. Mas o aumento da população provoca a redução progressiva 
da renda per capita. Chega fatalmente o momento em que a população 
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esbarra na insufi ciência de terras disponíveis para o cultivo. Porque são 
numerosos demais, os homens devem morrer; pela fome ou pela doença. 
A fome e as epidemias vêm, invariavelmente, interromper a ascensão das 
sociedades em crescimento.

Essa construção, conhecida como lei de Malthus, já fez correr muita 
tinta, mas conseguiu resistir ao exame de seus críticos. Graças aos tra-
balhos de historiadores da economia é possível avaliar, em dólares ou 
em euros de hoje, os rendimentos observados em populações de séculos 
anteriores. O nível de vida de um escravo romano, por exemplo, não era 
signifi cativamente diferente do de um camponês do Languedoc, no século 
XII, ou do de um operário da grande indústria no início do século XIX. 
Aproxima-se do rendimento dos pobres do mundo moderno: em torno de 
um dólar por dia. A expectativa de vida dá uma indicação convergente. 
Em média, fi ca próxima dos 35 anos de idade ao longo de toda a história 
humana, tanto para os caçadores-coletores – tal como observados hoje 
nas sociedades aborígines – como para os primeiros operários da indús-
tria moderna, na aurora do século XIX. O exame dos esqueletos também 
demonstra que as condições materiais (tais como tamanho) não deviam 
ser muito diferentes na época dos caçadores-coletores daquelas observadas 
no início do século XIX.

A lei de Malthus invalida as categorias habituais de “bem” e de “mal”. 
A vida no Taiti, por exemplo, era paradisíaca, porém, graças ao infanticídio 
em grandes proporções. Mais de dois terços dos recém-nascidos eram ime-
diatamente mortos: sufocados, estrangulados ou por quebra do pescoço. 
Tudo o que contribui para o aumento da mortalidade acaba se revelando 
uma coisa boa, pois reduz a competição por terras disponíveis. A higiene 
pública, ao contrário, se volta contra as sociedades que a adotam. Se o 
europeu era, em média, mais rico que o chinês do início do século XVIII 
é porque era sujo. Em seu proveito, o europeu não se lavava, enquanto 
o chinês (ou o japonês) tomava tantos banhos quanto possível. Europeus, 
independentemente de classes sociais, jamais reclamavam das latrinas 
próximas de suas habitações, a despeito do mau cheiro. Já os japoneses 
eram modelos absolutos de limpeza. As ruas eram lavadas regularmente, 
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calçados eram tirados antes de se entrar em casa… O que explica por que 
eram mais numerosos, e mais pobres. Esse é o reinado da prosperidade 
do vício.

Às origens da supremacia europeia

A humanidade deve à Europa a descoberta da pedra fi losofal: a possibili-
dade de crescimento perpétuo, não apenas da população, mas também dos 
rendimentos médios de seus habitantes. Essa descoberta não veio de um 
só golpe. Ela é fruto de uma lenta evolução desenhada entre os séculos XII 
e XVIII e que o medievalista Jacques Le Goff  caracterizou como “a longa 
Idade Média”. O crescimento econômico moderno vai se apoiar sobre uma 
renovação tecnológica permanente e transpor o crescimento demográfi co. 
A partir do século XIX, nos países industrializados, é o crescimento dos 
rendimentos per capita que se torna a marca de uma sociedade próspera. 
O crescimento melhora (enfi m) as condições de vida e provoca o aumento, 
e não a redução, da longevidade. O recuo da morte é a grande novidade 
da era moderna.

Milhares de páginas foram escritas para tentar compreender o que 
aconteceu, e a temática continua sendo objeto de controvérsias furiosas. 
Por que será que a descoberta da possibilidade do crescimento perpétuo 
se deu na Europa? A China parecia um lugar melhor. Francis Bacon, o 

“Descartes inglês”, achava que as três descobertas fundamentais do mundo 
moderno eram a bússola (para a navegação), a imprensa (para a circulação 
das ideias) e a pólvora (para a guerra). Ora, essas três invenções são chine-
sas. Um século antes de Cristóvão Colombo armar suas três caravelas, as 
impressionantes embarcações do almirante Zhang He já navegavam nas 
costas africanas, levando à corte do imperador chinês zebras e girafas.

Por que se estancou o dinamismo chinês? Vários fatores foram respon-
sáveis; um, no entanto, foi decisivo. Subitamente o imperador decidiu que 
as viagens ultramarinas eram custosas e inúteis. A busca da estabilidade 
interior se tornou, a seus olhos, prioritária, e a exploração do mundo, se-
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cundária. O imperador ordenou a queima de todos os navios da frota. A 
China perdeu, então, sua ascendência marítima, o gosto pelo comércio e, 
com o tempo, foi caindo em uma profunda letargia.

A decisão chinesa foi a de sacrifi car o crescimento em nome da estabi-
lidade interna; a Europa seguiu a outra via. Menos por escolha do que sob 
o efeito de um motor que foi um dos fatores essenciais de seu dinamismo: 
a rivalidade entre suas nações. A pólvora permaneceu um brinquedo na 
mão dos chineses, porém, tornou-se uma arma de guerra efi caz na Eu-
ropa. Passar da pólvora ao canhão exigiu uma série de invenções delicadas, 
estimuladas em cada país pelos avanços dos concorrentes. No domínio 
das ideias, a fragmentação política igualmente desempenhou um papel 
decisivo. A curiosidade de Galileu foi condenada pela Igreja, mas ganhou 
impulso na Inglaterra antipapista de Newton. O próprio Cristóvão Co-
lombo percorreu diversas vezes as capitais europeias antes de encontrar 
um patrocinador.

No coração do dinamismo europeu se alojou também o veneno que 
causaria a sua derrocada. Um ciclo imutável seguia seu curso. Cada vez 
que uma potência tentava dominar as outras, desencadeava-se uma coali-
zão para derrubá-la. Dominaram, assim, sucessivamente, a Europa: a Es-
panha, no século XVI; a Holanda, no XVII; a França, no XVIII; a Inglaterra, 
no XIX. O século XX deveria ter sido o século alemão, e o foi em certo 
sentido. A Primeira Guerra Mundial não foi um “acidente de percurso” do 
sistema europeu: foi uma sequência lógica.

Para os que desejam compreender o mundo multipolar que se des-
cortina no século XXI, basta olhar a história europeia da qual ele é hoje o 
herdeiro. Todos os países transformaram-se em Estados-Nações, seguindo 
o modelo inventado na Europa. Cada povo é “soberano” em suas próprias 
fronteiras, das quais são furiosamente ciumentos. A primeira fragilidade 
do mundo que está por vir é representada da seguinte maneira: as novas 
potências emergentes buscam resolver suas velhas querelas – de fronteiras 
ou de prioridades reivindicadas – armadas de uma riqueza e de uma força 
militar totalmente inéditas possibilitadas pela industrialização.
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O vício do crescimento

A industrialização não perturba apenas o equilíbrio entre as potências. Ela 
transforma mais radicalmente ainda o funcionamento interno das socie-
dades. Nos termos célebres de Joseph Schumpeter, o capitalismo é um pro-
cesso de “destruição criativa [que] revoluciona a estrutura econômica a partir 
de dentro incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma 
nova”. É por isso que as sociedades industriais são entidades frágeis que ne-
cessitam de cuidados constantes. Elas misturam criação e destruição, alter-
nam prosperidade e depressão, e estiveram a ponto de afundar numa dessas 
crises, a de 1929, brutalmente lembrada pela recente crise dos subprimes*.

Se a prosperidade estava na origem da Primeira Guerra Mundial, o 
empobrecimento da sociedade alemã, sob o efeito da Grande Crise dos 
anos 1930, explicaria a Segunda Guerra. É difícil sustentar que a crise de 
1929 tenha sido também um “acidente de percurso”. A crise dos subprimes 
recoloca em discussão os mesmos mecanismos, os mesmos encadeamentos. 
As lições dos anos 1930 tinham, no entanto, impregnado fortemente o pós-
guerra. Um mundo mais inclinado à cooperação apareceu. As nações oci-
dentais, devastadas após 1945 e unidas pela Guerra Fria, haviam desarmado 
seus confl itos. O Estado-Providência havia suavizado a luta de classes, a 
economia “social de mercado” prosperou. Mas a crise dos anos 1970, a queda 
do Muro de Berlim e a revolução fi nanceira dos anos 1980 marcaram o fi m 
dessa sequência. O consenso fabricado nos anos 1950 e 1960 fi cou debilitado 
e, depois, foi enterrado. E em menos de três décadas a crise está de volta.

O desafi o proposto pela crise atual ultrapassa o da regulação dos mer-
cados. Também coloca a questão da regulação moral, por assim dizer, do 
capitalismo. O dinheiro louco que entrou na moda nos anos 1980 ressus-
citou a fórmula de Marx, que acusava a burguesia de afogar a sociedade 

“nas águas geladas do cálculo egoísta”. A avidez por consumo das famílias 

* Crise fi nanceira evidenciada nos Estados Unidos, em 2007, pela quebra de instituições 
fi nanceiras que concediam crédito hipotecário de alto risco, com impacto em todo o 
mundo. (N.T.)
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norte-americanas, causa de seu formidável endividamento e principal fator 
da crise dos subprimes, traz a questão de se saber sobre que valores e sobre 
que frustrações se apoia o capitalismo. 

O homem malthusiano vivia constantemente faminto, no sentido li-
teral do termo. Guerras e epidemias eram uma coisa boa: reduziam o 
número de bocas a alimentar. A vitória do mundo moderno sobre a fome 
e a miséria assinala a revanche da virtude sobre o vício? Nada é menos 
seguro, infelizmente. O homem moderno continua faminto, mas de bens 
cuja existência ignorava há alguns anos… Como dizia Alfred Sauvy, ele é 
um andarilho que nunca chega ao horizonte. Não importa o quantum de 
prazeres já satisfeitos, a página continua em branco em relação aos que 
ele deseja satisfazer. O consumo se transformou em uma droga, em um 
vício: o prazer que ele proporciona é efêmero.

Como demonstrou o economista Richard Easterlin, apoiando-se em 
numerosas pesquisas, as sociedades ricas não são mais felizes do que as socie-
dades pobres. Um humorista do século XIX recentemente citado pela revista 
inglesa The Economist explica o porquê à sua maneira: “Ser feliz é ganhar 
dez dólares a mais do que seu cunhado.” Um crescimento rápido amortece 
as tensões sociais porque cada um pode acreditar que está alcançando o 
rendimento que os outros recebem. Mas o ponto fraco desse ideal é que 
ele é vulnerável à diminuição do ritmo de crescimento da economia, não 
importando o nível de riqueza já obtido. A França era, nesse sentido, incom-
paravelmente mais feliz durante os 30 Anos Gloriosos – os anos loucos do 
pós-guerra – do que hoje, mesmo que tenha se tornado duas vezes mais rica. 
A desilusão que se abateu sobre os países ricos em função de um crescimento 
que se tornou mais lento também atingirá, obrigatoriamente, os países hoje 
emergentes tão logo eles se deem conta do que está acontecendo. 

A hora da mundialização

Alguns sustentam que o vício doentio do Homo consumerus em crescimento 
econômico exige que este seja vigoroso, o que seria, no fi nal das contas, 
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uma boa coisa. Em algum momento, as vias pouco conhecidas e parado-
xais da prosperidade do vício seriam, assim, restabelecidas. Talvez. Mas 
as consequências desse apetite insaciável aparecerão de forma totalmente 
inédita se pensarmos dentro de um contexto de mundialização. Que 1 
milhão de chineses consumam 1 milhão de bicicletas não acarreta ne-
nhuma consequência importante e, como diria Adam Smith, todo mundo 
poderia até ganhar – aqueles que vendem as bicicletas e aqueles que as 
compram. Mas se consumirem 1 milhão de automóveis não será a mesma 
coisa: o futuro do planeta estará ameaçado e o pior pode acontecer. Como 
se sabe, a concentração de CO2 na atmosfera poderá duplicar de hoje a 
2050 em relação aos níveis atingidos na era pré-industrial. O crescimento 
econômico moderno encontra seus limites, por sua vez, não na raridade 
de terras cultiváveis, como na era malthusiana, mas na fragilidade do 
ecossistema como um todo.

No momento em que se propaga pelo planeta uma civilização material 
que tudo devora, outra ruptura igualmente se inicia. O Ocidente toma 
a frente e arrasta todo o mundo para uma nova mutação que se pode 
chamar de “o cibermundo”. Esse novo espaço virtual é o teatro de outra 
mundialização, esta imaterial, e dominada por tecnologias de informação 
e de comunicação. Suas leis são antípodas daquelas que governam a mun-
dialização industrial. Nenhuma barreira planetária deve ser temida nesse 
domínio. É exatamente o contrário. Quanto mais numerosos os humanos 
participando, mais o setor prospera. A produção de ideias novas, de obras 
do espírito, é uma atividade tão fl orescente que haverá mais pesquisadores 
e mais artistas. Pouco importa a nacionalidade daquele que descobrir a 
vacina contra a Aids: ele terá produzido, para todos, um bem planetário. 
No domínio da produção artística, a China já conta com 60 milhões de 
pianistas. Suas chances de produzir um novo Mozart estão à altura desses 
números. Quando isso acontecer, todos os melômanos lucrarão. No do-
mínio político, a ideia de democracia também atravessa fronteiras, graças 
muito mais à circulação de ideias que de mercadorias. 

A mundialização imaterial acaba de começar. Longe de ser um espaço 
pacifi cado, esse novo espaço da comunicação mundial está tão cheio de 
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amor e de ódio quanto o antigo. Florescem na internet tanto os laços entre 
amantes de música quanto redes de pedófi los e de terroristas. Os “15 mi-
nutos de fama” para todos, prometidos por Andy Warhol, transformam-se 
em um novo horizonte de expectativas, sempre ainda longínquo tanto 
para jovens que frequentam a rede do Facebook como para aqueles que 
se deixam atrair pela Al-Qaeda.

A grande esperança do século XXI é, todavia, que se crie, no seio 
desse cibermundo, uma consciência nova da solidariedade diante do fato 
que liga, daqui por diante, os humanos entre si. Nesse momento de risco 
ecológico, a humanidade não pode mais se permitir ser submetida a leis 

– sejam de Malthus ou de Easterlin – que ela não compreende ou que só 
compreenderá tarde demais. Capturar a maneira pela qual a economia 
forma a história humana, compreender como essa história transforma, 
por sua vez, as leis reputadas infl exíveis da economia: esse é o objetivo 
da viagem ao passado e ao futuro que este livro se propõe empreender, 
instalado nos ombros de alguns gigantes do pensamento econômico.


