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Introdução

A comparação entre o desenvolvimento do Oriente e Ocidente 
é uma questão antiga e controversa. Os próprios conceitos de “Orien-
te” e “Ocidente” são ambíguos e algo artificiais, como bem demonstra 
Edward Said (1990) em sua seminal obra Orientalismo. A despeito disso, 
uma torrente de livros foi escrita sobre o assunto. Tradicionalmente, o 
debate se polariza em torno de autores eurocêntricos e seus oponen-
tes asiocêntricos. Os primeiros enfatizam a ascensão e modernização 
da Europa nos tempos modernos como a chave para explicar o domínio 
dos europeus e norte-americanos nos últimos séculos. Os últimos repli-
cam com a primazia da Ásia nos tempos pré-modernos e relativizam a 
vantagem europeia (e norte-americana) no período posterior. Qual dos 
dois tipos de abordagem será mais capaz de explicar o futuro a médio e 
longo prazo, dado que os analistas geralmente se dividem entre os que 
prognosticam a continuação da hegemonia ocidental e os que preveem 
o predomínio asiático no mundo?

Os debates entre eurocentrismo e asiocentrismo passaram por 
diversas fases. Como diversas regiões da Ásia (China, impérios islâmicos, 
Índia) tradicionalmente tiveram uma economia e um desenvolvimento 
tão ou mais forte que o da Europa ocidental na época pré-moderna, uma 
doutrina consolidada de superioridade desenvolvimentista europeia ine-
quívoca é um fato relativamente recente. É importante notar que até a 
época do Iluminismo visões de um Oriente “avançado” ou digno de admi-
ração eram comuns entre observadores europeus. Viajantes como Marco 
Polo admiravam as riquezas chinesas. Voltaire e outros iluministas, em 
sua luta contra os privilégios e preconceitos da nobreza e igreja, admira-
vam a visão moral terrena e antimilitarista do confucionismo, a taxação 
sem isenções de classe na China e o fato de que o mandarinato chinês era 
preenchido por mérito (concursos) e não por hereditariedade como a no-
breza francesa. Entretanto, a passagem do século XVIII para o XIX marcou 
uma mudança negativa do tom geral da Europa em relação ao Oriente. Al-
guns autores (como Panikkar, 1977, p. 470) colocam a Revolução Francesa 
como o ponto de viragem. Outros citam a entrada do romantismo como 
o fator de mudança no tom. (Lim, 2008, p. 323) Edward Said (1990, p. 
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95-96) coloca a excursão militar de Napoleão ao Egito (acompanhado de 
uma entourage de estudiosos) como o ponto que marca a introdução do 
orientalismo moderno (“científico” e sistemático, mas informado a priori 
pela noção da superioridade ocidental). John M. Hobson (2006, p. 222 e 
232-233) e Martin Bernal (1987-2006, v. 1, p. 2) enfatizam o papel que 
as teorias (implícita ou explicitamente) racistas europeias do século XIX 
tiveram na consolidação deste novo paradigma.

Assim, a partir do século XIX a visão europeia dominante sobre a 
Ásia é que esta se encontrava, já há muito tempo, em situação de atraso re-
lativo. Uma série de autores seminais vai fixar tal Weltanschauung nos prin-
cípios fundamentais das ciências sociais ocidentais. Max Weber e Karl Marx 
seriam os exemplos mais paradigmáticos dentro de correntes diversas.

Antes de examinarmos Weber e Marx seria importante mencionar 
o papel de Montesquieu como precursor deste filão eurocêntrico, princi-
palmente por sua ênfase em fatores explicativos geográficos e ambientais.1 
Montesquieu (2008) no Livro XIV.2 de O Espírito das Leis dizia que as pesso-
as são mais vigorosas em climas frios que quentes, pois naqueles  a tempe-
ratura mais baixa contrai as fibras das extremidades do corpo, tornando-as 
mais fortes enquanto nestes as altas temperaturas relaxam as fibras dimi-
nuindo sua força e elasticidade. No livro XVII.3 explicava que

A Ásia não tem propriamente uma zona temperada, pois os lu-
gares localizados em um clima muito frio imediatamente conta-
tam aqueles excessivamente quentes, ou seja, Turquia, Pérsia, 
Índia, China Coreia e Japão.
Na Europa, em contrário, a zona temperada é bastante extensa, 
[...] em proporção às latitudes de cada país. Consequentemente 
segue-se que cada um se assemelha ao seu vizinho imediato, 
não havendo diferenças extraordinárias entre eles [...]
Assim, na Ásia, as nações fortes se opõem às fracas; os povos 
guerreiros, bravos e ativos estão em contato direto com aqueles 
que são indolentes, efeminados e medrosos. Aqueles, portanto, 
conquistam e os outros são conquistados. Na Europa, ao con-
trário, nações fortes estão frente a nações fortes, e os que se 

1  Mencionamos a importância dos fatores geográficos em Montesquieu, pois, apesar 
de posteriormente terem sido relegados por muito tempo a segundo plano nas ciências 
sociais, as explicações geográficas e ambientais foram retomadas ultimamente, sob nova 
roupagem, por autores influentes, como Jared Diamond (2005).
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aliam têm aproximadamente a mesma coragem. Esta é a grande 
razão da fraqueza da Ásia e da força da Europa; da liberdade da 
Europa e da escravidão da Ásia.

Mas Montesquieu escrevia numa época, do Iluminismo, em que 
visões positivas da Ásia (principalmente da China) ainda tinham livre cur-
so, ao lado das negativas. O século XIX será o período que marcará a con-
solidação e hegemonia das visões eurocêntricas no Ocidente.

Hegel, em seu Filosofia da História, comungava com a ideia de Mon-
tesquieu que climas temperados contém o melhor dos extremos opostos.

Na zona frígida e na tórrida não são encontrados povos mun-
dialmente históricos [...] A Natureza é o primeiro ponto a partir 
do qual o homem ganha liberdade dentro de si mesmo e esta 
liberação não deve ser dificultada por obstruções naturais [...] 
Nas zonas extremas o homem não chega ao movimento livre; 
o frio e o calor são poderosos demais para permitir ao Espírito 
construir um mundo para si [...] O verdadeiro teatro da história 
é, portanto, a zona temperada, ou melhor, sua parte setentrio-
nal. (Hegel, 2001, p. 97)

Hegel vê o espírito da história viajando do leste (onde tem sua 
infância ingênua) para o oeste (onde chega à maturidade).

A História do Mundo viaja do Oriente para o Ocidente, pois a 
Europa é absolutamente o fim da história, a Ásia seu começo 
[...] A História do Mundo é o disciplinamento da vontade natu-
ral incontrolada, fazendo-a obediente a um princípio Universal e 
concedendo liberdade subjetiva. O Oriente sabia e até hoje sabe 
que UM é livre; o mundo greco-romano que ALGUNS são livres; 
o mundo germânico sabe que TODOS são livres. Assim, a primei-
ra forma política que observamos na história é o despotismo, a 
segunda democracia e aristocracia, a terceira monarquia.
Para entendermos esta divisão precisamos observar que o 
Estado é a vida espiritual universal, com o qual os indivíduos 
mantêm, por nascimento, uma relação de confiança e hábito, e 
no qual eles têm sua existência e realidade. A primeira questão é 
se sua vida real constitui um uso e um hábito irrefletido, combi-
nando-os nesta unidade, ou se seus indivíduos constituintes são 
seres pessoais e pensantes e têm uma existência propriamente 
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subjetiva e independente. Assim, a liberdade substancial (obje-
tiva) precisa ser distinguida da liberdade subjetiva. Liberdade 
substancial é a Razão abstrata subdesenvolvida implícita na vo-
lição, e caminhando para se desenvolver no Estado. Mas nesta 
fase da Razão ainda falta a vontade e o raciocínio individual, isto 
é, a liberdade subjetiva, que se realiza apenas no indivíduo e 
que constitui a reflexão do indivíduo em sua própria consciên-
cia. Onde há apenas liberdade substancial, as leis e os comandos 
são vistos como algo fixo e abstrato, em relação ao qual o sujeito 
se mantém em absoluta servidão. Estas leis não necessariamen-
te coincidem com o desejo do indivíduo. Consequentemente, 
os sujeitos são como crianças, que obedecem aos seus pais sem 
vontade ou raciocínio próprio. Mas, à medida que a liberdade 
subjetiva aparece, e o homem desce da contemplação da reali-
dade externa para sua própria alma, o contraste sugerido pela 
reflexão emerge, envolvendo a Negação da Realidade. A retirada 
do mundo real forma ipso facto uma antítese, da qual um lado 
é o Ser absoluto – o Divino – e o outro o sujeito humano como 
indivíduo. Na consciência imediata, irrefletida, que caracteriza 
o Oriente, estes dois ainda não estão distintos. O mundo subs-
tancial é distinto do individual, mas a antítese ainda não criou o 
cisma entre o espírito (subjetivo e absoluto).
A primeira fase, aquela com a qual devemos começar, é o 
Oriente. A consciência irrefletida – existência espiritual, objeti-
va, substancial – forma a base com a qual a vontade subjetiva 
mantém uma relação na forma de fé, confiança, obediência. Na 
vida política do Oriente, nós descobrimos uma liberdade racio-
nal desenvolvendo-se, sem chegar à liberdade subjetiva. É a in-
fância da História. (Hegel, 2001, p. 121-122)

A teleologia hegeliana seria reforçada pela obra de outro pensa-
dor alemão. Max Weber (1981 e 1997, p. 20-21, 1047-1048) teve grande 
influência na fixação de um paradigma eurocêntrico nas ciências sociais 
ocidentais. Analisou os processos de crescente racionalização do Estado na 
história de diversas sociedades. Afirmou o pioneirismo do Ocidente no de-
senvolvimento da Zweckrationalität (racionalidade instrumental ou formal, 
i.e., aquela que visa atingir os fins sempre através dos meios mais eficien-
tes). Esta visão de mundo “contábil” é a base do capitalismo moderno. Em 
outras partes do globo terrestre o contexto intelectual (especialmente o 
peso de religiões como o hinduísmo, confucionismo, taoísmo e islã) permi-
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tiu, no máximo, o desenvolvimento da racionalidade relacionada a valores 
(Wertrationalität). Weber enfatiza o papel importante que certas correntes 
do protestantismo tiveram no estímulo do espírito capitalista na Europa por 
meio de sua atitude em relação à ética de trabalho e o individualismo, não 
como desvios de um caminho espiritual maior definido por Deus, mas sim 
como realização de uma “vocação” (Beruf) religiosa neste mundo.

Por outro lado, mesmo o grande teórico revolucionário do século 
XIX, Karl Marx, não escapou de uma visão essencialmente eurocêntrica da 
história. Além de ter determinado o aparecimento do capitalismo na Eu-
ropa e enfatizado o papel de liderança dos países avançados como mode-
los para a história futura das outras nações, Marx lançou também a atu-
almente controversa tese do modo de produção asiático em sua famosa 
frase no Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política: “Em linhas 
gerais, os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno 
podem ser designados como épocas que marcaram o progresso da for-
mação econômica da sociedade”. (Marx & Engels, 1961-1971, v. 13, p. 9) 
O modo de produção asiático descreveria uma sociedade que já teria sa-
ído do estágio do comunismo primitivo, mas que, de alguma forma, teria 
ficado algo estagnada em sua transição para os regimes de propriedade 
privada superiores em termos de produtividade (como o feudalismo e o 
capitalismo na Europa, por exemplo). (Marx, 1991, p. 67-68 e 79) É impor-
tante notar que, em suas descrições da Ásia, Marx era muito influenciado 
pelos escritos dos viajantes europeus (como por exemplo, funcionários 
da Companhia das Índias Orientais britânica) que descreviam o atraso e a 
estagnação de séculos das aldeias indianas e de países vizinhos.

Assim, tanto a partir da corrente mainstream da sociologia we-
beriana quanto da teoria revolucionária marxista, uma visão da Europa e 
do Ocidente como o lócus do progresso moderno e da Ásia como lugar de 
estagnação e atraso passou a perpassar as ciências sociais no século XIX. 
No século XX essa visão prosseguiria ainda firme, mas, a partir do entre-
guerras e principalmente com o processo de descolonização pós-Segunda 
Guerra Mundial, uma série de teorias nacionalistas e terceiro-mundistas 
passaria a contestá-la. Diversos autores proporiam passar a estudar a his-
tória da Ásia (ou suas regiões) em si, a partir de sua própria perspectiva, 
e não apenas de um ponto de vista europeu externo (e.g., K.M. Panikkar, 
Jakob Cornelis van Leur). Em seguida, no pós-Segunda Guerra Mundial 
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e até os anos 1970 o eurocentrismo foi revidado por uma série de auto-
res nacionalistas e terceiro-mundistas que passaram a considerar a visão 
da Europa (e Ocidente) como inerentemente mais avançados que a Ásia 
como ultrapassada e etnocêntrica. A tendência geral dessas contracríticas 
nacionalistas e terceiro-mundistas era de tirar o foco de meras compara-
ções econômicas para um foco político de relações de exploração e vio-
lência imperialista. Assim, uma primeira fase da luta com o eurocentrismo 
foi realizada de maneira bastante bem-sucedida, tendo em vista o suces-
so das teorias anti-imperialistas tanto no campo teórico quanto no campo 
empírico-político (o processo de descolonização do pós-guerra).

Entretanto, o eurocentrismo, em sua vertente teórica, especial-
mente a econômica, não chegou a ser batido inteiramente. Nas décadas 
seguintes, uma série de autores retomou as teses do eurocentrismo eco-
nômico sob nova roupagem. O resultado foi uma enxurrada de livros com 
títulos como “A Ascensão do Ocidente”, “O Triunfo do Ocidente”, “O Mila-
gre Europeu”, “Europa e Ascensão do Capitalismo” reafirmando a prima-
zia da Europa e do Ocidente como lócus inicial e principal da modernida-
de avançada. (Jones, 1981; Roberts, 1985; Baechler, Hall & Mann, 1989; 
McNeill, 1991) A situação nos anos 1980 parecia ser que se o eurocen-
trismo havia sido batido (mas não abatido) pelas críticas de caráter mais 
político das primeiras levas de autores nacionalistas e terceiro-mundistas 
do pós-guerra, ele se mantinha ainda forte no campo econômico. Afinal, 
como contestar o pioneirismo e primazia da Europa como motor do de-
senvolvimento econômico na época moderna e contemporânea?

Pois é exatamente no campo da economia pura que o eurocen-
trismo passou a ser atacado também nas últimas décadas, principalmente 
a partir dos anos 1990. Uma série de autores (Wong, 1997; Frank, 1998; 
Pomeranz, 2000; Hobson, 2006) criticou os próprios pressupostos econô-
micos do avanço europeu, relativizando-o e diminuindo sua importância 
na escala histórica mundial. Se os autores eurocêntricos datavam a arran-
cada da Europa frente às outras partes do mundo já desde a Renascença 
(alguns até antes), Pomeranz, por exemplo, diz que a Europa somente 
ultrapassou a Ásia após a Revolução Industrial no início do século XIX. 
Outros, como Frank (1998), enfatizam que a economia da Ásia e da China 
foi maior que a da Europa até quase a parte final do século XIX e que no 
século XXI esta primazia será retomada.
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O debate neste campo econômico ainda corre célere, mas dele se 
pode dizer que uma corrente asiocêntrica se consolidou disputando “de 
igual para igual” com o eurocentrismo em termos das questões técnicas 
de PIB, produção, produtividade e aspectos correlatos da modernização.

É este debate em curso nas últimas décadas, eurocentrismo/
asiacentismo no campo especificamente econômico (muitas obras e tra-
balhos dos quais não foram traduzidos para o português), que pretende-
mos apresentar nas páginas seguintes. Haverá uma descrição de alguns 
dos principais autores e suas obras. No final faremos uma avaliação crítica 
do estado atual dos debates e lançaremos teses próprias sobre a questão 
do avanço/atraso da Ásia frente ao Ocidente.

A estrutura narrativa será a seguinte. Aproveitando e adaptando 
em formato algo diferente uma fórmula utilizada por Blaut (2000) no livro 
Eight Eurocentric Historians (em que ele discute o tema do eurocentrismo 
a partir da exposição de seus autores centrais), nos capítulos 1 e 2 descre-
veremos, respectivamente, algumas das principais obras de autores euro-
cêntricos e asiocêntricos como forma de apresentar estes debates ao pú-
blico brasileiro (em especial àqueles que não dominam o idioma inglês de 
algumas das obras ainda não traduzidas). Esta apresentação, procurando 
utilizar ao máximo as palavras dos próprios autores e sua forma de expo-
sição, propiciará uma visão geral bastante detalhada do estado atual dos 
debates visto que estes são alguns dos principais participantes desta con-
tenda e também porque, em suas obras, discutem as posições de vários 
outros autores (eurocêntricos e asiocêntricos) relacionados. O capítulo 
final conclusivo será dividido em três partes: a primeira fará uma analise 
crítica do debate a partir das posições do presente redator destas linhas. 
Nas duas últimas seções apresentarei duas sugestões para tentar supe-
rar (ou minorar) o impasse metodológico de como encontrar um terreno 
metateórico que permita transcender as limitações de origem geográfica/
cultural de pesquisadores de uma região do mundo ao estudar realidades 
de outras regiões com culturas e pressupostos filosóficos completamen-
te distintos: o método das comparações multifocais (na seção Eurocen-
trismo, Asiocentrismo, Globalismo: é possível um ponto de vista objetivo 
no estudo da Ásia?) e a utilização do conceito de Eurásia como unidade 
básica integrativa nos estudos comparativos entre Europa e Ásia (na se-
ção Eurásia como Conceito Unificador no Debate Eurocentrismo versus 
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Asiocentrismo). A não ser que indicado diferentemente, as traduções dos 
trechos dos originais em língua não portuguesa são do presente autor.

Finalmente, uma palavra sobre a divisão dos autores entre “eu-
rocêntricos” e “asiocêntricos”. Nesta classificação há obviamente um grau 
de subjetivismo, já que poucos são os autores que explicitamente se au-
torrotulam como “eurocêntricos” e “asiocêntricos” (mesmo nas obras em 
que rotulam outros autores como tais...). É algo semelhante ao caso do 
conceito de “neoliberalismo”: raros são os economistas que se identificam 
como “neoliberais”, mas nem por isso o conceito deixa de ter validade 
heurística. Minha classificação não é absoluta, mas relativa. Em um ima-
ginário espectro de zero a dez, os autores que tendem a acordar exclusi-
vismo ou um papel absolutamente preponderante à Europa (“Ocidente”) 
como centro e principal motor da economia mundial e da modernidade 
desde muitos séculos atrás (pelo menos desde a Renascença) até hoje 
classifiquei no campo do eurocentrismo. Autores asiocêntricos são os que 
fortemente relativizam, ou mesmo negam, tal grau de preponderância, 
resgatando uma maior centralidade para a Ásia dentro do revisionismo 
historiográfico sobre esta questão nos anos 1990 e 2000.
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Os Autores Eurocêntricos
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Como mencionado acima, houve certo ressurgimento, no campo 
econômico, das teses eurocêntricas por volta dos anos 1980 seguido de 
uma contraonda asiocêntrica nos anos 1990 em diante. Nesta primeira 
parte veremos algumas obras seminais de autores eurocêntricos das últi-
mas décadas.

1.1. The European Miracle de Eric Jones

The European Miracle: environments, economies and geopolitics 
in the history of Europe and Asia, de Eric Lionel Jones, lançado em 1981, 
pode ser considerado como um marco simbólico desta nova onda de eu-
rocentrismo econômico dos anos 1980.2 Jones traçou um panorama his-
tórico da longa duração do desenvolvimento europeu comparado ao de 
outras regiões do mundo como a China e o mundo islâmico. Usou uma 
abordagem complexa e multifacetada. O fio condutor da obra foi descrito 
no texto explicativo da quarta capa da edição original:

Por que as economias e estados modernos se desenvolveram 
primeiramente na cultura periférica e tardia da Europa? [...] Em 
seu trabalho analítico e comparativo Eric Jones vê a condição 
econômica se formando no ponto onde ambiente natural e sis-
tema político se encontram. A ascensão da Europa é explicada 
por uma interação favorecida entre eles, em contraste com o 
padrão frustrante de sua interação na China, Índia e Império 
Otomano [...] O autor discute as origens e as vantagens a longo 
prazo da limitação populacional europeia. Enfatiza os ganhos da 
descentralização política ao mesmo tempo em que demonstra 
que os estados europeus permaneciam ligados em um sistema 
cultural e econômico comum. Coloca o crescimento do mercado 
e do exoesqueleto do estado-nação em uma nova justaposição, 
e mostra como o mercado, o sistema de estados e o estado-na-
ção, em contribuições próprias, reduziram riscos e removeram 
antigos impedimentos de mudança.

2  Agradecemos à Cambridge University Press a permissão para reproduzirmos passagens 
selecionadas de The European Miracle. Recomendamos ao público a leitura do original completo.
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Assim, o autor inicia sua obra pelo ambiente geográfico natural 
da Europa. Verá ali alguns dos germes que posteriormente, em interação 
com os desenvolvimentos políticos de seu sistema de estados, possibilita-
rão àquele continente ultrapassar os outros na época moderna.

Vejamos por partes seu argumento. É interessante notar que ele 
começa pelos fatores geográficos e ambientais. As explicações históricas 
baseadas em fatores geográficos estiveram em baixa no período Pós-Se-
gunda Guerra Mundial da descolonização, quando as explicações “fatalis-
tas” determinadas pela geografia e clima eram vistas com desconfiança 
pelos intelectuais rebeldes do Terceiro Mundo. Havia uma preferência por 
explicações sociais ou culturais que poderiam ser desconstruídas através 
da política. Entretanto, curiosamente, com o advento do movimento eco-
lógico, nas últimas décadas o estudo do ambiente acabou levando a uma 
volta de explicações ambientais e, a reboque, geográficas, culminando 
no esboço do que poderia ser denominado uma história ambiental. (e.g., 
Turner et al., 1990; McNeill, 2000; Elvin, 2004)

Jones (1981, p. 4-5) comenta que “o hiato entre o Oriente e o 
Ocidente pode ter sido alargado pela industrialização, mas não foi causa-
do por ela”: já provinha do final da Idade Média e início da Idade Moder-
na. Nessa época os europeus já “detinham maior capital per capita que 
os asiáticos, principalmente na forma de gado. Como corolário, comiam 
mais carne e produtos animais [...] utilizavam mais animais de tração”. E 
sua distribuição de renda era mais igualitária que na Ásia.

Para explicar como a Europa chegou a este ponto no final da Idade 
Média, quando tinha sido mais atrasada que a Ásia até ali, Jones vai buscar o 
início das suas explicações na pré-história e na geografia dos dois continentes.

A Europa não era, pelos padrões asiáticos, um habitat exuberan-
te. Grandes agrupamentos sociais emergiram lá muito mais tarde 
que nas partes mais quentes da Eurásia. As civilizações já tinham 
ascendido e declinado nas latitudes quentes, apesar de aparen-
temente estarem surgindo cada vez mais ao norte. A explicação 
oferecida na literatura especializada para este deslocamento é 
essencialmente climática [...]. Por um lado, faz a correlação entre 
temperatura média e a produção de energia humana e, do outro, 
afirma que em regiões quentes o homem está sujeito à acumula-
ção de infestação endoparasitária que fazia com que cada socie-



23

dade alcançasse um teto de realizações e depois estagnasse. Os 
invernos do norte, ao contrário, podam os organismos deletérios 
no solo e na água [...] A Ásia não foi tão favorecida. Veja a China, 
por exemplo. Durante o período Sung meridional, quando a agri-
cultura e os estabelecimentos urbanos estavam se mudando 
para o sul, esquistossomose e outras verminoses foram descritas 
[...]. Fezes jogadas fora na água fizeram da China o reservatório 
mundial de vermes intestinais, do fígado e pulmão [...] As excre-
ções humanas foram utilizadas como fertilizantes, e infestações 
transmitidas pelo solo eram um risco de insalubridade para os 
agricultores [...] Uma fonte de 1948 estimava as infecções fecais 
como responsável por 25% das mortes [...] Costumes antissociais 
à parte, esta era a penalidade para uma população densa ope-
rando agricultura de irrigação em um clima quente, com fontes 
inadequadas de fertizantes. Infestação endoparasitária em tal 
escala pode ter obstaculizado a energia humana, jogando para 
baixo a produção na China e em outros celeiros civilizacionais asi-
áticos e do Oriente Próximo. (Jones, 1981, p. 6-7)   

Outra diferença é o padrão de desastres naturais. A Ásia tem sido 
vítima constante de desastres que são especialmente destrutivos de ca-
pital físico, como terremotos e enchentes de largas proporções. Segundo 
Jones (1981, p. 27, 39 e 40-1) esta diferença era maximizada pela adoção 
da (resistente e durável) construção em tijolos na Europa mais cedo e 
mais maciçamente que na Ásia.

Jones (1981, p. 8-9) chama a atenção para o fato de que a pro-
dutividade em si do solo na Ásia era maior que na Europa: “as bacias hi-
drográficas da aluvião oriental eram mais produtivas em termos de vida 
vegetal”. Isto se revelava em maiores e mais densas populações. Espe-
cialmente porque os europeus mantinham um “mais alto consumo de 
animais de carga e produtos animais e florestais, todos concorrentes pela 
terra com os cereais”.  Esse uso de terra para outros fins que não o plan-
tio de grãos levava a que a Europa não pudesse suportar uma população 
tão grande como a da Ásia. Uma Europa mais “carnívora” e utilizadora de 
animais de carga teria consequências produtivas posteriormente, já que a 
utilização de animais possui um efeito multiplicador forte no potencial de 
transportes e comunicações.



24

Nesse ponto Jones (1981, p. 9) faz uma inferência política. O fato 
da Europa não ter mantido populações tão grandes como a Ásia pode tê-la 
poupado do destino do despotismo oriental que Karl Wittfogel associava à 
necessidade de construção e administração de enormes obras hidráulicas 
de irrigação que somente um poder centralizado seria capaz. Na China, por 
exemplo, segundo Wittfogel (1957), a necessidade de grandes projetos hi-
dráulicos para a agricultura de irrigação reforçou a formação de um estado 
centralizado, único capaz de realizá-las nas condições da época. Isto levou 
a um controle imenso do estado sobre a sociedade que Wittfogel chamou 
de despotismo oriental. Jones (1981, p. 9-10) inferiu que a menor e mais 
esparsa população da Europa, juntamente com uma agricultura menos ne-
cessitada de irrigação que a de arroz, facilitou um modelo político mais 
descentralizado e com menos capacidade de repressão concentrada.

A partir dessa constatação de diferenças na base natural e geográ-
fica original, o autor tece considerações sobre suas consequências culturais.

Podemos sugerir que, por exemplo, a dotação original de recur-
sos naturais permitiu aos europeus consumir amplamente pro-
dutos e energia de origem animal, assim como madeira e lenha, 
e os tornou mais avessos a aceitar uma diminuição nesse padrão 
de vida. Eles estavam preparados para trocar, na margem, crian-
ças por bens, para manter um determinado nível de renda ou 
padrão de consumo [...] Hajnal (1965) mostrou em um ensaio 
cauteloso, mas estimulador, que a Europa a oeste de uma linha 
de Leningrado a Trieste se distinguiu das civilizações não euro-
peias por uma alta idade de casamento e uma alta proporção de 
celibatários. As taxas de natalidade raramente estiveram acima 
de 38/1000, mesmo antes dos métodos de controle artificial de 
natalidade, em comparação com taxas acima de 40/1000 e até 
mesmo 45/1000 em países menos desenvolvidos de hoje. Os 
casamentos tardios permitiam uma poupança antes mesmo da 
família se formar. Esta poupança era gasta em bens mundanos, 
como os que a família requeria, não bens de luxo, e geraram 
uma demanda por bens utilitários numa escala não encontrada 
em outras partes. (Jones, 1981, p. 15)

Jones  considera este padrão de reprodução, que enfatizava a 
família nuclear, mais condutivo a poupanças produtivas que o padrão das 
famílias estendidas asiáticas, no qual bens de luxo ou de importância sim-
bólica tinham um papel destacado.
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Os Avanços Tecnológicos

Jones começa a analisar os avanços tecnológicos da Europa a 
partir da Idade Média. Ele relativiza os progressos feitos na agricultura 
até o século XIV enfatizando não tanto sua espetacularidade quanto sua 
lenta, mas constante, persistência.

As vantagens nutricionais sobre as dietas de cereais das civiliza-
ções mais antigas provavelmente permaneceram no suprimento 
continuado de uma relativa abundância de produtos animais. Já 
se chamou a atenção para a vitalidade especial trazida aos euro-
peus pelos feijões na rotação trigo/feijão/terra em descanso [...]
Os avanços agrícolas na Idade das Trevas baseados no “novo” 
arado pesado (com rodas, aiveca e sega), a ferradura e coa-
lheira dos cavalos e, principalmente a transição do sistema de 
dois campos para o de três campos no período carolíngio têm 
sido postos em dúvida. Pouco avanço em métodos ou na ro-
tação foram demonstrados dos tempos de Carlos Magno até 
o século XII (Duby 1974:189). Isso quer dizer que as principais 
mudanças foram na área cultivada, que espremeu a área desti-
nada à pastagem permanente e talvez tenha alterado o mix da 
produção. Possivelmente foi só nos séculos XI, XII e XIII que a 
maioria dos camponeses pôde realisticamente utilizar as novas 
tecnologias. (Jones, 1981, p. 48)

O autor enfatiza a melhoria no clima político da Europa ao pas-
sarmos da Alta para a Baixa Idade Média:

As migrações bárbaras para o oeste dos séculos IV ao VII se acal-
maram [...] Estados estáveis se formaram rapidamente em volta 
das hierarquias feudais. As pressões externas dos vikings, ma-
giares e mouros foram contidas [...] Os finais aproximadamente 
coevos dos choques externos e a diminuição das lutas internas 
feudais parecem ter calibrado a história europeia. Houve um 
novo começo no século X [...]. O comércio se tornou agora mais 
regular [...] Nos séculos X e XI houve sinais sensíveis de expan-
são [...] As cidades cresceram [...] A população começou a se 
adensar no continente mesmo longe do mar Mediterrâneo [...] 
O desenvolvimento econômico e cultural logo seguiu a bandeira 
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demográfica [...] Isso significou que uma densa população rural 
com um grau de urbanização tinha se formado, representando 
mercado grande o suficiente para dissolver os laços não mercan-
tis do feudalismo. (Jones, 1981, p. 50-53)

Este ímpeto não foi perdido mesmo com o cataclismo da Peste 
Negra de meados do século XIV.

A Idade das Trevas e a Idade Média presenciaram, assim, lentos 
desenvolvimentos em padrões alimentares, energia inanimada 
disponível, habitat humano, know-how tecnológico, estoque de 
capital e tamanho dos grupamentos políticos. A Europa era como 
um pássaro no ninho flexionando seus músculos dorsais entre as 
civilizações mais antigas que eram suas irmãs. No início do século 
XIV, o crescimento populacional estava reduzindo os ganhos na 
alimentação à medida que o homem e seus animais entravam em 
competição pela produção agrícola limitada. A mudança tecno-
lógica na agricultura não era rápida o suficiente para compensar 
isso. Mas outros avanços não sofreram muita erosão. Os equipa-
mentos, o know-how e a organização, todos sobreviveram à Peste 
Negra. Nesse sentido houve um efeito de parafuso no desenvolvi-
mento europeu. A queda na população como resultado da peste 
bubônica foi descrita como uma espécie de Plano Marshall. Após 
ela, de acordo com Herlihy (1971: 164), os europeus estavam psi-
cologicamente preparados pela dieta melhor que uma população 
reduzida podia ter (e, “talvez”, pela maior energia que provinha 
do fato de ser mais bem alimentada) para entrar em uma era de 
renovada expansão. (Jones, 1981, p. 56)

Assim, a Europa apresentou avanços já na idade pré-moderna.

A sociedade europeia podia gerar novidades e era capaz de pegar 
emprestado de maneira eficiente. O que Bacon podia denominar 
em tempos jacobianos como as três grandes invenções do ho-
mem — bússola, pólvora e imprensa — todas vinham da China. 
Entretanto, foi a Europa que as levou a novas alturas, empregan-
do-as produtivamente em larga escala: de modo geral ultrapas-
sou seus mentores em ciência e tecnologia. Os feitos da Europa 
retrocediam até a coalheira e ferradura dos cavalos, a roda hi-
dráulica, a besta, o barril, todas introduzidas na Idade das Trevas 
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[...] A Idade Média foi descrita em um trabalho popular como 
tecnologicamente “a calmaria que nunca existiu”. O século XI 
viu aparecer navios construídos com o método mais barato da 
elaboração prévia de um “esqueleto” a partir da quilha antes da 
construção do casco. (White 1972:167; Chaunu 1979).. O século 
XII viu a sericultura (separadamente da tecelagem de seda im-
portada do Oriente) se espalhar primeiro para a Sicília e depois 
para a Itália. O século XIII viu navios propulsionados por velas em 
vez de remos, e guiados pelo leme articulado. O uso da bússola 
se generalizou entre 1270 e 1300 [...] Outros desenvolvimentos 
— carrinhos de mão, óculos, relógios mecânicos, a roca de fiar, 
todos aparecidos no século XIII — não deixam dúvida sobre a 
vitalidade tecnológica da Idade Média. (Jones, 1981, p. 57-58)

É com esta vitalidade tecnológica inercial que a Europa se apro-
xima do ponto de viragem da época moderna que é o século XV. A par-
tir daí, começa a abrir clara vantagem sobre as civilizações concorrentes 
mais antigas. Jones (1981, p. 59-62) cita os avanços tecnológicos (os de-
senvolvimentos nos canhões no séc. XV, a substituição da conscrição de 
40 dias pelo exército permanente no séc. XVI, os desenvolvimentos na 
navegação e na criação da imprensa neste período, etc.), mas enfatiza o 
caráter gradual e já antigo dos desenvolvimentos tecnológicos na Euro-
pa. Talvez mais importante que o aparecimento espasmódico de grandes 
invenções (como na China) o que levou a Europa à dianteira foi o padrão 
metódico de aperfeiçoamentos pequenos, mas constantes, em uma am-
pla frente de tecnologias recebidas de maneira endógena ou exógena. 
Possivelmente, inovação, mais que mera invenção, foi o segredo do avan-
ço europeu. Mas a mera inovação também não seria suficiente se ela não 
fosse disseminada pela sociedade. E esta disseminação (mais que na Ásia) 
era possibilitada pela forma com que os mercados e o sistema de estados 
estavam configurados no continente.

Antes de entrarmos na questão dos mercados e do sistema de 
estados, cabe notar que Jones (1981, p. 81-83) observa que houve uma 
contribuição exógena importante das colônias para o aumento da riqueza 
europeia. Não era uma mera questão de extração de prata e recursos mi-
nerais das Américas para o Velho Continente e sim também uma questão 
de alívio ecológico. Jones (1981, p. 83) pega emprestado o conceito de 
Georg Borgstrom (1972) de ghost acreage (“acreagem fantasma”), que 
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seria a quantidade hipotética de terra plantada necessária para produzir 
na Europa, com as dadas técnicas, comida equivalente ao que o continen-
te recebia de fora, de suas colônias. Jones (1981, p. 82 e 84) calculou que 
“a quantidade média de terra disponível per capita na Europa ocidental 
em 1500 era de 24 acres e que as Grandes Descobertas haviam elevado 
isso a 148 acres per capita, ou seja, seis vezes mais”.  Mas, ele deixa claro 
que foi o empreendedorismo europeu que possibilitou que esta bonança 
exógena pudesse ser utilizada de forma produtiva.

Mercados e Sistema de Estados

Jones (1981, p. 86-88, 104-105, 109) tem uma visão política do 
desenvolvimento do capitalismo na Europa. O florescimento de uma eco-
nomia de mercado eficiente foi favorecido pelo fato de que a Europa não 
era um império centralizado e sim um sistema de estados descentrali-
zados. Impérios centralizados, como o chinês, podem ser burocráticos e 
reprimir as iniciativas capitalistas locais e as autonomias das cidades. Já 
em um sistema de estados, a própria competição entre eles impede o sur-
gimento de governantes poderosos o suficiente para impor sua vontade 
arbitrariamente contra toda uma classe de capitalistas. Além disso, o pró-
prio fato de haver vários estados oferece alternativas a empreendedores 
que estejam sendo perseguidos por um monarca: eles podem migrar para 
outro! Assim, uma competição sinérgica entre os estados da Europa ele-
vava o padrão geral. Os grandes impérios asiáticos que monopolizavam 
os meios de coerção internamente e não eram ameaçados externamente 
por inimigos mais desenvolvidos tinham pouco incentivo para adotar no-
vos métodos produtivos. (Jones, 1981, p. 118)

Mas a descentralização em si não assegura o sucesso, como mos-
tra o exemplo da Índia, onde a excessiva descentralização e competição 
predatória entre uma miríade de estados principescos impediu o desen-
volvimento econômico. (Jones, 1981, p. 194-195) O gênio (ou sorte) da 
Europa parece ter sido encontrar o equilíbrio ideal entre o excesso de 
descentralização, que se torna mutuamente enfraquecedor, e uma des-
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centralização com elementos de interligação dentro de uma cultura e 
valores afins (proporcionados em muito pela cristandade). Como a eco-
nomia de escala é importante para o desenvolvimento da moderna eco-
nomia capitalista, Jones aponta que este ponto ótimo foi conseguido no 
estágio dos estados-nações. O sistema de estados-nações desenvolveu 
unidades grandes o suficiente para permitirem ótimas economias de es-
cala, mas sem perder o caráter competitivo interestatal. 

A evolução do estado centralizado europeu parece ter sido su-
jeita a alternâncias quase rítmicas. Traçando o curso como o de 
uma escada em espiral, o estado pôde se estender e consolidar 
sua posição quando havia crescimento populacional e expan-
são econômica, mas fez pouco progresso durantes as fases de 
contração. Períodos bem-sucedidos parecem ter sido entre os 
séculos XI e XIII, novamente na parte final do século XV e no 
XVI, e em meados do séc. XVIII. Retrocessos, rebeliões e amea-
ças de dissolução foram evidentes após a Peste Negra [meados 
do séc. XIV] e durante a “crise geral” do séc. XVII [...] Uma fase 
ativa de crescimento para o estado-nação seguiu-se no séc. XV 
Ela tem sido atribuída a uma mudança na tecnologia militar que 
favoreceu a autoridade central (Bean 1973), o episódio central 
começando com o rápido progresso do canhão em meados do 
século XV. Um renovado crescimento demográfico e de merca-
do  no final do séc. XV também favoreceu, mas a tese principal 
é que as mudanças na técnica militar aumentaram o tamanho 
ótimo para os estados e por volta de 1500 levaram à criação do 
estados-nações, que eram unidades maiores que as existentes 
anteriormente [...] O conceito atrás desta explicação é a teoria 
da firma, cada estado sendo tratado como o equivalente de uma 
firma. Devido às indivisibilidades e aos ganhos de especializa-
ção, estados grandes podem obter economias de escala. Eles 
proveem uma área de livre-comércio maior e seus custos de de-
fesa per capita são mais baixos já que aos aumentos em área 
não correspondem acréscimos proporcionais no comprimento 
do perímetro. Entretanto, outros custos podem crescer a partir 
de um dado tamanho, por exemplo, os custos de administrar 
minorias conquistadas têm que ser assimilados. A curva do cus-
to médio a longo prazo do estado tem, portanto, a forma de U. 
Os custos caem na parte da curva onde as economias de escala 
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aumentam, apenas para crescerem novamente quando as de-
seconomias de escala se fazem sentir. Como as firmas, estados 
fora da gama de tamanho ótimo tendem a ser eliminados pela 
competição, os menores sendo absorvidos e os maiores se divi-
dindo. (Jones, 1981, p. 128-131)

Jones considera que, com o estado-nação, a Europa completou 
um longo processo de desenvolvimento que a colocaria agora à frente das 
antigas civilizações asiáticas.

De maneira geral, a Europa passou para o mix mais eficiente de 
produção e serviços daquele tempo. Não houve um gatilho úni-
co, um annus mirabilis. A explicação geral da mudança está na 
interseção de mudança tecnológica, crescentes tamanhos dos 
mercados, e as ambições de um sistema de estados-nações. 
Revisando isso de outro ângulo, a experiência europeia não é 
capturada apropriadamente por uma simples oposição de mer-
cantilismo e laissez-faire, nem pela expressão “ascensão do ca-
pitalismo”. Isso não é apenas porque esses termos são vagos. 
É porque a ascensão do estado-nação e de seu programa de 
serviços é igualmente importante. O estado “racional” ocidental 
de Weber apareceu apenas ao final da Idade Média, quando o 
capitalismo no sentido de busca do lucro e de comércio já estava 
bem entrincheirado e, de acordo com Rodinson (1978: 104), isto 
significa que o estado-nação não pode explicar o capitalismo. 
O que a ascensão do estado-nação parece explicar é o estabe-
lecimento das condições estáveis necessárias para a expansão 
do desenvolvimento e crescimento, para a difusão das melho-
res práticas em tecnologia e comércio, e, em alguns países, pela 
fundação de manufaturas onde antes só havia artesanato. A au-
topropulsão das forças de mercado explica muito, pelo menos 
nas partes menos autoritárias do nordeste da Europa. Uma ex-
plicação completa da generalização da novidade tem que levar 
em conta também o estado-nação. (Jones, 1981, p. 149)

Comparações com o Resto do Mundo

Tendo traçado a gênese do vitorioso sistema de estados europeu 
até bem antes da Revolução Industrial do século XIX, Jones passa, então, 
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a analisar porque civilizações como a China, a Índia e o Império otomano, 
antes competidores tão temíveis, não conseguiram o mesmo sucesso da 
Europa na época moderna. Por um lado, aponta a burocratização e a re-
pressão de iniciativas locais trazidas por um império centralizado como a 
China. Por outro, o excesso de descentralização da Índia, onde uma com-
petição predatória entre uma miríade de estados principescos inibia a cria-
ção de estados estáveis que propiciassem a paz e a segurança de contratos 
necessários para o funcionamento ótimo do mercado capitalista. Aspectos 
culturais também são invocados. O confucionismo, com sua ênfase em va-
lores morais, literários e burocráticos e na agricultura como fonte de rique-
za, rebaixava o valor dos comerciantes e capitalistas na sociedade em vez 
de estimulá-los. Na Índia, o sistema de castas criava uma grande rigidez 
no mercado de trabalho, inibindo a criação de mão de obra livre do capi-
talismo. O próprio caráter instável do sistema de estados indiano levava 
a que os governantes tivesem comportamento predatório e imprevisível 
em relação aos seus governados. Os comerciantes e protocapitalistas, sem 
a tranquilidade necessária de que seus bens não seriam arbitrariamente 
confiscados pelo soberano, evitavam investimentos de capitais estruturais 
de mais longo prazo, concentrando-se no lucro de curto prazo.

O argumento cultural foi empregado por Jones mais fortemente 
para explicar o ocaso dos impérios islâmicos, especialmente o Otomano. 
O islã, de uma força originalmente progressista, aberta e propiciadora de 
grandes economias de escala ao incorporar populações cada vez maiores 
sob uma Weltanschauung religiosa comum, ao perder seu ímpeto de con-
quistas virou-se para dentro de maneira conservadora e inibidora.

O estado otomano era uma máquina de pilhagem que necessita-
va de saque ou terra para se manter em movimento, se financiar 
e recompensar a classe de seus oficiais [... Quando] a expansão 
militar foi detida, o estado ficou sob severa pressão. A renda 
caiu e o exército e a marinha não puderam ser apropriadamente 
mantidos, o que, por sua vez, diminuía as opções militares. O 
sistema virou um predador de si mesmo com uma pressa inde-
cente. Os impostos se tornaram tão altos que levaram ao despo-
voamento. O caminho para a riqueza pessoal de oficiais e fun-
cionários logo foi percebido como a aquisição e a exploração dos 
empregos públicos [... O império otomano]  passou a operar um 
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sistema econômico  baseado em confisco, espoliação e numa 
insegurança total e calculada de propriedade e vida [...] Depois 
de seu tolerante começo, típico talvez dos despotismos militares 
em seu primeiro ímpeto confiante,os otomanos acabaram por 
encorajar o pensamento obscurantista. Isso positivamente mi-
litava contra o empréstimo de tecnologias ocidentais e contra a 
inventividade nativa [...] As instituições muçulmanas poderosas 
dos turcos, pelas quais o xeique do Islã ou seu mufti podiam 
declarar qualquer ato do sultão religiosamente inaceitável, 
(Kiernan 1978: 214) trabalhavam contra as novidades e a influ-
ência ocidental. Entretanto, o declínio econômico parece ter-se 
instalado independentemente e as mudanças sectárias podem 
ter sido mais uma resposta a isso que sua causa. Interessante 
notar que os desvios teológicos no Islã geralmente são “para a 
direita”, em direção a um maior conservadorismo, observância 
rigorosa e ortodoxia espiritual, um ponto colocado por Landes 
(1969:30). Na Europa que estava se desenvolvendo economica-
mente, os movimentos cismáticos tendiam a se desviar para a 
“esquerda” dentro da igreja estabelecida em direção a maior 
participação laica. (Jones, 1981, p. 183, 185, 187)

Conclusões de Jones

Assim, a obra de Jones examina os caminhos que levaram a Eu-
ropa a se destacar do resto do mundo. Ele faz uma descrição de longue 
durée, enfatizando fatores geográficos e climáticos antigos e toda uma sé-
rie de inovações que ocorreram no continente ainda no período da Idade 
Média. Tudo isso culminaria no desenvolvimento do capitalismo moderno  
e, posteriormente, industrial, naquela região do mundo e não nas outras. 
Mas, o autor deixa claro que não vê a economia e os desenvolvimentos 
tecnológicos como fatores isolados do contexto político. Segundo ele, foi 
o sistema de estados competitivos que possibilitou o desabrochar dos fa-
tores apontados na Europa. Em suma, o milagre europeu foi resultado da 
confluência de meio-ambiente e  sistema político favoráveis.
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1.2. Outros Autores Eurocêntricos 
já Traduzidos em Português

Eric Jones foi destacado e descrito em detalhes por ser um au-
tor representativo e um dos mais citados do novo eurocentrismo eco-
nômico dos anos 1980. Além disso, seu argumento geral engloba muitos 
dos fatores apontados por outros autores eurocêntricos ao longo das 
décadas de debate.

O presente texto visa principalmente apresentar ao público bra-
sileiro os autores e livros recentes (das últimas décadas) do debate euro-
centrismo versus asiocentrismo que não tenham ainda sido traduzidos 
em português. Na prática, isso representará uma apresentação detalhada 
de muitos dos autores não eurocêntricos, visto que, sintomaticamente, 
muitos dos autores eurocêntricos já foram traduzidos para o português. 
Assim, neste capítulo daremos, em seguida, uma visão geral dos argu-
mentos de alguns autores importantes eurocêntricos já traduzidos para o 
português, seguido da descrição, em separado, das obras de Joel Mokyr 
e Jared Diamond.3 Posteriormente passaremos à descrição detalhada dos 
autores não eurocêntricos.

Autores Tradicionais Eurocêntricos 
já Traduzidos para o Português

Na Introdução deste trabalho já mencionamos alguns importan-
tes autores eurocêntricos pré-século XX. Vimos como Montesquieu citava 
fatores geográficos e climáticos para explicar o maior dinamismo dos euro-
peus das zonas temperadas e frias que os países tropicais e quentes. We-
ber distinguiu entre racionalidade instrumental (orientada a resultados) 
e racionalidade substantiva (orientada a valores) e disse que os europeus 

3  The European Miracle e Guns, Germs and Steel têm tradução em português, 
respectivamente, em Jones (1987) e Diamond (2001). Dedicamos seções à parte para 
estas obras devido à especial importância de seus argumentos dentro do debate 
eurocentrismo versus asiocentrismo. 
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foram os únicos a chegar por si mesmos à primeira, que é a base do pen-
samento capitalista moderno. Além disso, dentro da Europa, enfatizou o 
papel que a ética de trabalho de algumas correntes protestantes teve para 
estimular o espírito do capitalismo moderno. Mesmo o grande crítico do 
capitalismo no século XIX não escapou ao clima ideológico eurocêntrico 
da época. Marx postulou que o modo de produção asiático, estagnado há 
séculos, era uma das explicações para o atraso daquele continente.

O imperialismo europeu do século XIX atingiria no terreno ide-
ológico seu auge com as teorias de superioridade racistas como as de 
Gobineau (1999).

No século XX diversas teorias eurocêntricas sofisticadas procura-
ram explicar o avanço do Ocidente sobre o Oriente.

Uma das visões mais aceitas é a que coloca a Renascença como 
o ponto fulcral de onde a Europa lentamente passou a disparar na frente 
das outras regiões. Ela trouxe uma nova Weltanschauung aos europeus, 
mais racional e científica, mais antropocêntrica e menos ligada à religião. 
Armados deste novo e mais eficiente arsenal teórico, os europeus pude-
ram desenvolver-se capitalisticamente à frente do resto do mundo. Uma 
visão muito específica da Renascença é aquela fornecida por Perry Ander-
son (1985) em seu Linhagens do Estado Absolutista. Ele vê a Renascença 
como o ponto de viragem para a decolagem vitoriosa da Europa. Mas o 
que deu à Renascença esta capacidade prometeica foi o fato de que ela 
representava a concatenação entre a antiguidade clássica greco-romana 
e o feudalismo europeu. Esta mistura foi explosiva e propulsora. As outras 
partes do mundo não tiveram estas duas coisas combinadas e, portanto, 
ficaram para trás posteriormente.

Esta não foi a única tentativa de tentar explicar o avanço da Euro-
pa em épocas anteriores da história. John A. Hall (1989) sublinhou a con-
tribuição que o feudalismo deu à Europa para sua decolagem posterior na 
época moderna. Hall observou que o feudalismo europeu, apesar de frag-
mentário no início, foi instrumental posteriormente em instilar um sen-
so de competição entre as diversas estruturas estatais e casas dinásticas. 
Possibilitou o desenvolvimento sinérgico de estruturas estatais e merca-
dos competitivos. Se a Europa tivesse permanecido um império, poderia 
ter tido o destino da China em tempos modernos. Impérios tendem à 
burocratização e centralização em sua tentativa de controlar e dominar 
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as políticas locais. Isso leva a um excesso de controle burocrático e à ini-
bição das iniciativas locais e do empreendedorismo privado, não sendo 
assim condutivo ao desenvolvimento de um capitalismo competitivo. O 
feudalismo puro em si não é suficiente, pois pode facilmente escorregar 
para a fragmentação excessiva. Na Europa, entretanto, ele foi um estágio 
importante de modo que quando os estados nacionais, com mercados 
unificados, aparecessem, eles não estariam em um ambiente autárquico, 
isolado e sim em um ambiente de competição sinérgica e eficiente, onde 
os desenvolvimentos em um estado estimulariam desenvolvimentos se-
melhantes em outros. É importante notar que John A. Hall está falando do 
feudalismo “europeu”, com seu complexo sistema não apenas de servi-
dão, mas também de combinação de vassalagem, benefício e imunidade 
em um sistema de feudo, intricado regime de subenfeudamento, relações 
biunívocas de obrigações/direitos entre suseranos e vassalos, etc. Foi 
essa específica combinação de fatores no que chamamos de “feudalismo 
europeu” que evitou um caminho posterior de excessiva centralização ou 
fragmentação e que, em última instância, forneceu as condições para o 
nascimento de um sistema de estados nacionais capitalistas altamente 
eficiente e competitivo naquele continente.

Hall realça essa combinação ótima europeia ao compará-la com 
os casos da China e Índia. Na China, a forma do império centralizado, com 
sua burocracia sufocante, desestimulava as iniciativas locais e o empre-
endedorismo privado. Já a Índia caía no extremo oposto: o excesso de 
descentralização. Na maior parte do tempo era formada por uma miríade 
de estados principescos em guerras destruidoras uns com os outros. Era 
uma competição destrutiva e não sinérgica como na Europa. Além disso, 
fatores culturais e religiosos pioravam a situação. O sistema de castas pro-
piciava um regime de trabalho excessivamente rígido, sem o dinamismo 
e liberdade de mão de obra exigidos pelo capitalismo moderno. O fato 
da classe dos brâmanes, no sistema religioso hindu, estar acima da dos 
governantes (reis e nobres), podendo a qualquer momento tirar a legiti-
midade destes, aumentava a instabilidade da posição destes governantes, 
já alimentada pelas guerras constantes. Reis incertos de sua duração no 
poder acabavam governando predatoriamente, desperdiçando recursos 
públicos em obras de autoglorificação pessoal, tentando tirar proveito 
máximo do tempo em que estavam “por cima” na situação.
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Charles Tilly (1996) enfatizou o papel crucial que a coerção e a 
criação de um aparato de exércitos modernos teve no aparecimento dos 
estados nacionais europeus. A guerra forçou os estados europeus a or-
ganizarem complexas forças armadas o que, por sua vez, possibilitou aos 
estados extraírem recursos e homens, ter um melhor controle sobre suas 
populações e desenvolver burocracias mais eficientes paralelamente ao 
seu relacionamento com a classe mercantil. Tilly vê o estado-nação como 
uma estrutura estatal mais poderosa e eficiente que as cidades-estados 
ou os impérios. Esta é uma opinião compartilhada por muitos autores. 
Como vimos John A. Hall, Eric Jones e outros acham que a Europa oci-
dental se tornou tão poderosa devido ao seu sistema de estados-nações 
competindo sinergicamente entre si.

Immanuel Wallerstein (1985, 2004) é um autor também conside-
rado eurocêntrico, em despeito do tom anticapitalista e neomarxista de 
sua obra. Postula a criação de um sistema-mundo capitalista que se forma 
a partir da Europa no século XVI e vem a dominar o globo desde então. 
Propõe que o capitalismo, por ser um sistema expansionista mundial, não 
pode ser analisado apenas a partir das economias nacionais. O todo cons-
trange e formata as partes, portanto apenas uma análise sistêmica, a par-
tir do todo, pode explicar de maneira profunda as peculiaridades gerais e 
locais deste modo de produção. Nesta versão, o sistema-mundo capitalista 
literalmente tomou conta de todo o globo (segundo Wallerstein, mesmo a 
URSS e os países socialistas estavam inseridos dentro da economia-mun-
do capitalista). No quadro wallersteiniano há dois tipos de sistema-mundo 
(que, a propósito, nem sempre necessariamente compreendem todo o 
globo, mas sim formam um sistema internacional integrado e suficiente 
em si mesmo): os impérios-mundo e as economias-mundo. Em um impé-
rio-mundo, mais centralizado politicamente, o regime político é o mesmo 
em todas as partes do sistema. Já as economias-mundo podem ser consti-
tuídas por partes (países) com diferentes sistemas políticos. Esse é o caso 
da economia-mundo capitalista de hoje, o que parcialmente explica sua 
grande flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de sobrevivência até 
os tempos atuais. A exploração capitalista pelo mundo se faz através do 
sistema de países centrais, semiperiféricos e periféricos. Países europeus 
formaram o núcleo dos países centrais originais e a Ásia entrou no sistema 
pela porta da periferia nessa narrativa. Os países centrais estabelecem até 
hoje hegemonia sobre os países semiperiféricos e periféricos.
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Douglass Cecil North (1973, 1998, 2002)  enfatiza aspectos ins-
titucionais como chaves para entender a ascensão da Europa ocidental. 
Começando no período final da Idade Média e se acelerando na Idade 
Moderna, vemos o aparecimento na Europa de instituições e arranjos 
institucionais de mercado que eram eficientes e confiáveis o suficiente 
para permitir o desenvolvimento de um tipo de capitalismo que era não 
apenas competitivo mas também baseado em leis e direito estáveis. Em 
outras partes do mundo, excessiva interferência governamental ou a falta 
de um estado poderoso o suficiente para prevenir tendências centrífu-
gas e anárquicas impediram o desenvolvimento deste tipo de “segurança 
nos contratos” e estímulo à propriedade privada. A narrativa mais notável 
desta abordagem institucional é a de Douglass North, mas a ideia de que 
a Europa ocidental gerou, antes de qualquer outro lugar, as instituições 
e as condições de mercado mais favoráveis para o desenvolvimento do 
capitalismo — criando, assim, as condições para sua ulterior ascensão — 
é disseminada entre autores de diversas correntes, como Charles Tilly, 
Perry Anderson, E.L. Jones, John A. Hall, Max Weber e Karl Marx.
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1.3. The Lever of Riches de Joel Mokyr

The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress 
de Joel Mokyr (1990) é sobre desenvolvimento tecnológico em geral, mas 
integra essa análise com suas relações com o progresso econômico.4 Estuda 
basicamente a história ocidental e europeia nesse campo, mas incorpora ele-
mentos comparativos com outras civilizações, especialmente a China.

Mokyr criou uma distinção entre microinvenções e macroinvenções:

Eu defino microinvenções como passos pequenos, incrementais 
que melhoram, adaptam e melhor formatam técnicas existentes 
já em uso, reduzindo custos, melhorando forma ou função, au-
mentando durabilidade, e reduzindo as necessidades de energia 
e matérias primas. Macroinvenções, por outro lado, são aquelas 
nas quais uma ideia nova, radical, sem precedente claro, emerge 
mais ou menos ab nihilo. Em termos numéricos, as microinven-
ções são muito mais frequentes e responsáveis pela maior parte 
dos ganhos de produtividade. As macroinvenções, entretanto, 
são igualmente cruciais na história da tecnologia [...] Eu argu-
mentei no início deste livro que, sem invenção, a inovação even-
tualmente se esgotaria. Simetricamente, sem macroinvenções, 
as microinvenções provavelmente acabariam por proporcionar 
retornos cada vez menores e a tecnologia começaria a parecer 
cada vez mais com a stasis observada por Gould e seus colegas 
entre os fósseis. Sem as macroinvenções da Revolução Industrial 
nós poderíamos estar em um mundo de diligências e navios à 
vela quase perfeitamente projetados. (Mokyr, 1990, p. 13 e 292)

Mokyr diz que essas macroinvenções tendem a ocorrer em gru-
pos. Mas o que explicaria que grupos de macroinvenções ocorram em 
certas épocas e áreas geográficas específicas?

Dois fatores explicam esses agrupamentos [de macroinven-
ções]. Uma possibilidade, discutida no capítulo 7, é que as ma-

4  Agradecemos à Oxford University Press a cortesia da permissão para reproduzirmos 
passagens selecionadas de The Lever of Riches. Recomendamos ao público a leitura do 
original completo da editora.
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croinvenções não são eventos independentes e sim influencia-
das umas pelas outras. Cientistas sociais há muito notaram que 
quando o comportamento de agentes econômicos depende do 
que outros agentes façam, modelos do tipo de “massa crítica” 
são relevantes. Um ou dois inventores solitários podem não 
ser suficientes para começar uma revolução industrial, mas 
com mais alguns, os efeitos mútuos de imitação e aprendizado 
pode se tornar forte o suficiente para iniciar algo maior. Assim, 
uma onda de macroinvenções pode ocorrer quando a ativida-
de inventiva alcançou certo nível crítico [...] Em segundo lugar, 
mudanças exógenas no ambiente social e institucional no qual 
as novas ideias são impostas podem mudar a receptividade 
da economia como um todo às macroinvenções. [...] Algumas 
sociedades eram menos receptivas a mudanças radicais que 
outras [...] As macroinvenções são sementes lançadas por in-
divíduos em um solo social. Não há presunção que o fluxo de 
macroinvenções seja o mesmo em todos os tempos e lugares. 
Alguns dos fatores que determinam a oferta de ideias — tais 
como religião, educação, abertura para correr riscos, e o status 
social da produção física na sociedade — foram discutidas no 
capítulo 7. Mas o ambiente no qual essas sementes são plan-
tadas é, naturalmente, o principal determinante se elas germi-
narão ou não. (Mokyr, 1990, p. 298-299)

Em seu livro, Mokyr passa a buscar, então, os fatores sociais mais 
propícios para o desenvolvimento tecnológico. Passa em revista uma série 
de fatores (aspectos institucionais, questões demográficas e geográficas, 
custos laborais, valores religiosos). Para explicar a decolagem da Europa 
frente às outras regiões, enfatiza a questão do sistema de estados euro-
peus como a explicação crucial.

Uma diferença ente o Oriente e o Ocidente, muito enfatizada 
nos escritos dos historiadores econômicos, é que o Ocidente 
estava politicamente fragmentado em unidades mais ou menos 
autônomas que competiam por sobrevivência, riqueza e po-
der. Muito tempo antes que o sistema de estados emergisse, a 
Europa era uma sociedade diversa e plural na qual muitas unida-
des políticas mantinham zelosamente sua independência umas 
das outras. Rosenberg e Birdzell (1986, pp. 60-62) ligam o plura-
lismo europeu ao feudalismo, argumentando que o feudalismo 
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assegurava a descentralização política necessária para o plura-
lismo. O fim do feudalismo e a ascensão do estado não destruiu 
o pluralismo na Europa [...] A luta pela sobrevivência garantia 
que, a longo prazo, os governantes não poderiam aguentar ser 
hostis a mudanças que aumentavam o poder econômico de seu 
reino por causa do perigo real de que uma inovação ou inovador 
poderia emigrar para beneficiar um rival [...] Cardwell (1972, p. 
210) mostrou que “nenhuma nação foi (tecnologicamente) cria-
tiva por mais que um período históricamente curto” [...] O cen-
tro de gravidade tecnológico da Europa se moveu ao longo dos 
séculos, residindo em várias épocas na Itália, sul da Alemanha, 
Holanda, França, Inglaterra e novamente na Alemanha. A frag-
mentação política não inibiu o fluxo de informação de um líder 
tecnológico para os seguidores na Europa e, assim, a tecnologia 
usada na Europa eventualmente sempre acabava se estabele-
cendo na técnica da melhor prática independentemente de 
onde esta tenha sido inventada. (Mokyr, 1990, p. 206-207)

Mokyr contrasta esta situação com a forma imperial centraliza-
da da China. 

Os impérios não são necessariamente antitéticos ao progresso 
tecnológico. Mas o exemplo chinês nos dá alguns vislumbres 
de porque uma correlação negativa foi observada entre os dois. 
[...] A diferença entre a China e a Europa era que na Europa o 
poder de qualquer grupo social de sabotar uma inovação que 
fosse considerada prejudicial aos seus interesses era bem me-
nor. Primeiro, na Europa a mudança tecnológica era um assunto 
essencialmente da iniciativa privada: o papel dos governantes 
era normalmente secundário e passivo. Poucas contribuições 
significativas à tecnologia não militar foram iniciadas pelo esta-
do na Europa antes (ou durante) a Revolução Industrial. Havia 
um mercado para ideias, e o governo entrava neste mercado 
como qualquer outro freguês ou, mais raramente, fornecedor. 
Segundo, sempre que um governo europeu escolheu tomar uma 
atitude ativamente hostil em relação à inovação e o não-confor-
mismo que lhe acompanhava, tinha que enfrentar consequên-
cias em termos de seu status relativo na hierarquia econômica 
(e, eventualmente, política). Além disso, as possibilidades de 
migração dentro da Europa permitiam a pensadores originais e 
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criativos encontrar um porto seguro se seus locais de nascimen-
to fossem insuficientemente intolerantes, de modo que, a longo 
prazo, sociedades reacionárias ficavam para trás na competição 
por riqueza e poder [...] Na China, antes de 1400, o estado tinha 
um papel muito mais importante na geração e difusão de inova-
ções que na Europa. O governo, por exemplo, deliberadamen-
te tentou monopolizar a medida do tempo e do calendário [...] 
Na grande expansão agrícola da Idade Média, o governo teve 
um papel central na coordenação de projetos hidráulicos e na 
disseminação de informação técnica. Os funcionários públicos 
escreviam e publicavam livros sobre agricultura e promoviam a 
adoção de tipos de arroz mais resistentes e de maturação mais 
rápida [...] O governo provia os camponeses com capital para 
melhoramentos agrícolas, incluindo ferramentas e animais de 
tração, e ativamente promovia o uso de melhores arados [...] 
Em algum ponto [após 1400] tal apoio do governo foi retirado. 
Europeus que tentaram desenvolver a mineração chinesa em 
meados do século XIX descobriram que era uma tarefa impos-
sível sem auxílio governamental, mas que tal apoio não existia. 
Os funcionários chineses simplesmente não estavam interessa-
dos em avanços tecnológicos (Brown and Wright, 1981, p. 80). 
Durante a dinastia Qing (Manchu) (1644-1911) o governo chinês 
parou quase totalmente de prover qualquer tipo de serviço pú-
blico [...] Não provia os elementos usuais de infraestrutura ne-
cessários para o desenvolvimento econômico, tais como pesos 
padronizados, direito comercial, estradas e polícia. Em muitas 
áreas, o setor privado conseguiu substituir o setor público no 
fornecimento desses serviços, mas na esfera do progresso tec-
nológico isso não pode ser feito [...] Por que a burocracia chinesa 
em séculos anteriores tinha um papel ativo no desenvolvimento 
tecnológico não é facilmente explicável [...] Talvez o estado te-
nha assumido um papel central na China porque a aristocracia 
fundiária e a intelligentsia demonstravam pouco interesse em 
tecnologia [... Também] Por que o estado chinês mudou sua ati-
tude em relação à mudança tecnológica é difícil de determinar. 
Os imperadores Ming e Qing eram mais absolutos e autocrá-
ticos que seus predecessores. Antes deles, golpes de estado e 
regicídios ocorriam frequentemente, introduzindo um elemento 
de “competição” no mercado político chinês. Etiqueta rígida e 
obediência e conformismo completos tornaram-se a marca do 
governo chinês sob os imperadores Ming. Ao mesmo tempo, 
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o serviço público chinês tornou-se uma das maiores forças de 
preservação do status quo. Ele aprendeu a resistir às mudanças 
com as quais não concordava, e nem mesmo os mais poderosos 
imperadores conseguiram implementar políticas progressistas. 
Os dois grandes déspotas esclarecidos, K´ang Chi (1662-1722) 
e Ch´ien Lung (1736-1795), cujos governos são invariavelmente 
descritos como pacíficos e prósperos, estavam interessados em 
pacificação, ordem e administração. Em sua busca por estabilida-
de, seus interesses convergiam com os da burocracia. O domínio 
absolutista de um monarca todo-poderoso cuja preferência era 
estabilidade acima de tudo desencorajava o tipo de dinamismo 
que pulsava na Europa da época [...] Por volta do século XV, o pa-
pel do governo imperial tanto em invenção quanto inovação era 
bem menos notável que o que tinha sido em tempos medievais, 
e não havia outra entidade na China capaz de substituir o estado 
na promoção do progresso tecnológico. Na Europa, a mudança 
tecnológica, precisamente por ser de natureza privada e ocorrer 
em um contexto descentralizado e politicamente competitivo, 
podia ser mantida a longo prazo. (Mokyr, 1990, p. 233-238)

Assim, Mokyr é mais um dos autores que colocam a configuração 
do sistema de estados europeus como crucial para entender o avanço da 
Europa em relação às outras regiões do mundo.
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1.4. Guns, Germs and Steel 
de Jared Diamond5

Em seu livro de 1997, Guns, Germs and Steel: the Fates of Human 
Societies, o professor de fisiologia e geografia da University of California 
at Los Angeles, Jared Diamond, reviveu elementos da teoria do determi-
nismo geográfico de uma maneira muito erudita e controvertida. Na obra, 
sua questão central é porque civilizações da Eurásia têm, em geral, exerci-
do hegemonia no mundo. Colateralmente, tenta explicar por que nos últi-
mos quinhentos anos os países da Europa ocidental tomaram a dianteira 
em relação aos países da Ásia.

As explicações de Diamond são baseadas na longue durée. Para 
explicar a liderança geral da Eurásia (no sentido de Europa e Ásia juntas), ele 
começa notando a vantagem que o desenvolvimento da agricultura trouxe 
em relação aos povos que não a desenvolveram e permaneceram estagna-
dos no estágio da caça e colheita nômades. A agricultura trouxe sedenta-
rização, possibilitou o desenvolvimento futuro da urbanização, criação de 
burocracias, tecnologias e sistemas de escrita sofisticados. Neste ponto cru-
cial da Revolução Neolítica, a Eurásia possuía vantagens na disponibilidade 
de plantas e animais para domesticação. Além de ser grande, seu território 
estava disposto num eixo leste-oeste em vez de norte-sul. Isso fazia com 
que houvesse uma enorme quantidade de terra com latitudes e, portan-
to, climas semelhantes. Isso tornava mais fácil às populações em migração 
utilizarem plantas e animais de um lugar em outro. Isso gerou uma grande 
abundância e diversidade. Por exemplo, enquanto a Eurásia domesticou 
originalmente 13 espécies de animais grandes (acima de 44 kg), a América 
apenas um (a lhama) e os outros continentes nenhum. Enquanto a Eurásia 
desenvolveu uma série de cereais (trigo, cevada e outros), os agricultores 
da América do Norte tinham apenas indigenamente o milho.

5  Este livro já foi traduzido ao português (Armas, Germes e Aço, Ed. Record, 2001), mas 
mantemos uma seção separada para ele devido ao seu caráter difícil de classificar no 
espectro “eurocentrismo-asiocentrismo” e a alguns aspectos instigantes idiossincráticos 
de seu argumento, que merecem uma atenção mais detalhada. Agradecemos ao editor 
Sergio Machado (da editora Record, que detém os direitos em português da obra) pela 
gentil cortesia de ter permitido a reprodução dos trechos selecionados no presente livro. 
Recomendamos ao público a leitura do texto original completo traduzido pela Record.
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Assim, duas são as grandes vantagens iniciais da Eurásia, se-
gundo Diamond. A primeira é o fato de possuir, originalmente, o maior 
acervo de animais e plantas capazes de serem domesticados de todos os 
continentes. Animais de carga eficientes até o início da Idade Moderna 
eram um dos fatores mais importantes para a ampliação da produção e 
distribuição de produtos. Além disso, a disposição leste-oeste da Eurásia 
permitiu que este acervo de animais e plantas fosse mais facilmente dis-
seminado de um lugar a outro que em continentes dispostos no sentido 
norte-sul, onde os gradientes muito diversos de latitudes e climas impos-
sibilitavam ou dificultavam a adaptação de espécies de uma área à outra.

Diamond nega que ele seja um determinista geográfico. Ele diz 
apenas que esta grande vantagem inicial acabou sendo mantida e am-
pliada por uma série de mecanismos de feedback ao longo de seu desen-
volvimento social. Assim, sua explicação para a vantagem histórica da Eu-
rásia é baseada nos dois pontos de apoio: a vantagem geográfica e esses 
mecanismos históricos posteriores de feedback que mantiveram (e até 
ampliaram) essa vantagem original. Como sumarizou Diamond 

Minha principal conclusão foi que as sociedades se desenvol-
veram diferentemente em diferentes continentes por causa de 
diferenças nos ambientes continentais, e não em biologia hu-
mana. Tecnologia avançada, organização política centralizada e 
outras características de sociedades complexas podiam emergir 
apenas em populações sedentárias densas capazes de acumular 
excedentes de comida; populações que dependeram alimentar-
mente do aparecimento da agricultura que começou por volta 
de 8.500 a.C. Mas as espécies animais e de plantas selvagens 
domesticáveis essenciais para o aparecimento da agricultura es-
tavam distribuídas desigualmente entre os continentes. As es-
pécies selvagens domesticáveis mais valiosas estavam concen-
tradas em apenas nove pequenas áreas no globo, que se torna-
ram, então, as pátrias mais antigas da agricultura. Os habitantes 
originais destas áreas ganharam, assim, uma grande vantagem 
inicial no desenvolvimento de armas, germes e aço. As línguas e 
genes dos habitantes dessas áreas, bem como seu gado, colhei-
tas, tecnologias e sistemas de escrita, se tornaram dominantes 
no mundo antigo e moderno. (Diamond, 2005, p. 450-451)
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A expressão “armas, germes e aço” é uma metáfora para os prin-
cipais fatores que levaram os europeus a dominarem povos de outros 
continentes ultramarinos. Usando suas vantagens iniciais, os europeus 
acabaram desenvolvendo armamentos (“armas”) e tecnologias (“aço) 
superiores que facilitaram as conquistas ultramarinas. Mas Diamond 
chama a atenção também que germes europeus dizimaram nativos de 
outros continentes e foram um importante fator biológico nas guerras 
de conquista. Mas como os europeus desenvolveram essa “superiori-
dade” biológica? Os mesmos fatores que deram uma vantagem inicial 
à Eurásia —  altos níveis de densidade populacional e de movimento 
dessa população em migração e comércio, além do contato íntimo com 
uma grande variedade de animais domésticos e plantas — facilitavam a 
transmissão de doenças e  expuseram os habitantes cedo a uma grande 
variedade de germes e doenças. A seleção natural levou à formação de 
uma população resistente a uma grande variedade de agentes patogê-
nicos já na antiguidade. Em outros continentes não havia esse contato 
tão próximo de populações tão diversas e seus habitantes não tinham 
imunidade a um número tão grande de doenças. Daí o placar final da 
secreta guerra biológica e imunológica entre europeus e nativos acabou 
pendendo para o lado dos primeiros.

O livro de Diamond se dedica principalmente a mostrar porque a 
Eurásia foi o berço das civilizações dominantes na história. Mas uma parte 
dele é dedicada a explicar porque a parte europeia ocidental da Eurásia 
superou a parte asiática a partir do século XV. Afinal, este resultado não 
estava predeterminado. Na antiguidade e em boa parte da Idade Média, 
as civilizações do Oriente (com especial destaque para a China) estavam 
à frente do Ocidente.

Para explicar a vantagem da Europa sobre a China em tempos 
modernos, Diamond recorre a uma explicação muito comum entre vários 
autores eurocêntricos: o fato de que o sistema de estados competindo 
entre si da Europa era mais dinâmico que o burocrático sistema centrali-
zado imperial chinês. A centralização precoce (que data do século III a.C.) 
foi uma grande vantagem inicial da China em tempos pré-modernos, pois 
a centralização possibilitou o aparecimento de uma burocracia poderosa 
e funcional que executou tarefas impossíveis para grupamentos dispersos 
e atrasados de povos muitas vezes ainda nômades. Entretanto, na época 
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mais dinâmica do capitalismo, que exige muita iniciativa local e individual, 
a excessiva centralização da forma imperial chinesa se tornou um freio ao 
desenvolvimento econômico. Bastava um governante seguir política equi-
vocada que todo o império seguia na direção errada. Na Europa, ao con-
trário, o erro de um governante, no máximo, afetaria seu estado, sendo 
que os outros não apenas seguiriam o caminho certo como mostrariam o 
erro para o estado “pródigo” desviante.

Diamond enfatiza que descentralização em si também não as-
segura sucesso. A Índia fragmentada, com inúmeros estados principes-
cos em permanente guerra entre si, não se desenvolveu. Diamond (2005, 
p. 454) postula um Princípio da Fragmentação [política] Ótima, ou seja, 
que há um “grau ótimo” entre centralização e descentralização em que os 
melhores resultados são obtidos. Desvios para cima ou para baixo desse 
ponto ótimo levam a ineficiências.

A perene centralização da China e a perene descentralização da 
Europa são explicadas por Diamond através de fatores geográficos.

A Europa tem um litoral altamente irregular, com cinco grandes 
penínsulas que parecem ilhas em seu isolamento, e todas de-
senvolveram línguas, grupos étnicos e governos independentes: 
Grécia, Ibéria, Dinamarca e Noruega/Suécia. O litoral da China 
é muito mais regular e apenas a península coreana próxima ad-
quiriu importância separada. A Europa tem duas ilhas (a Grã-
Bretanha e Irlanda) suficientemente grandes para assegurar sua 
independência política e manter suas próprias línguas e etnias; 
uma delas (a Grã-Bretanha) grande e perto o suficiente para se 
tornar uma grande potência europeia independente. Mesmo 
as duas maiores ilhas da China, Taiwan e Hainan, têm cada uma 
menos que metade da área da Irlanda [...] A Europa tem den-
tro de si altas cadeias de montanhas (Alpes, Pireneus, Cárpatos, 
montanhas da fronteira da Noruega) que separam suas unidades 
linguísticas, étnicas e políticas independentes, ao passo que as 
montanhas da China a leste do planalto tibetano são barreiras 
bem menos formidáveis. O interior da China é unido, ligado do 
leste para o oeste por dois longos sistemas de rios navegáveis em 
vales ricos em aluvião (os rios Amarelo e Yangtze) e tem conexões 
fáceis do norte ao sul entre esses dois sistemas de rios (poste-
riormente ligados por canais artificiais). Como resultado, a China 
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bem cedo foi dominada por dois enormes cernes geográficos 
de alta produtividade, eles mesmos fracamente separados um 
do outro e finalmente fundidos em um só. Os dois maiores rios 
da Europa, o Reno e o Danúbio, são menores e conectam bem 
menos a Europa. Diferentemente da China, a Europa tem muitos 
cernes geográficos menores, nenhum grande o suficiente para 
dominar os outros por longo tempo, sendo cada um o centro de 
estados cronicamente independentes. (Diamond, 2005, p. 414)

Diamond explica também porque a região do Crescente Fértil, 
berço das primeiras civilizações, perdeu sua vantagem posteriormente 
para a Europa. A chave seria uma exaustão ecológica.

Em relação ao Crescente Fértil, a resposta é clara. Uma vez que 
tenha perdido a vantagem inicial que teve graças à concentração 
localmente disponível de plantas e animais selvagens domesticá-
veis, o Crescente Fértil não possuía mais nenhuma vantagem ge-
ográfica convincente [...] Hoje, as expressões “Crescente Fértil” e 
“líder mundial da produção agrícola” são absurdas. Grandes áre-
as do antigo Crescente Fértil são deserto, semideserto, estepe, 
ou terreno altamente salinizado ou em erosão que não é apro-
priado à agricultura [...] Em tempos antigos, entretanto, grande 
parte do Crescente Fértil [...] era coberta por floresta. A transfor-
mação da região de terreno madeireiro fértil a solo empobrecido 
pela erosão ou deserto foi elucidada por paleobotânicos e arque-
ólogos. Suas florestas foram colocadas abaixo para abrir caminho 
para a agricultura ou para obter madeira, ou queimadas como 
combustível [...] Devido à baixa precipitação pluvial e à conse-
quente baixa produtividade primária (proporcional à precipita-
ção pluvial), a recuperação da vegetação não conseguiu acompa-
nhar o ritmo de sua destruição, especialmente com o excesso de 
pasto por gado caprino. Com a cobertura da grama e das árvores 
removida, a erosão progrediu e os vales assorearam-se, enquan-
to a agricultura de irrigação na baixa precipitação pluvial levou à 
acumulação salina. Estes processos, que começaram já na épo-
ca neolítica, continuaram na era moderna [...] Assim, as socie-
dades do Crescente Fértil e do Mediterrâneo oriental tiveram o 
azar de serem geradas em um ambiente ecologicamente frágil. 
Cometeram suicídio ecológico ao destruir sua própria base de re-
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cursos [...] A Europa ocidental e setentrional resistiu a este desti-
no não porque seus habitantes fossem mais sábios, mas porque 
tiveram a sorte de viverem em um ambiente mais robusto, com 
maior precipitação pluvial, no qual a vegetação cresce de novo 
rapidamente. (Diamond, 2005, p. 410-411)

Diamond (2005, p. 23) diz, então, que, em Guns, Germs and Steel, 
ele trata da longue durée, buscando não as causas próximas e sim a causa-
lidade mais estrutural da superioridade de poder de algumas sociedades 
sobre as outras. E ele vai buscar essas raízes mais profundas na época da 
Revolução Neolítica. A passagem de uma economia de meros caçadores 
de animais e coletores de vegetais para o aparecimento da agricultura foi 
o grande ponto de viragem. A agricultura sedentária possibilitou a criação 
de uma população mais densa, urbanizada, com o desenvolvimento de 
uma burocracia, tecnologias e sistemas de escrita complexos. Assim, as 
áreas eurasianas que tiveram uma grande vantagem inicial nesse ponto 
de viragem (devido à sua maior variedade de plantas e animais domesti-
cáveis) e conseguiram, posteriormente, estruturar e elaborar ainda mais 
essa vantagem através de mecanismos de feedback social ampliativos fo-
ram as sociedades dominantes na história.
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2

Os Autores Asiocêntricos 
das Últimas Décadas





51

Como colocado anteriormente, o eurocentrismo de autores do 
século XIX e início do XX sofreu forte crítica pela literatura anticolonial do 
pós-guerra. Entretanto, essa crítica se processou mais pelo lado político. 
Tanto que, no campo econômico, um renovado boom de obras eurocên-
tricas ocorreu na década de 1980. Entretanto, em boa parte impulsiona-
da pela forte impressão causada pelo crescimento da China (além dos já 
tradicionais tigres asiáticos e Japão), uma série de autores asiocêntricos 
atacou os postulados básicos do eurocentrismo no próprio campo da eco-
nomia. Relativizando fortemente a liderança econômica e tecnológica da 
Europa e do Ocidente na era moderna, esses autores trouxeram à baila 
novos argumentos técnicos que desconstruíam a narrativa de uma vanta-
gem da Europa sobre o resto do mundo. São esses argumentos e autores 
que apresentaremos a seguir.

2.1. Andre Gunder Frank e Reorient

Andre Gunder Frank foi um instigante camaleão intelectual ao lon-
go de sua carreira acadêmica. Um dos nomes seminais da teoria da depen-
dência dos anos 1960, foi influenciado pela teoria do sistema-mundo de 
Wallerstein nos anos 1980 e criou uma versão crítica, própria, de sistema 
mundo nos anos 1990 que dava forte ênfase na história da Ásia e criticava 
como eurocêntricos autores tradicionais (inclusive o próprio Wallerstein).

Seu livro ReOrient foi um marco da onda antieurocêntrica dos 
anos 1990, pois representou o que foi recebido como uma das posições 
mais asiocêntricas entre os autores daquela leva.6 Como veremos, Frank 
reduzirá a vantagem econômica europeia sobre a Ásia a um breve período 
a partir de meados ou finais do século XIX (e que já estaria se eclipsando 
no final do século XX).

Esta percepção de exacerbado asiocentrismo conflita com a pró-
pria posição do autor. Andre Gunder Frank (1998, p. 4 e 8) diz que sua 
posição não é nem eurocêntrica nem asiocêntrica e sim globalista ou hu-

6  Agradecemos à University of California Press a permissão para reproduzirmos passagens 
selecionadas de ReOrient. Recomendamos ao público a leitura do original completo.
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manocêntrica. Ele diz que o todo do sistema mundial constrange e forma-
ta o desenvolvimento de suas partes, inclusive Europa e Ásia, e nenhuma 
delas podia ser vista isoladamente.

Nós estudaremos Frank nesta seção de autores asiocêntricos de-
vido ao papel fundamental que ReOrient teve na onda asiocentrista dos 
anos 1990, mas guardaremos esta distinção que o própria Frank faz entre 
uma posição puramente asiocêntrica e uma globalista quando formos es-
tudar, mais adiante, maneiras de tentar superar a dicotomia eurocentris-
mo/asiocentrismo no estudo do continente asiático.

A Crítica Econômica de Frank ao Eurocentrismo 
Baseada no caso da China

Economista por formação,7 Frank (1998, p. 171-173) fez uma 
crítica frontal ao eurocentrismo nesta área baseando-se no caso chinês. 
Perguntou como poderia ser postulada uma vantagem econômica euro-
peia se até bem dentro do século XIX a China tinha a maior economia do 
mundo, com um Produto Interno Bruto que superava o de toda a Europa 
Ocidental (incluindo a Inglaterra) junta (ver tabelas 1.1 e 1.2 em nosso 
anexo final de tabelas). Além disso, a Ásia até praticamente todo o século 
XIX teve uma economia maior que a da Europa ou das Américas (ver tabe-
la 1.3). Aos que contra-argumentam que se a produção bruta era maior, 
a produtividade (produção per capita) era menor na China que na Europa 
ocidental desde o século XV segundo os cálculos de diversos economistas 
(ver, por exemplo, tabela 1.1 do anexo de tabelas), Frank responde com 
os cálculos de Paul Bairoch (1981)

Braudel (1992) cita as estimativas dos PNBs regionais e glo-
bal feitas por Paul Bairoch para 1750. O PNB mundial total era 
de US $155 bilhões (medidos em dólares de 1960), dos quais 
$120 bilhões, ou 77%, eram da “Ásia” e $35 bilhões de todo o 
“Ocidente”, significando Europa e Américas, mas também in-

7  Andre Gunder Frank tornou-se Doutor em Economia pela Universidade de Chicago em 
1957, tendo como orientador de tese, Milton Friedman.
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cluindo a Rússia e o Japão devido à maneira como Bairoch agru-
pou suas estimativas (para realçar o subsequente crescimento 
do “Ocidente”). Se nós realocarmos o Japão e a Rússia siberiana 
à Ásia, sua parte do Produto Nacional Bruto seria certamente 
maior que 80% [...] Particularmente significativo é a comparação 
da parte de 66% da Ásia na população [mundial...] com sua parte 
de 80% na produção do mundo na mesma época. Assim, 2/3  da 
população do mundo na Ásia produzia 4/5 da produção mundial 
total, enquanto 1/5 da população do mundo na Europa produzia 
somente uma parte do 1/5 restante da produção mundial para a 
qual os africanos e americanos também contribuíam. Portanto, 
na média, os asiáticos forçosamente eram mais produtivos que 
os europeus em 1750! (Frank, 1998, p. 171-173)  

Frank assim dizia que não apenas em produção, mas em pro-
dutividade, os asiáticos estavam à frente dos europeus às vésperas e no 
período inicial da Revolução Industrial. Se as tendências apontadas por 
Frank para a produção bruta são aceitas como corretas, suas conclusões 
sobre a produtividade (produção per capita), mesmo que baseadas em 
dados de um historiador econômico considerado eurocêntrico como Paul 
Bairoch, são controversas.

A partir desses dados empíricos contra a corrente principal da 
historiografia econômica até então, Frank propõe que se reORIENTE ra-
dicalmente a história eurasiana (e mundial) até aqui. Ele vai dizer que a 
vantagem econômica ocidental é um breve período de exceção na histó-
ria (praticamente o período do século XX, já que a Ásia é novamente a 
maior economia do mundo entre os continentes, como mostra a tabela 
1.3) cercada de todos os outros séculos em que a Ásia esteve na frente.

Vejamos por partes a argumentação de Frank em ReOrient.

Nem Eurocentrismo nem Asiocentrismo, 
mas Globalismo

A primeira parte de ReOrient tem caráter metodológico. Expõe 
as limitações da narrativa eurocêntrica.
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Hodgson (1993) e Blaut ([...1993]) sarcasticamente chamam-na 
de “história de túnel”, derivada de uma visão de túnel que vê 
apenas causas e consequências intraeuropeias “excepcionais” e 
é cega às contribuições extraeuropeias à história moderna mun-
dial e europeia. Entretanto, como observa Blaut, em 1492 ou 
1500 a Europa ainda não tinha nenhuma vantagem sobre a Ásia 
ou África, nem tinha nenhum “modo de produção” específico. 
Em 1500, ou mesmo mais tarde, não havia razão para se prever 
o triunfo da Europa ou seu “capitalismo” três ou quatro sécu-
los depois. Os desenvolvimentos econômicos e científicos e o 
“tecnicalismo” racional dos séculos XVI e XVII, que Hodgson vê 
como a base da grande “transmutação” subsequente, ocorre-
ram, como ele insiste, em escala mundial e não exclusivamente 
ou especialmente na Europa. (Frank, 1998, p. 9-10)

Mas a solução metodológica para Frank não é partir para o outro 
extremo de inventar um “asiocentrismo” ou “afrocentrismo” que busque 
explicar como estas regiões do mundo tiveram um capitalismo (ou algum 
outro “modo de produção”) tão ou mais desenvolvido que na Europa. 
Surpreendentemente para alguém considerado neomarxista, Frank agora 
descarta o conceito de “modo de produção” ou de “capitalismo” desi-
gual e autonomamente distribuídos em diversas regiões do mundo em 
favor de uma visão holística de um todo integrado, independentemente 
do nome que se dê ao mecanismo econômico que governa esse todo.

Em minha opinião, pouco se ganha, e muitas oportunidades de 
reformulação são desperdiçadas à toa, inventando-se novas va-
riações sobre esse velho tema que são na verdade eufemismos. 
Assim, Eric Wolf (1982) e Samir Amin (1991) defendem a exis-
tência de um “modo de produção tributário” que supostamente 
caracterizou o mundo inteiro antes de 1500, segundo o primei-
ro, e a maior parte dele até 1800, segundo o último. Ou pegue o 
caso de Gates (1996), que constrói sua análise com mil anos de 
um “motor chinês” nos “modos de produção tributário e do pe-
queno capitalismo” [...]. Meu livro, ao contrário, mostrará que, 
independentemente da variedade de suas relações internas — 
para não se falar de “modo” ou “modos” — de produção, muito 
mais importante é a participação em uma economia mundial 
única, o que é obscurecido por essa indevida ou mal colocada 
ênfase em “modos de produção”. (Frank, 1998, p. 30)
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Frank exemplifica o posicionamento acima na maneira como es-
truturou os capítulos 4 e 5 de seu livro.

Outras seções do capítulo 4 trazem evidências e julgamentos 
de autores abalizados sobre as comparações de produtividade 
e tecnologia bem como de instituições financeiras e econômicas 
na Europa e Ásia, especialmente Índia e China. Estas compara-
ções mostram que a superioridade da Europa sobre a Ásia é in-
fundada como fato. A Ásia esteve não apenas economicamente, 
mas muitas vezes também tecnologicamente à frente da Europa 
não apenas no início, mas também no final do período [1400-
1800]. Entretanto, este capítulo também lança o argumento que 
a produção, comércio e suas instituições e tecnologia não de-
vem ser apenas comparadas internacionalmente, mas precisam 
ser vistas como mutuamente relacionadas e geradas no nível 
econômico mundial. O capítulo 5 propõe e persegue uma “ma-
cro-história horizontalmente integrativa” do mundo, na qual a 
simultaneidade de eventos e processos não é uma coincidên-
cia. E os eventos simultâneos aqui e ali também não são vistos 
como diferentemente causados por circunstâncias “internas” 
locais diversas. Em vez disso, uma seção após a outra investigam 
as causas comuns e conectadas de ocorrências simultâneas ao 
redor do mundo. Análises monetárias demográfico-estruturais 
dos ciclos de Kondratiev e maiores, são utilizadas em tentati-
vas diferentes, mas complementares, de explicar o que estava 
acontecendo aqui e ali. Tais análises monetárias e cíclicas são 
usadas para ajudar a explicar a simultaneidade da queda dos 
Ming na China e a revolução na Inglaterra, rebeliões na Espanha 
e Japão e outros problemas em Manilha e em outras partes. As 
Revoluções Industrial, Americana, Holandesa batava e Francesa 
na final do século XVIII são também examinadas em termos cí-
clicos relacionados. (Frank, 1998, p. 35-36)

Assim, Frank propõe uma teoria sistêmica em que o todo é maior 
que a mera soma das partes e formata, estimula e estabelece limites para 
estas mesmas partes.
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O Comércio Global

Coerentemente com sua posição sistêmica, Frank inicia sua ex-
posição, não pela produção, mas pelo comércio internacional.

A tese principal deste livro é que, contrariamente às dúvidas e 
negativas disseminadas, houve uma economia mundial global 
única com uma divisão mundial do trabalho e comércio multi-
lateral de 1500 em diante. Esta economia mundial tinha o que 
pode ser identificado como seu próprio caráter sistêmico e dinâ-
mico, cujas raízes na Afro-eurásia se estendiam há milênios. Foi 
essa estrutura político-econômica mundial, e sua dinâmica, que 
motivou os europeus a procurar maior acesso à economicamen-
te dominante Ásia desde as cruzadas europeias. O mesmo ímã 
asiático levou a “descoberta” e incorporação do “Novo” Mundo 
do hemisfério ocidental no sistema e economia do Antigo 
Mundo depois da viagem de Colombo em 1492 e a relações eu-
ro-asiáticas mais próximas depois da viagem de circum-navega-
ção da África por Vasco da Gama em 1498. Uma rota alternativa 
para a China através da Passagem Noroeste em volta da ou pela 
América do Norte — e também em direção ao leste pelo Mar 
Ártico — continuou a ser ansiosamente buscada por séculos. A 
economia mundial continuou a ser dominada pelos asiáticos até 
pelo menos três séculos mais tarde, cerca de 1800. A margina-
lidade relativa e absoluta da Europa na economia mundial con-
tinuou, apesar das novas relações da Europa com as Américas, 
que ela também usou para aumentar suas relações com a Ásia. 
Na verdade, foi o seu novo acesso ao dinheiro americano que 
permitiu à Europa alargar, mas não aprofundar, sua participa-
ção no mercado mundial. As atividades econômicas comerciais 
e produtivas, e o aumento populacional baseado nas mesmas, 
também continuaram a se expandir mais rápido e com mais vo-
lume na Ásia pelo menos até 1750 [...] (Frank, 1998, p. 52-53)

Frank enfatiza o papel fundamental de um agente monetário, a 
prata das Américas, para que a Europa pudesse se aprofundar nos mer-
cados asiáticos.
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Três grandes consequências das viagens de 1492 e 1498 e suas 
subsequentes relações comerciais e migratórias merecem mais 
atenção [...] As primeiras duas são a “Troca Colombiana” de ger-
mes e genes e o “imperialismo ecológico”, como Alfred Crosby 
(1972, 1986) os denominou [...] Naturalmente, a terceira grande 
consequência da Troca Colombiana foi a contribuição em ouro e 
prata que o Novo Mundo deu para o estoque e fluxo do dinheiro 
mundial, o que certamente forneceu renovado estímulo à ativi-
dade econômica e ao comércio do Velho Mundo do século XVI 
em diante. (Frank, 1998, p. 59-60)

Segundo Frank, o comércio da Europa ocidental com a Ásia era 
deficitário. Os europeus, nos sécs XV-XVIII, não conseguiam encontrar 
mercadorias que os asiáticos quisessem, enquanto importavam de lá 
não apenas chá e algumas matérias primas, mas também manufatura-
dos, como porcelana, tintas e tecidos. O resultado era um grande fluxo de 
prata americana para a Ásia, representando a forma como os europeus 
pagavam por suas importações daquele continente.

Os maiores importadores e reexportadores tanto de prata quan-
to de ouro eram a Europa ocidental e meridional, para cobrir 
seus perpétuos e maciços déficits estruturais no balanço de 
pagamentos com todas as outras regiões exceto as Américas e 
a África. Naturalmente os europeus podiam receber os metais 
valiosos africanos e especialmente americanos sem dar muito 
em troca, e muito do que forneciam era providenciado pelo seu 
papel como intermediários na reexportação de mercadorias asi-
áticas. A Europa ocidental tinha um déficit na balança de comér-
cio com — e,  portanto, reexportava muita prata e um pouco 
de ouro para — a Europa oriental e báltica, a Ásia ocidental, a 
Índia (diretamente e via Ásia ocidental) o Sudeste Asiático (dire-
tamente e via Índia) e China (via todos mencionados e o Japão). 
Uma indicação do déficit estrutural da balança de comércio 
europeia é que o ouro e a prata nunca constituíam menos que 
2/3 das exportações totais (Cipolla 1976: 216). Por exemplo, 
em 1615 apenas 6 por cento do valor total dos carregamen-
tos exportados pela Companhia das Índias Orientais holandesa 
eram bens: 94% eram metais valiosos (Das Gupta and Pearson 
1987:186). Realmente, nos sessenta anos de 1660 a 1720, os 
metais preciosos constituíram uma média de 87% do que a VOC 
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importou para a Ásia (Prakash 1994: VI-20). Por razões simila-
res, o estado britânico, representando também a manufatura e 
outros interessados em “promoção das exportações”, obrigou a 
Companhia das Índias Orientais britânica, em seus estatutos, a 
incluir produtos de exportação britânicos em pelo menos 1/10 
do valor total das exportações. Não obstante, a companhia tinha 
constantes dificuldades em encontrar mercado mesmo para es-
tas modestas exportações, e a maior parte disso ia para a Ásia 
ocidental [...] Em resumo, a Europa continuou a ser um player 
marginal na economia mundial, com um déficit perpétuo apesar 
de seu acesso barato e fácil ao dinheiro americano, sem o qual a 
Europa estaria totalmente excluída de qualquer participação na 
economia mundial. (Frank, 1998, p. 74-75)

Frank dizia que o centro da economia mundial no início da era 
moderna era a China e, depois dela, a Índia.

Este comércio multilateral global sinocêntrico se expandia através 
da infusão de dinheiro americano pelos europeus. Na realidade, 
foi isso que permitiu aos europeus aumentar sua participação na 
economia global que até o século XVIII permaneceu dominada 
pela produção, competitividade e comércio asiáticos [...] Na es-
trutura da economia mundial, quatro grandes regiões mantinham 
déficits embutidos de comércio de mercadorias: as Américas, 
Japão, África e Europa. Os dois primeiros equilibravam este défi-
cit produzindo prata para exportação. A África exportava ouro e 
escravos [...] A quarta região deficitária, a Europa, mal conseguia 
produzir algo próprio exportável para equilibrar seu perpétuo dé-
ficit comercial. A Europa só conseguia fazer isso “administrando” 
as exportações das outras três regiões deficitárias, da África para 
as Américas, das Américas para a Ásia, e da Ásia para a África e as 
Américas. Os europeus também participavam, em alguma exten-
são, no comércio intra-asiático, especialmente entre o Japão e o 
resto. Este “comércio nacional” intra-asiático era marginal para a 
Ásia, mas mesmo assim vital para a Europa que ganhava mais com 
ele que com seu próprio comércio com a Ásia [...]
As duas maiores regiões que eram mais “centrais” para a eco-
nomia mundial eram a Índia e a China. Esta centralidade se ba-
seava nas notáveis produtividades, absoluta e relativa, de suas 
manufaturas. Na Índia, estas eram primariamente seus produ-
tos têxteis de algodão, que dominavam o mercado mundial, e, 
em menor, escala seus produtos têxteis de seda [...]
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A outra economia, ainda mais central, era a da China. Sua maior 
centralidade era baseada em sua produtividade ainda mais alta, 
tanto relativa quanto absoluta, na indústria, agricultura, trans-
porte (fluvial) e comércio. A produtividade, competitividade e 
centralidade ainda maior da China se refletia em sua balança de 
comércio favorável. Ela se baseava principalmente em sua lide-
rança mundial na exportação de tecidos e cerâmica e em suas 
exportações também de ouro, cobre em moedas e, mais tarde, 
chá. Estas exportações, em troca, fizeram da China a “pia última” 
da prata do mundo, que fluía para lá para equilibrar o perpétuo 
superávit chinês em exportações. (Frank, 1998, p. 126-127)

Este vazamento da prata mundial para a China tinha a ver com 
o fato de a China e outras partes do mundo, como o Império Otomano, 
terem entrado em um virtual sistema monetário baseado na prata. Na 
China o valor da prata relativo ao ouro se tornou maior que na Europa 
a partir do século XVI (refletindo mudanças na oferta e procura dos me-
tais). Enquanto que na virada do século XVI para o XVII o valor do ouro 
em relação à prata era de, aproximadamente, 1:6 em Cantão, na Espa-
nha era de 1:13. (Frank, 1998, p. 134-135) Ou seja, a prata valia mais 
na China que na Europa. Assim, os comerciantes europeus faziam lucro 
com a arbitragem das moedas. Traziam prata para a China, onde com 
ela conseguiam comprar quantidades maiores de ouro que na Europa. 
Levavam de volta este ouro à Europa ou outras regiões onde o ouro 
valia mais e compravam mais prata. Com essa prata acrescida voltavam 
à China, onde conseguiam mais ouro ainda. Era um círculo virtuoso e 
expansivo de arbitragem monetária. Não foi à toa que entre um quarto 
e um terço da prata mundial entre meados do século XVI e meados do 
século XVII foram parar na China. (Frank, 1998, p. 149) 

Assim, para a prata, os maiores produtores e exportadores eram a 
América espanhola e o Japão; para o ouro os maiores produtores 
eram a África, a América espanhola e o Sudeste Asiático. O mundo 
estava efetivamente em um padrão-prata, apesar de que o ouro e 
o cobre [...] também eram mutuamente intercambiáveis. Os oto-
manos, a China Ming e a Índia usavam grandes quantidades de 
prata para manter seus sistemas monetários, em última instância, 
sustentados pela produção enorme e barata das Américas, mas 
também das minas japonesas. (Frank, 1998, p. 139-140)
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Assim, a conclusão de Frank (1998, p. 164) sobre as condições 
monetárias e comerciais da Idade Moderna (sécs. XV-XVIII) é que a Ásia 
ainda era o centro da economia mundial. Segundo ele, “a evidência su-
gere que o novo dinheiro trazido pelos europeus das Américas provavel-
mente estimulou mais a produção e crescimento da população na Ásia 
que na Europa propriamente dita” neste período. 

Frank ilustra essa vantagem asiática no período 1500-1800 com 
uma passagem de The Times Illustrated History of the World:

Apesar de ser difícil “medir” a produção econômica da Ásia 
na Idade Moderna [...] a informação disponível que vem à luz 
confirma uma escala maior de empreendedorismo e lucro no 
Oriente que no Ocidente. Assim, o Japão, na segunda metade do 
século XVI, era o maior produtor mundial de prata e cobre, com 
seus 55 mil mineiros ultrapassando a produção do Peru para a 
primeira e da Suécia para o segundo. Apesar das fontes ociden-
tais enfatizarem o papel dos cerca de oito navios holandeses 
que aportavam no Japão a cada ano, na realidade os cerca de 
80 juncos da China eram mais importantes. O mesmo ocorria no 
sudeste da Ásia: os europeus [... e] seus navios eram superados 
numericamente na proporção de dez para um pelas embarca-
ções chinesas; e as cargas europeias consistiam, em geral, não 
de mercadorias ocidentais, mas de porcelana e tecidos chineses.
A produção de ambas as mercadorias era estonteante. Apenas 
em Nanquim, as fábricas de cerâmica produziam um milhão de 
peças de cerâmica vítrea fina por ano, muitas das quais dese-
nhadas para exportação [...] Na Índia, a cidade de Kasimbazar 
em Bengala produzia mais de 2 milhões de libras de seda anual-
mente durante da década de 1680, enquanto os tecelões de al-
godão de Gujarat no oeste produziam quase 3 milhões de peças 
por ano apenas para exportação. Em comparação, a exportação 
anual de seda de Messina [...] líder europeu na produção de te-
cido [,] era de apenas 250 mil libras [...] ao passo que a maior 
empresa têxtil da Europa, o “Novo Armarinho” de Leiden, pro-
duzia menos que 100 mil peças de roupa por ano. A Ásia, não 
a Europa, era o centro da indústria mundial na Idade Moderna. 
Era igualmente a terra dos grandes estados. Os mais poderosos 
monarcas da época não eram Luís XIV ou Pedro, o Grande, mas 
o imperador Manchu K´ang-hsi (1662-1722) e o “Grande Mogol” 
Aurangzeb (1658-1707). (Frank, 1998, p. 165)
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Assim, Frank enfatiza que os europeus tinham um papel basi-
camente de intermediários, não de produtores, no comércio mundial da 
Idade Moderna e que, mesmo esse status, só foi conseguido devido à 
bonança que receberam das Américas.

Os europeus conseguiam vender muitos poucos manufaturados 
para o Oriente. Em vez disso, lucravam primariamente inserindo-
se no “comércio nacional” dentro da própria economia da Ásia. 
A fonte dos lucros da Europa era majoritariamente derivada de 
fazer o comércio e transacionar em metais valiosos, dinheiro e 
mercadorias em múltiplos mercados e, mais importante de tudo, 
por toda a economia mundial. Antes disso, nenhuma potência, 
ou seus comerciantes, tinha conseguido operar em todos os mer-
cados simultaneamente ou sistematicamente integrar suas ati-
vidades entre todos eles numa lógica coerente de maximização 
do lucro. O principal fator para a habilidade europeia em fazer 
isso era seu controle de imensos suprimentos de metais valiosos. 
Suas capacidades navais eram um fator muito menor e menos 
decisivo. E suas formas de organização de companhias privadas 
ou imperiais não eram tão diferentes de seus competidores [...] 
Os europeus faziam arbitragem dos diferenciais em taxas de 
câmbio ouro/prata por todos os países da Ásia e se colocavam 
no papel de intermediários em alguns circuitos comerciais, par-
ticularmente entre China e Japão no século XVI e início do XVII. 
Entretanto, em termos da economia mundial, por pelo menos 
três séculos entre XV e XVIII a mais importante, e, na verdade, 
quase a única, mercadoria que a Europa era capaz de produzir e 
exportar era dinheiro — e para isso precisava das Américas.
Uma coisa é certa: a Europa não era um grande centro industrial 
em termos de exportações para o resto da economia mundial. 
Os capítulos 2 e 3 demonstram que a incapacidade da Europa de 
exportar mercadorias, com exceção do dinheiro, gerava um crô-
nico déficit na balança de pagamentos e um constante vazamen-
to de metais valiosos da Europa para a Ásia [...] Este problema 
não seria superado antes do final do século XVIII, quando o fluxo 
de dinheiro foi finalmente invertido, passando a ir do Oriente 
para o Ocidente. (Frank, 1998, p. 177-178)
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Por que o Ocidente Venceu (Temporariamente)?

Este é o título de um dos últimos capítulos do livro de Frank. 
Afinal, se a Ásia era tão ou mais forte economicamente que a Europa até 
o século XIX, por que foi a Europa que “conquistou” a Ásia dali em diante 
e não vice-versa?

A maioria dos autores logo aponta para a Revolução Industrial 
como o óbvio ponto de viragem que lançou a Europa na frente do resto 
do mundo no século XIX. Mas aí a pergunta se recoloca. Porque a Revolu-
ção Industrial aconteceu na Europa, e não na Ásia?

Vamos revisar novamente o processo inteiro do declínio asiático 
e da ascensão europeia em termos econômicos e demográficos 
globais. Fazer isso sugere que paradoxalmente pode ter sido a 
própria expansão da população e da produção econômica da 
Ásia nos séculos anteriores que militou contra sua continuação 
após 1800. Capítulos anteriores examinaram a longa expansão 
econômica global, particularmente na Ásia, que foi alimentada 
— mas não começada — pelo dinheiro americano ofertado pe-
los europeus. Também notamos que essa expansão foi maior 
na Ásia que na Europa. O novo dinheiro americano parece ter 
gerado inflação na Europa e relativamente maior expansão de 
produção e população na Ásia, como notado nos capítulos 3 e 4. 
Entretanto, a relação de recursos população/terra já tinha sido 
mais elevada desde o começo. E esta expansão aumentou signi-
ficativamente a pressão sobre os recursos em grandes partes da 
Ásia. Se o mesmo ocorreu em menor grau na Europa (ou, como 
argumentaremos abaixo, esta tinha mais válvulas de escape), a 
expansão global pode ter aumentado o hiato relativo e absolu-
to de população/recursos entre o Oriente e Ocidente [... Maior] 
aumento populacional na Ásia impediu o avanço tecnológico ge-
rado por e baseado em demanda por e oferta de máquinas ge-
radoras de energia e economizadoras de mão de obra. O menor 
aumento populacional na Europa gerou os incentivos por elas 
— em competição com a Ásia! (Frank, 1998, p. 297-300)

Para se entender este raciocínio é preciso mencionar que Frank, 
surpreendentemente, recorre a um argumento muito citado pelos auto-
res eurocêntricos: o conceito de high-level equilibrium trap (“armadilha 
de equilíbrio em alto nível”) de Mark Elvin (1973)
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Elvin cita [Adam] Smith como parte de seu conhecido argumento 
(1973) sobre a “armadilha de equilíbrio em alto nível”. Ele ten-
ta explicar a ausência da Revolução Industrial na China quando 
todas as outras condições e “pré-requisitos” pareciam abundan-
tes, como observamos em nossa revisão da produção, comércio, 
instituições e tecnologia. A essência da tese de Elvin é que a 
China “tinha ido tão longe quanto poderia” [...] com suas téc-
nicas manufatureiras, agrícolas e de transporte desenvolvidas 
nos séculos precedentes com base em abundante mão de obra 
humana combinada com terra e outros recursos escassos. Por 
exemplo, terra de pastagem era especialmente escassa, porque 
toda terra agrícola é escassa com uma população alta e crescen-
te. Entretanto, isso torna a mão de obra barata. Assim, baixos 
custos de transporte fluvial e alto custos de ração para animais 
tornam a dependência em transportes à base humana a escolha 
alternativa racional. Por exemplo, uma referência de 1742 a uma 
bomba d´água argumentava que ela podia economizar 4/5 da 
mão de obra necessária para irrigar a terra agrícola. Entretanto, 
a construção da máquina requeria cobre, que era caro demais 
— na verdade, literalmente dinheiro sacrificado, pois as moedas 
em circulação eram de cobre. Portanto, o investimento na fa-
bricação de tais bombas não era nem econômico nem racional. 
Elvin argumenta que não era uma falha institucional ou outra 
qualquer em “desenvolver”, mas exatamente o contrário, rápi-
do crescimento da produção, uso de recursos, e da população 
baseada no mesmo, que deixava os recursos escassos (com ex-
ceção da mão de obra) [... Mão] de obra barata devida à grande 
população, recursos caros, e capital escasso tornavam os inves-
timentos em tecnologia economizadora de mão de obra nem 
racionais nem econômicos [...] A abordagem de Elvin pode ser 
aplicada não apenas à China, mas também ao Sudeste Asiático, 
Índia, Pérsia, o Império Otomano [...] Na Europa, salários mais 
altos e demanda mais alta, bem como a disponibilidade de ca-
pital vindo do exterior, agora faziam o investimento em tecno-
logias economizadoras de mão de obra racional e possível [...] 
O argumento adicional aqui é que, naturalmente, a competição 
pelo mercado mundial entre a Europa, China, Índia e outras par-
tes da Ásia tornava essas tecnologias produtoras de energia e 
economizadoras de mão de obra racional para os europeus, mas 
não para os asiáticos. (Frank, 1998, p. 301-304),
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Macro-história História Horizontalmente Integrada

Mas Frank acredita que esta situação da Ásia se revelará passa-
geira na história. Isso porque as tendências integrativas do sistema e da 
economia mundial estão crescentemente recolocando as condições da 
competição internacional e a Ásia já demonstra evidências de estar se 
recompondo bem dentro destas novas condições, como mostra a tabela 
1.3. Frank vê então todo esse quadro de revezamento entre os centros 
líderes da economia mundial dentro de um quadro sistêmico maior de 
longos (na verdade longuíssimos) ciclos durando algumas centenas de sé-
culos. Além dos ciclos de negócios comuns de cerca de 10 anos (já estu-
dados por Marx) e dos longos ciclos de Kondratiev (de cerca de 50 anos), 
Frank (1998, p. 348-349) postula ciclos de (aproximadamente) 500 anos 
divididos em fases ascendentes (fase “A”) e descendentes (fase “B”).

A história afro-eurasiana desde tempos antigos é cíclica, ou pelo 
menos pulsátil. O milênio começou com um período de expan-
são do sistema como um todo. Era aparentemente centrado 
na sua extremidade leste, na China Song, mas também acele-
rou uma reinserção acentuada da extremidade “ocidental” da 
Europa. Esta respondeu realizando diversas cruzadas para ligar 
sua economia marginal mais efetivamente com a dinâmica afro
-eurasiana. Um período de declínio político-econômico pan-a-
fro-eurasiano e mesmo crise se seguiu no final do século XIII e 
especialmente no século XIV. Outro grande período de expan-
são começou no início do século XV, novamente na Ásia orien-
tal e no Sudeste Asiático. Logo incluía a Ásia meridional, central 
e ocidental e, após meados do século XV, a África e Europa. A 
“descoberta” e conquista das Américas, e a subsequente Troca 
Colombiana, foram um resultado direto, desta expansão mun-
dial do sistema. Assim, o “longo século XVI” começou realmente 
no XV e continuou através do século XVII até o XVIII. Esta ex-
pansão continuou a ser baseada na Ásia, apesar de ser alimen-
tada pelos novos suprimentos de prata e ouro agora trazidos 
das Américas pelos europeus. Na Ásia, esta expansão tomou a 
forma de rápido crescimento da população, produção, comér-
cio (incluindo importações e exportações) e presumivelmente, 



65

de renda e consumo para a China, Japão, Sudeste Asiático, Ásia 
Central, Índia, Pérsia, e as terras otomanas. Politicamente esta 
expansão se manifestou, ou foi administrada, pelos florescen-
tes regimes Ming/Qing chinês, o Tokugawa japonês, o Mogol 
da Índia, a Pérsia Safávida e o turco otomano. As populações 
e economias europeias cresceram mais lentamente que todas 
(exceto a última) dessas asiáticas, e o fizeram bastante hetero-
geneamente [...] A oferta acrescida de dinheiro e/ou população 
gerou mais inflação na Europa que na maior parte da Ásia, onde 
a produção acrescentada acompanhou o ritmo, inclusive no sé-
culo XVII. Em grande parte da Europa, entretanto, o crescimento 
político e econômico foi constrangido e regionalmente mesmo 
revertido na grande “crise do século XVII”, que deixou a maior 
parte da Ásia ilesa. Portanto, também o crescimento da popula-
ção foi maior e maior na Ásia que na Europa e continuou assim 
até a inflexão depois de 1750. [... A presente descrição] serve 
para mostrar que podemos explicar e compreender a subse-
quente “Ascensão do Ocidente” apenas dentro do escopo sis-
têmico/econômico mundial no qual realmente ocorreu. Além 
disso, este processo sistêmico mundial incluiu o “Descenso do 
Oriente” como um fator condicionante, ou mesmo uma pré-con-
dição, para a “Ascensão do Ocidente”, que deslocou o Oriente 
dentro deste mesmo e único sistema/economia mundial. Este 
livro sugere três razões e análises preliminares para esta “troca”. 
Uma é a hipótese sobre a oferta e procura microeconômica por 
mão de obra e tecnologia geradora de energia e economizadora 
de mão de obra para ajudar a explicar a Revolução Industrial 
que esteve temporariamente localizada em partes do Ocidente. 
Outra é a hipótese macroeconômica dos longos ciclos, de acor-
do com a qual o Oriente “declinou” como parte da estrutura, 
operação e transformação do próprio sistema/economia mun-
dial. A terceira explicação combina as duas em uma análise de-
mográfica/econômica/ecológica da estrutura global e regional e 
do processo de desenvolvimento mundial, que ajuda a explicar 
a diferenciação que ocorreu entre a Europa e a Ásia cerca de 
1800 [...] Esta explicação sugere que o século XIX e pelo me-
nos a primeira parte do XX pode ser considerada uma fase “B” 
para a Ásia [...] De um ponto de vista ocidental os últimos dois 
séculos aparecem como uma longa fase “A” que, pelo menos 
no Ocidente,  se seguiu a uma longa fase “A” no Oriente. Isto 
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significaria que uma fase “A” na área previamente marginal do 
Ocidente se seguiu a outra na área anteriormente “central” do 
Oriente? Além disso, esta fase “A” precederá outra possível fase 
“A” no Oriente à medida que o lugar ao sol do Ocidente se põe e 
uma nova mudança de centro se processa para o Oriente [atual-
mente]?  (Frank, 1998, p. 349-353)

Frank, assim, encerra seu livro com a certeza de que a vantagem 
europeia (ocidental) foi um fenômeno temporário e já está terminando 
com o (re)fortalecimento da Ásia nos dias de hoje.
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2.2. The Great Divergence 
de Kenneth Pomeranz

O livro The Great Divergence: China, Europe and the Making of 
the Modern World Economy analisa comparativamente os caminhos da 
Europa e da Ásia (com ênfase em China) até que cheguem à época indus-
trial.8 O argumento de Pomeranz é que se pegarmos as áreas avançadas 
da Ásia (o baixo Yangzi na China, Gujarat na Índia, a planície de Kanto 
no Japão) e as áreas avançadas similares em tamanho na Europa, como 
Inglaterra e Holanda, a diferença entre elas não era tão grande assim em 
termos de expectativa de vida, consumo e comercialização. Ou seja, às 
vésperas da Revolução Industrial não era claro qual dos dois continen-
tes, Europa ou Ásia, seria o mais avançado em épocas posteriores. O que 
teria, então, permitido que a Europa ocidental desse o “pulo do gato” 
da industrialização e a Ásia não? Aqui Pomeranz avança uma explicação 
que mescla diferenças ecológicas, exploração ultramarina e pura sorte. 
Segundo Pomeranz, as duas regiões estavam se aproximando de um beco 
sem saída ecológico no século XVIII devido à exaustão dos recursos natu-
rais (florestas, madeira, erosão, etc.). A Europa saiu dele através de dois 
mecanismos principais: a bonança de recursos do Novo Mundo e o car-
vão. O elemento de sorte estava em que, na Inglaterra, iniciadora da Re-
volução Industrial, o carvão estava localizado favoravelmente, perto dos 
centros produtores consumidores enquanto que na China, por exemplo, 
sua produção estava longe dos pontos de consumo.

Analisemos por partes como Pomeranz constrói seu argumento.

Um Mundo de Surpreendentes Semelhanças

Pomeranz começa seu livro fazendo um apanhado das principais 
narrativas eurocêntricas em voga, que dão uma vantagem à Europa já 
bem antes da industrialização. Mas ele checa essas afirmativas. Especi-

8  Agradecemos à Princeton University Press a permissão para reproduzirmos passagens 
selecionadas de The Great Divergence. Recomendamos ao público a leitura do original completo.
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ficamente ele compara Europa e Ásia em termos de expectativa de vida, 
consumo, taxas de natalidade, acumulação de capital, tecnologia e desen-
volvimento das instituições de mercado.

Pomeranz (2000, p. 36-40) cita várias estimativas para mostrar 
que a longevidade era comparável nas partes avançadas de Europa e Ásia. 
A expectativa de vida na Inglaterra do século XVII situava-se entre 31,6 e 
34,0 anos. Na França foi entre 27,5 e 30 anos no século XVIII. As estatísti-
cas asiáticas não ficam muito abaixo. No país mais longevo, o Japão, Han-
ley e Yamamura estimam, a partir dos dados de duas aldeias, uma expec-
tativa de vida de no mínimo 34,9 anos para homens e um mínimo de 44,9 
anos para as mulheres. Na China as expectativas de vida eram menores, 
devido ao alto índice de infanticídio, mas mesmo assim comparáveis às da 
Europa. Lee e Campbel, a partir de dados confiáveis de uma aldeia na área 
rural da Manchúria para o período 1792-1867, calcularam uma expecta-
tiva de vida de 35,7 anos para homens a partir de um ano de idade e de 
29 para mulheres de um ano de idade. Na Índia, as estimativas precárias 
sugerem um nível mais baixo: 20 a 25 anos no nascimento (mesmo assim, 
com a margem mais alta comparável com a margem mais baixa da França 
ou com as regiões mais atrasadas da Europa).

Em termos de nutrição, as estimativas de ingestão calórica cita-
das por Pomeranz para o século XVIII, são as de Braudel para a Inglaterra 
(cerca de 2000 calorias por dia para as massas urbanas) e as de Marks 
para a China (1837 calorias por pessoa).

Em termos de distribuição de renda, Pomeranz (2000, p. 136-
137) diz que os esparsos dados disponíveis apontam para uma distribui-
ção de renda comparável entre China e Inglaterra (o país mais avançado 
da Europa), melhor para o Japão e pior para a Índia. Chang Chung-li cal-
culou que a gentry da China era cerca de 2% da população e recebia 24% 
da renda nacional. Para a Inglaterra, Peter Lindert e Jeffrey Williamson 
afirmavam que os 2% superiores da população (sem contar a família real) 
recebiam 23% da renda nacional em 1801-3.

Sobre o nível de tecnologia, Pomeranz diz que antes da Revolu-
ção Industrial o quadro não era unilateral e claramente pendente para 
a Europa. Se a Europa na Idade Moderna conseguira diminuir a grande 
distância tecnológica que tinha da China nos tempos antigos e mesmo 
medievais, antes da Revolução Industrial o quadro não era de uma vanta-
gem unilateral e clara dos europeus. 
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Em 1850 pelo menos a parte noroeste da Europa tinha uma van-
tagem tecnológica marcada sobre o resto do Velho Mundo e isto 
não pode ter sido apenas uma criação do século XIX. Mas, como 
as seções anteriores deixaram claro, parece improvável que os 
europeus do século XVIII eram, no total, mais produtivos que, 
digamos, os chineses e japoneses. Isso significa que precisamos 
circunscrever cuidadosamente as afirmações de “superioridade 
tecnológica” circa 1750 [...] Se os europeus não estavam, como 
argumentei, na dianteira da produtividade geral em 1750, então 
é improvável que o nível médio de tecnologia que usavam era 
superior, mas é mais plausível que as melhores tecnologias dis-
poníveis em partes da Europa (principalmente na Grã-bretanha 
nas Províncias Unidas e em partes da França) para muitos seto-
res importantes já eram as melhores do mundo. A disseminação 
destas tecnologias durante o século teria então diminuído o hia-
to entre as melhores e médias tecnologias na Europa e criado 
grande parte da vantagem em produtividade que observamos 
em 1850. Claramente, por exemplo, a mecânica newtoniana 
permitiu aos europeus em 1750 desenhar bombas e compor-
tas de canais melhores que quaisquer outras existentes, mas a 
ubiquidade dos canais chineses, por exemplo, provavelmente 
deram a estes uma vantagem continuada no grau médio com 
que exploravam  as possibilidades de navegação fluvial até um 
pouco mais tarde [...] Em muitas áreas as sociedades não euro-
peias continuavam na frente. A irrigação, que já mencionamos, 
era, talvez, a mais óbvia; em muitas outras tecnologias agrícolas 
também a Europa estava atrás da China, Índia, Japão e partes do 
Sudeste Asiático. Uma sociedade de melhoria agrícola do País de 
Gales fundada em 1753 tomava como isso como truísmo ao ser 
dedicada a trazer o dia em que o País de Gales estaria “flores-
cendo como a China”. De fato, uma vez que assumamos que as 
expectativas de vida eram semelhantes — tornando improvável 
que os europeus eram vastamente melhor nutridos — as gran-
des diferenças em densidade populacional entre a Europa e Ásia 
ficaram como testemunho impressionante do tamanho desta 
diferença. A isto podemos adicionar a capacidade da agricultura 
chinesa e japonesa de se manter à altura (o que a agricultura 
europeia deixou de fazer depois de 1800) da demanda crescente 
por fibras têxteis e as evidências  (a serem discutidas no capítulo 
5) que mesmo o relativamente atrasado norte da China estava 
indo melhor na conservação da fertilidade do solo do que, diga-
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mos, a Inglaterra e França. Como veremos posteriormente, os 
europeus que tateavam para combater o desflorestamento e a 
degradação do solo em suas colônias tropicais no final do século 
XVIII descobriram que tinham muito que aprender com a Índia 
e a China, mas não aplicaram as lições em casa até bem dentro 
do século XIX. Retire a enorme quantidade de terra extra que a 
Europa ganhou no outro lado do Atlântico (através de sorte, varí-
ola e violência, além de habilidades comerciais e navegacionais) 
e é fácil imaginar o marcado atraso tecnológico da Europa no 
maior setor das economias do século XVIII tendo um significado 
tão grande quanto as vantagens que tinha em outros setores. 
Havia também outros setores no final do século XVIII em que os 
europeus ainda estavam atrás. Em muitas áreas de tecelagem e 
tinturas, os europeus ainda estavam tentando imitar processos 
chineses e indianos. O mesmo vale para a manufatura da por-
celana. Mesmo em 1827 e 1842, dois observadores britânicos 
separadamente concluíram que a barra de ferro indiana era tão 
boa ou melhor que o ferro inglês, e o preço cotado para 1829 
era metade que o do ferro na Inglaterra [...] A medicina não era 
terrivelmente eficiente em parte nenhuma do mundo, mas as 
cidades do leste (e provavelmente do sudeste) da Ásia estavam 
bem na frente em termos de assuntos de saúde pública, espe-
cialmente cuidados sanitários e provimento de água potável. 
Um dos poucos avanços médicos importantes dos séculos XVII 
e XVIII — prevenção de varíola — parece ter-se desenvolvido 
autonomamente na Europa, China e Índia. Estudos recentes su-
gerem que, pelo menos nas áreas de saúde da criança e da mãe, 
a medicina Qing — conhecimento popular do que parecia estar 
se espalhando rapidamente — continuava superior ao seu cor-
respondente europeu, apesar de (ao que saibamos) não ter feito 
nenhum avanço teórico revolucionário comparável ao trabalho 
de Harvey sobre a circulação. Assim, os argumentos de que a 
Europa em 1750 já dispunha de um nível de sofisticação tec-
nológica único precisa de qualificação significativa. Mesmo na 
geração e uso de energia — provavelmente a mais importante 
vantagem da Europa no século XIX (como argumentarei poste-
riormente) — a situação é muito menos clara cem anos antes. 
Smil estima que o uso per capita de energia era provavelmen-
te comparável entre a China e a Europa ocidental por volta de 
1700. E apesar da eficiência individual das máquinas de geração 
de energia (de rodas d´água a — logo depois — motores a va-
por) provavelmente ter sido a área da maior vantagem europeia, 
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a China tinha uma igualmente marcada vantagem na eficiência 
de seus fornos, tanto para cozinhar quanto para aquecer. Em 
retrospecto, é claro que, dada a mudança da Europa do século 
XIX para os combustíveis fósseis abundantes e disponíveis, os 
avanços europeus em descobrir maneiras de usar o calor tinha 
um potencial revolucionário maior que a dianteira chinesa em 
capturar o calor eficientemente.  — mas apenas em retrospecto, 
e apenas com a vantagem do carvão sendo favoravelmente loca-
lizado. Caso a falta de combustíveis tivesse desacelerado o cres-
cimento industrial da Europa e um avanço revolucionário tivesse 
ocorrido em outra parte primeiro, o desperdício causado pelas 
fornalhas europeias não apareceria como uma “exceção” menor 
em uma estória de crescente superioridade técnica, mas como 
um exemplo primordial de deficiência tecnológica que atrasava 
esta região. Ou se o Novo Mundo não tivesse provido a enorme 
quantidade de fibras têxteis, a precocidade europeia em meca-
nizar a fiação e tecelagem poderia ter se assemelhado mais a 
uma curiosidade que ao centro de uma grande transformação. 
Agora nós poderíamos estar invocando o baixo nível de rendi-
mento agrícola por acre na Europa como um sinal de fraqueza 
tecnológica séria que tornava necessário manter a maior par-
te das terras em colheitas alimentícias, e assim fazer com que 
estas invenções inteligentes, mas mesmo assim insuficientes, 
ficassem soltas e sem utilização em massa até que acabassem 
por ser imitadas em algum outro lugar [...] Mais adiante no ca-
pítulo eu vou argumentar que as mais importantes inovações 
para criar crescimento sustentado foram as que economizavam 
terra de um jeito ou de outro, especialmente aquelas associa-
das com combustíveis fósseis. Mas tem sido muito mais comum 
argumentar que o fenômeno crucial na inovação tecnológica 
europeia foi o aparecimento de uma ênfase nas inovações que 
economizavam trabalho. (Pomeranz, 2000, p. 43-49)

O autor lança, assim, uma proposição heterodoxa, mesmo em 
relação a alguns outros autores asiocêntricos (como Andre Gunder Frank, 
visto acima): a de que a inclinação de economia de terra da tecnologia asi-
ática não estava condenada a priori a ser inferior ao caráter de economia 
de trabalho das inovações europeias. Isso será entendido melhor quando 
tratarmos das especificidades dos dilemas ecológicos que a Europa e a 
Ásia enfrentavam às vésperas da Revolução Industrial.
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Mãos Visíveis

Se as condições gerais de expectativa de vida, consumo, distri-
buição de renda e tecnologia não eram tão diferentes entre as partes 
avançadas da Europa e Ásia, não estaria a diferença da Europa na Idade 
Moderna exatamente em suas instituições (governamentais, mercantis, 
etc.) que seriam mais estimulantes de desenvolvimento econômico? A 
propalada maior eficiência e “segurança nos contratos” das instituições 
europeias são uma constante na corrente principal da historiografia eco-
nômica ocidental, epitomados nos trabalhos de North (1973 e 2002).

Assim, Braudel argumenta que o capitalismo se desenvolveu 
lentamente e somente pôde tornar-se verdadeiramente pode-
roso onde uma ordem social muito estável na qual a proprie-
dade era considerada sacrossanta permitia a famílias capita-
listas construir suas estruturas ao longo de muitas gerações 
— condições que Braudel afirmava estarem presentes apenas 
na Europa e no Japão. Na China e no mundo islâmico, ele ar-
gumenta, o estado era simplesmente poderoso demais para 
ricos não membros da elite governamental poderem gozar de 
qualquer segurança de verdade. Na Índia as restrições de cas-
ta em termos ocupacionais deram aos comerciantes alguma 
segurança, mas não o suficiente, enquanto simultaneamente 
limitava seu acesso a novas atividades.
K.N. Chaudhuri faz afirmações similares, apesar de um pouco 
mais restritas, sobre as diferenças nos tratamentos europeu e 
asiático da propriedade. Em seu trabalho inicial, Chaudhuri real-
çava certas formas de negócios europeias pós-1500 — o banco 
público de depósitos e a companhia por ações — que facilita-
vam o investimento. Ao avançar esses argumentos, Chaudhuri 
se apoiava em Weber, que argumentava que apenas a Europa 
ocidental desenvolveu as ideias e os sistemas de contabilidade 
que mantinham os recursos das firmas, proprietários e agentes 
confiavelmente separados, tornavam possível computar a verda-
deira lucratividade e assim maximizar a acumulação de capital.
Mas pesquisas recentes têm enfraquecido tais argumentos. A 
contabilidade chinesa, por exemplo, era bem mais sofisticada 
que Weber supunha. Além disso, notavelmente poucas firmas 
ocidentais adotaram os mais “racionais” dos sistemas de con-
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tabilidade ocidentais até que as grandes firmas “gerenciais” 
aparecessem no final do século XIX. E muitas firmas chinesas 
sobreviveram por séculos, apesar das subidas e descidas das li-
nhagens das quais elas estavam imperfeitamente separadas. Os 
registros das dinastias comerciais eram particularmente escas-
sos, mas alguns exemplos sobreviveram de qualquer maneira. 
A Companhia Ruifuxiang, que operava lojas de tecidos, durou 
mais de trezentos anos. A Companhia Yutang, processadora de 
alimentos, existiu de 1776 a 1949. E se olharmos a dinastias fa-
miliares mais geralmente, descobrimos que várias sobreviveram 
mil ou mais anos apesar da China ter poucos cargos hereditários 
e (como vimos) pouca terra inalienável.
Além disso, mesmo as firmas predominantemente associadas a 
uma linhagem específica atraíam capital de outras e contrata-
vam gerentes profissionais. Muitas levantavam capital suficiente 
para operar em vastas áreas geográficas, entrar em múltiplas li-
nhas de negócios, e mesmo alcançar um grau substancial de in-
tegração vertical. Cada uma das grandes madeireiras de Shaanxi 
no início do século XIX reportadamente empregavam entre 3 
mil e 5 mil trabalhadores. Isso as tornava algumas das maiores 
empresas do mundo pré-industrial e certamente sugere que 
poderiam levantar dinheiro suficiente para gerenciar qualquer 
processo pré-industrial ou industrial inicial. Ao entrar no século 
XIX numerosas firmas no grande entreposto de Hankou estavam 
organizadas em princípios acionários, com investidores de diver-
sas partes do país. O mesmo era verdadeiro para as firmas que 
fabricavam e vendiam sal das gigantescas salinas em Furong, 
Sichuan. Parcerias comerciais complexas envolvendo investido-
res não parentes eram também comum entre os grupos mer-
cantis do tipo banjara ou bania do norte da Índia e de outras 
partes. Sem dúvida estes grupos não eram um reflexo à perfei-
ção do tipo ideal de Weber, mas não está claro que a maioria das 
firmas da Europa ocidental estivesse mais perto disso.
Em seu trabalho posterior, Chaudhuri focou menos em seus ar-
gumentos iniciais sobre a organização de negócios racional e 
mais em uma alegada falta de segurança do capital comercial 
na Ásia. Diferentemente de Braudel, que às vezes parece sugerir 
que isso reflete um sistema de governo mais arbitrário em geral 
na Ásia, Chaudhuri sugere que pessoas e riqueza fundiária não 
eram necessariamente mais inseguras na Ásia que na Europa. 
Mas o capital de firmas mercantis não era tratado separada-
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mente das pessoas na Ásia, como veio a ser na Europa, e assim 
permaneceu inseguro [...] Esta falta de separação entre capital 
e capitalistas, Chaudhuri argumenta, derivava do fato de que as 
elites governantes dos grandes impérios da Ásia, ao contrário 
das cidades-estados europeias, não se engajaram em comércio, 
seja para si ou para o governo [...] Consequentemente o “espec-
tro da expropriação arbitrária nunca estava distante”.
Entretanto, não é claro se os grandes mercadores asiáticos re-
almente sofriam mais expropriações que seus equivalentes eu-
ropeus. Tal afirmação parece especialmente duvidosa quando 
adicionamos que expropriações de facto ocorreram quando mo-
narcas europeus ficaram inadimplentes e deixaram de pagar seus 
empréstimos: como veremos pelo menos alguns mercadores 
asiáticos tinham proteção contra isso e os comerciantes chine-
ses em grande parte não sofriam deste problema porque o esta-
do pegava muito pouco emprestado. Os comerciantes do Japão 
Tokugawa, que tinham, segundo Braudel, as mesmas vantagens 
dos seus equivalentes europeus, provavelmente sofreram mais 
expropriações de facto que os mercadores na China ou Índia [...]
Mas, mesmo se o estado não ameaçava os mercadores chineses 
ou indianos muito mais que seus equivalentes europeus, uma 
separação menos completa entre capital comercial e seus donos 
ainda poderia ser importante. Alguns argumentam que na China 
as demandas da parentela extensa da linhagem sobre qualquer 
membro que se tornasse rico inibia a acumulação de capital de 
longo prazo, extraindo partes dos lucros para “fundos caritati-
vos” que davam suporte a viúvas e proviam educação e ajuda 
em achar emprego. Entretanto, trabalhos recentes mostram 
que mercadores bem-sucedidos de Tianjin encontravam poucos 
problemas em separar seus ativos daqueles das famílias de seus 
irmãos, e cada vez menos através do tempo. Alternativamente, 
o “fundo de caridade” podia ser ele mesmo um veículo para a 
acumulação de capital mercantil de longo prazo. Estamos desco-
brindo mais e mais casos em que fundos teoricamente inaliená-
veis eram emprestados a empreendedores ou possuíam empre-
sas comerciais ou industriais em vez de terra. Aqui os laços co-
munais e de parentesco serviram para a acumulação de capital 
de longo prazo, permitindo a cada ramo da família receber uma 
corrente de renda do negócio ao mesmo tempo em que tornava 
muito difícil para qualquer ramo retirar o principal. Os gerentes 
(às vezes contratados fora da linhagem) parecem ter tido am-
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plos poderes para estabelecer a escala de pagamento da firma, 
retendo lucros, como uma corporação gerencial moderna. [...]
A historiografia recente tem descrito um capitalismo sulasi-
ático que superou exatamente as limitações enfatizadas por 
Chaudhuri. Frank Perlin, por exemplo, mostrou que no início 
do século XIV grandes famílias em várias partes da Índia acu-
mularam a liderança nas aldeias, direitos de taxação, e outras 
quotas na produção gerada pela terra. Esses direitos eram fre-
quentemente adquiridos através de empréstimos ao estado, a 
outras famílias e, crescentemente, aos próprios camponeses. 
No processo, essas quotas na produção camponesa se tornaram 
institucionalmente definidas e a extensão de sua proteção foi 
acordada. Mesmo o rei não podia revogá-las, e um proprietário 
podia vender ou pegar emprestado a partir delas. Em outras pa-
lavras, elas eram em grande parte “títulos” como os europeus a 
que se referiam Chaudhuri e Braudel. Aliás, na Índia, o gerencia-
mento financeiro público parece ter evolvido a partir de inova-
ções privadas, não o contrário.
Enquanto Perlin e Andre Wink se concentraram na Índia seten-
trional e central, Sanjay Subrahmanyam encontrou evidências 
ainda mais fortes de interpenetração das famílias acumulado-
ras de capital e a finança pública comercializada no sul da Índia. 
Subrahmanyam traça as carreiras do que ele chama de “capita-
listas de portfólio”: homens que combinavam um crescente mix 
de interesses em comércio de longa distância (principalmente 
os altamente lucrativos bens de luxo); empréstimos, pagamen-
tos à distância, e outras atividades financeiras; a aquisição ou 
aluguel de direitos de taxação e monopólios governamentais 
(ex. minas de diamante); recuperação de terras por meios in-
tensivos em capital (frequentemente adquirindo os direitos de 
taxação em terras de fronteira, financiando irrigação e estabele-
cimento de colonos, e então utilizando a alavancagem dada pelo 
crédito e pelos direitos de taxação para se tornar o único com-
prador de bens de exportação localmente produzidos); serviço 
como agente de compras local para os britânicos e holandeses; 
e serviço como cortesão ou general, e oficial de suprimentos. 
E aqui também os direitos a futuros fluxos de renda ganharam 
forte proteção costumeira e, às vezes, formal: eventualmente se 
tornaram negociáveis, herdáveis e hipotecáveis, como os inte-
resses equivalentes na maior parte da Europa.
Mais recentemente Subrahmanyam generalizou do sul da Índia 
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para muito do que ele chama de “Ásia moderna inicial”, argu-
mentando que dois particularmente grandes e importantes 
grupos de “capitalistas de portfólio” se espalharam ao longo 
do enorme litoral do Oceano Índico e mares adjacentes. Os ira-
nianos se inseriram no comércio, coleta e remessa de rendas, 
finança, tipos de produção de alta lucratividade (e.g., minas go-
vernamentais) da costa do leste da África ao Oriente Médio, e 
(mais tarde) a partes do Sudeste Asiático. Entrementes, chineses 
do litoral de Guangdong e Fujian se espalharam pelo Sudeste 
Asiático. Ambos os grupos trouxeram métodos desenvolvidos 
inicialmente nos negócios e finanças privados ao projeto de 
coleta de rendas pelo estado, usando as ligações com o estado 
para ganhar concessões lucrativas, adquirir informações privile-
giadas, e por outros meios avançar seus interesses mercantis, 
muito na maneira descrita por Perlin.
As atividades destes “capitalistas de portfólio” e as atitudes ge-
ralmente mercantilistas dos estados que penetravam são mais 
bem documentadas para uma série de cidades-estados que vi-
viam de suas posições como entrepostos comerciais (Malaca, 
Ormuz, etc.) e realmente precisavam oferecer um clima favorá-
vel para os mercadores móveis. Apenas estes estados já consti-
tuíam uma zona de atividade e segurança comparáveis àquelas 
gozadas pelos capitalistas europeus da Idade Moderna — note 
que Chaudhuri se refere ao status legal claro dos credores de 
Veneza, Gênova e Amsterdã, não à posição mais incerta daque-
les que emprestavam aos reis da França, Espanha ou outros 
grandes estados europeus [...]
Subrahmanyam então argumenta que os grandes impérios ter-
restres do sul e sudeste da Ásia estavam crescentemente se-
guindo o exemplo destas cidades-estados, enquanto algumas 
das cidades-estados estavam ganhando controle substancial em 
partes do interior. Havia, assim, uma convergência dos caminhos 
anteriormente separados das finanças estatais dos grandes es-
tados agrários e das cidades-estados dominadas pelos mercado-
res do Oceano Índico, e uma vasta expansão dos territórios em 
que “capitalistas de portfólio” podiam operar segura e lucrativa-
mente. (Pomeranz, 2000, p. 167-176)   

Após haver feito uma introdução em que, como grande parte 
dos autores asiocêntricos, refuta os argumentos de que havia uma ine-
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quívoca vantagem da Europa sobre a Ásia na Idade Moderna, Pomeranz 
passa, então, a defender sua própria tese de por que no século XIX este 
quadro se altera e os europeus passam a dominar a Ásia.

O Argumento de Pomeranz

Antes de entrarmos nos detalhes da tese do autor, vejamos a 
maneira peculiar como Pomeranz resume a situação de Europa e Ásia às 
vésperas da Revolução Industrial.

Parece, então, que até a metade do século XVIII, a Europa oci-
dental não era produtiva ou economicamente eficiente de for-
ma única. Mas não podemos pular da constatação que outras 
partes do Velho Mundo eram tão prósperas e “protoindustrais” 
ou “protocapitalistas” como a Europa ocidental à imensa afirma-
ção contrafactual feita por alguns acadêmicos de que algumas 
sociedades asiáticas estavam se dirigindo a um avanço revolu-
cionário industrial antes que invasores Manchu ou britânicos es-
magassem os “germes do capitalismo”. O que parece mais pro-
vável é que nenhuma parte do mundo estava necessariamente 
se dirigindo a tais avanços revolucionários. De fato, na Europa os 
maiores pensadores econômicos do século XVIII não anteviam 
nada parecido com isso em futuro próximo.
Ao contrário, todas as partes mais “completamente povoadas” 
(i.e., densamente povoadas relativamente à capacidade de pro-
vimento da terra usando-se as tecnologias disponíveis) e eco-
nomicamente desenvolvidas do Velho Mundo pareciam desti-
nadas a um beco sem saída “protoindustrial” comum no qual 
(mesmo com as crescentes adições de unidades de trabalho, a 
disseminação das melhores práticas produtivas, e uma crescen-
te comercialização tornando possível uma cada vez mais eficien-
te divisão do trabalho) a produção mal se mantinha um pouco à 
frente do crescimento populacional. Se continuaria a se manter 
à frente indefinidamente — produzindo uma duplicata europeia 
do que Sugihara chamou de “milagre asiático oriental” de cres-
cimento sustentado baseado na intensificação do trabalho — ou 
se teria atrasado, criando um impasse realmente malthusiano, 
não é possível saber. Mas nenhum desses dois resultados é pa-
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recido com o “milagre europeu” intensivo em capital e energia e 
“comedor” de terra que de fato ocorreu. A crescente produção 
e consumo de têxteis, apesar de frequentemente citada como 
o começo da “industrialização”, não poderia por si mesma ter 
alterado aquele caminho, já que não oferecia solução para um 
dilema básico: que a produção de alimentos, fibras, combustí-
veis e artigos de construção, todas, competiam por terra cres-
centemente escassa. Realmente, na medida em que florestas 
desapareciam em favor de colheitas de fibras (ou, pior ainda, 
ovelhas, que necessitavam de muito mais terra por metro de 
fio), a energia necessária para mais avanços tecnológicos revo-
lucionários na área de transportes ou indústria pesada estava se 
tornando cada vez mais inacessível.
Assim, em vez de ver as outras economias avançadas dos sé-
culos XVI-XVIII como exemplos de “Europa manquée”, provavel-
mente faz mais sentido olhar para a Europa ocidental neste pe-
ríodo como uma economia não tão diferente qualitativamente. 
Ela se tornou uma aberração felizarda apenas quando desconti-
nuidades inesperadas e significativas no final do século XVIII e, 
principalmente, XIX lhe permitiram superar as limitações funda-
mentais no uso da energia e na disponibilidade de recursos que 
anteriormente tinham limitado o horizonte de todo mundo. E 
mesmo que a nova energia tenha vindo principalmente de um 
aumento na extração e uso do carvão inglês, nós veremos nos 
dois próximos capítulos que a capacidade da Europa de se apro-
veitar de um novo mundo de energia de origem mineral tam-
bém requeria fluxos de vários recursos do Novo Mundo. Foi ao 
criar as precondições para estes fluxos que o capitalismo e fisca-
lismo militar europeus — como parte de uma grande conjuntura 
global — realmente importaram. (Pomeranz, 2000, p. 206-207)

Assim, Pomeranz traça um quadro que difere sensivelmente das 
narrativas tradicionais eurocêntricas (e mesmo muitas asiocêntricas) que 
passavam uma imagem otimista das precondições criadas pela Idade Mo-
derna para a posterior industrialização. Em vez de uma gradual “acumula-
ção de forças” criando as bases econômica, tecnológica, social e ideológica 
para o grande pulo da industrialização, o autor enfatiza as dramáticas limi-
tações ecológicas enfrentadas tanto pela Europa quanto pela Ásia no final 
do século XVIII. Sem o rompimento destas limitações havia possibilidades 
reais do desenvolvimento protoindustrial de então entrar por um beco sem 
saída e deixar de acompanhar o nível coevo de crescimento populacional.
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E que limitações eram essas? Basicamente, o grau de desmata-
mento de florestas e utilização dos limites das terras agrícolas em um 
momento em que a produção de alimentos entrava agora em competição 
com a produção agrícola para fins não alimentares (especialmente têxteis) 
e colocava uma pressão cada vez mais insuportável nas possibilidades de 
produção e geração de energia com a tecnologia disponível até então. 
Como esse dilema foi rompido na Europa para possibilitar a Revolução In-
dustrial? Entre outros fatores, Pomeranz coloca como cruciais a utilização 
do carvão para fins industriais e o enorme alívio ecológico proporcionado 
pela exploração das terras do Novo Mundo. Veremos os detalhes dessas 
duas vertentes a seguir.

Tendo separado a industrialização de qualquer aperfeiçoamen-
to “natural” de processos econômicos da Idade Moderna em 
qualquer área, podemos agora sugerir maneiras como um pa-
drão em desenvolvimento de relações entre certas áreas deu 
à Europa ocidental vantagens importantes nas vésperas da in-
dustrialização. Estas não eram vantagens que tinham que levar a 
um avanço revolucionário industrial, mas vantagens que aumen-
tavam em muito essa possibilidade e a fizeram mais fácil de man-
ter. Essas vantagens ajudaram a resolver um grande problema 
compartilhado pelas áreas centrais do Velho Mundo: que antes 
do fertilizante sintético, fibras sintéticas e a fonte mineral barata 
que tornou estes produtos sintéticos econômicos, havia limites na 
capacidade de substituir trabalho e capital por terra. Estes limites 
tornavam difícil continuar a expandir populações, elevar o con-
sumo per capita e aumentar o grau de especialização industrial 
destas áreas, mais ainda fazer tudo isso nos ritmos acelerados do 
século XIX. Comércio ajudava, como veremos, mas não poderia 
resolver esses problemas. Gerenciamento agrícola intensivo em 
trabalho poderia suportar mais pessoas e, talvez, sustentar me-
lhoramentos modestos nos padrões de vida, mas provavelmente 
não mais que isso. E tenderia a diminuir, não aumentar, a percen-
tagem da população capaz de trabalhar fora da agricultura.
As vantagens da Europa em escapar essas limitações eram, em 
grande parte, ecológicas. Algumas provinham de recursos em 
reserva na própria Europa — e eram benefícios irônicos de bar-
reiras ao desenvolvimento anterior desses recursos — mas eram 
compensadas, em grande parte, pelas vantagens leste-asiáticas 
no uso eficiente de terra e combustível. Outras, como discutido 
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no capítulo 1, eram relacionadas à localização afortunada dos 
depósitos de carvão e das habilidades para explorá-los. Outras 
eram baseadas no botim do Novo Mundo e nas conjunturas par-
ticulares que formatavam sua relação com a Europa: esta par-
te da história será o foco do capítulo 6. Por outro lado, esses 
choques de recursos favoráveis compraram tempo para a emer-
gência de outras inovações. Juntas transformaram o mundo de 
possibilidades econômicas da Europa. Isso naturalmente não 
significa que este espaço extra para respirar explique criativida-
de tecnológica — mas os dois fatores funcionaram juntos, refor-
çando as recompensas um do outro.
Assim, neste capítulo, recapitulo brevemente as perspectivas 
da Europa ocidental em comparação com as de outras regiões, 
enfatizando o que ela compartilhava com as outras áreas densa-
mente povoadas. Depois descrevo um conjunto de desafios eco-
lógicos comuns do século XVIII e noto que, apesar de ser menos 
densamente povoada em termos absolutos que China ou Japão, 
a Europa ocidental enfrentava problemas ecológicos compara-
velmente sérios. Tanto na Europa ocidental quanto no Leste da 
Ásia, havia relativamente pouco espaço no final do século XVIII 
para crescimento extensivo adicional ocorrer sem mudança insti-
tucional significante, novas tecnologias economizadoras de terra 
e/ou tremendo aumento na importação de mercadorias inten-
sivas no uso de terra. Enquanto o Japão ainda tinha alguns do-
mínios periféricos nos quais, se mudanças institucionais fossem 
feitas, o crescimento poderia ser realizado aplicando-se as me-
lhores práticas existentes à terra que não tinha sido ainda utiliza-
da intensivamente, a Europa tinha uma área ainda maior deste 
tipo (especialmente na Europa oriental), e a China tinha relati-
vamente poucas. Todas as três tinham áreas centrais (os deltas 
dos rios Yangzi e Pérola; a Inglaterra e Holanda; Kinai e Kanto) 
onde apenas uma grande transformação tecnológica, comércio 
vastamente aumentado com as periferias, ou ambos poderiam 
sustentar crescimento adicional de população e consumo.
Teoricamente, a Europa tinha mais espaço que a Ásia oriental 
para sustentar crescimento populacional adicional aumentando 
a intensidade do trabalho em seu uso de terra. Mas a nature-
za da agricultura europeia tornava improvável ela utilizar essas 
possibilidades totalmente. Além do mais é pouco provável que 
este caminho levasse a grandes aumentos adicionais em consu-
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mo per capita, muito menos à industrialização. Quando obser-
vamos o país europeu que seguiu este caminho — a Dinamarca 
— vemos que a intensidade de trabalho aumentada levou-o a 
estabilizar sua frágil ecologia e manter seu padrão de vida. Mas 
a população e o consumo per capita estagnaram, e nenhuma 
base para um grande avanço revolucionário [industrial] foi cria-
da. (Pomeranz, 2000, p. 211-212)

Pomeranz na passagem acima insiste, então, que o crescimento 
econômico da Idade Moderna (época da protoindustrialização) era inten-
sivo em mão de obra e em uso de terra. Para ele não havia mais espa-
ço nestas áreas para explorar aumento nem em um nem em outro. Ele 
menciona que a Europa oriental oferecia ainda terras em reserva para a 
Europa como um todo. Entretanto, o tipo de regime de trabalho lá exis-
tente (com forte componente servil e dificuldades institucionais para a 
livre movimentação de mão de obra) impedia que formasse uma área de 
livre migração e uso ótimo dos fatores de produção integrada com a já 
“esgotada” Europa ocidental.

[...] este tipo de parceiro comercial colocava problemas diferen-
tes para a Europa ocidental. Primeiro, rigidez institucional limi-
tava a capacidade da Europa oriental de aumentar a produção. 
Segundo, não era um grande mercado de manufaturados, o que 
limitava a capacidade da Europa ocidental de pagar por pro-
dutos primários. Consequentemente, o trabalho servil ajudou 
a estabilizar um padrão de intercâmbio leste-oeste na Europa, 
mas o manteve em escala pequena, uma escala que era cres-
centemente inadequada para o apetite da Europa ocidental por 
mercadorias intensivas em terra. (Pomeranz, 2000, p. 257)

Pomeranz enfatiza que tanto Europa quanto Ásia, sem o grande 
salto revolucionário da industrialização, caminhavam para um beco sem 
saída ecológico que tornava impossível continuar os aumentos popula-
cionais e de padrão de vida com os métodos intensivos em mão de obra 
e terra prevalentes até então. Segundo ele, não foi apenas a China e ou-
tros países asiáticos que seguiram esse beco sem saída da manutenção 
dos métodos intensivos em mão de obra. Na Europa havia o exemplo da 
Dinamarca, país que não participou ativamente da exploração colonial ul-
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tramarina, e, portanto, pode servir como um  exemplo de como a Europa 
ocidental, sem a bonança ecológica das Américas e colônias, também iria 
ficar presa no beco sem saída dos métodos intensivos em mão de obra.

[...] É revelador olhar de novo para a Dinamarca, um caso europeu 
ocidental que parece, em muitos aspectos, mais como partes da 
China e do Japão do que a Inglaterra. A despeito de uma vigorosa 
expansão de sua marinha comercial e de guerra no período dos 
séculos XVI-XVIII (a um custo considerável para sua florestas) e 
o licenciamento de companhias para  a colonização e comércio 
ultramarino no modelo anglo-holandês, a Dinamarca não ganhou 
muito com a expansão ultramarina e seus problemas com a terra, 
combustíveis e fertilidade do solo se tornaram agudos no século 
XVIII. Entretanto, o país se saiu melhor que a maioria dos outros 
da Europa em estabilizar sua ecologia através de medidas domés-
ticas: campanhas maciças de adubação com marna, recuperação 
de dunas de areia, escavação de valas, gerenciamento florestal 
sistemático, lavradio convertível com a utilização de grandes 
quantidades de trevo, e assim por diante. Essas eram medidas 
intensivas em trabalho — Kjaergaard estimou muito conservado-
ramente um aumento de 50% no aumento de horas trabalhadas 
per capita para os trabalhadores rurais — e em muitos casos re-
queria uma mobilização maciça de trabalho forçado de vilões (o 
que ainda era comum na Dinamarca do século XVIII).
Apesar de estes esforços terem colocado a prosperidade agrícola 
em uma base nova e ecologicamente mais segura, a Dinamarca 
não teve aumento em sua percentagem da população urbana 
entre 1500 e 1800 e viu apenas um crescimento limitado da pro-
toindústria [...] Estes padrões persistiram por um período até 
mesmo no século XIX, a despeito da Dinamarca ter quantidades 
razoáveis de capital, bom transporte, participar da ciência euro-
peia, e ter abundância de modelos de industrialização próximos 
a si. Além disso, a mão de obra continuou esmagadoramente 
concentrada na agricultura, apesar destas abordagens intensi-
vas em trabalho para a agricultura, conservação de combustíveis 
e gerenciamento de terra produzirem um declínio a longo prazo 
substancial da produtividade física do trabalho: Kjaergaard es-
tima um aumento na produção agrícola de, no máximo, 100% 
entre 1500 e 1800 [...] enquanto os insumos de trabalho au-
mentaram mais de 200%. Quando o rendimento do trabalho na 
Dinamarca começou a aumentar na parte final do séc. XIX, isso 
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ocorreu, no início, menos pela melhoria da produtividade física 
que pelo fato de que seus vizinhos estavam se industrializando, 
aumentando assim os preços que os dinamarqueses recebiam 
por seus produtos agrícolas.
Assim, o caminho da autossuficiência ecológica através da inten-
sificação do trabalho rural, uma vez adotado, não era facilmente 
abandonado, pelo menos não até que a química e a maquinaria 
do século XX tornassem possível uma transformação bem mais 
radical da agricultura. Neste sentido, o caminho da Dinamarca se 
assemelha ao tomado por várias partes da Ásia oriental no final 
do séc. XVIII, início do XIX mais do que o tomado pela Inglaterra 
ou mesmo Flandres. (Pomeranz, 2000, p. 239-240))

Como alguns países da Europa ocidental conseguiram escapar 
da armadilha do modelo (dinamarquês ou asiático oriental) do prolonga-
mento do padrão pré-industrial da intensificação do trabalho? Pomeranz 
realça o alívio ecológico trazido pelo carvão e pelo Novo Mundo.

Assim, em 1800, as pressões ecológicas descritas antes no capí-
tulo continuavam irresolutas na Europa ocidental, tanto quanto 
na China e Japão. Estas pressões poderiam ter interrompido o 
crescimento completamente ou forçado um caminho “asiá-
tico oriental” (ou, talvez, “dinamarquês”) mais intensivo em 
trabalho, que não envolveria nenhum avanço revolucionário. 
Eventualmente, as “vantagens do atraso” ecológicas discutidas 
aqui fizeram uma grande diferença, mas elas levaram tempo 
para se tornar disponíveis.
Entrementes, o avanço trazido pelo carvão forneceu uma im-
portante forma de alívio ecológico. Mas mesmo isso não era su-
ficiente, dada a variedade de produtos intensivos em terra ne-
cessários. Se a Europa ocidental tivesse que passar por um gran-
de aumento na produção industrial e no consumo de produtos 
primários além dos níveis do século XVIII (mesmo um aumento 
absoluto, ainda mais um per capita) ela necessitaria de um novo 
tipo de parceiro comercial. E isso, como veremos, só era possível 
no Novo Mundo. (Pomeranz, 2000, p. 263)

Pomeranz, assim, coloca que, sem o alívio ecológico do Novo 
Mundo, o Velho Mundo europeu teria grandes dificuldades para seu des-
lanche nas fases iniciais da Revolução Industrial. Antes de vermos como 
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o autor analisa esta contribuição exógena, vejamos uma contribuição en-
dógena que ele considera assaz importante, especialmente no caso da 
pioneira industrial, a Inglaterra: o carvão.

Como vimos anteriormente, Pomeranz enfatiza a imensa pressão 
ecológica a que já estava submetida a Europa ocidental no século XVIII. 
A crescente competição no uso de terra para produzir comida e fibras le-
vava à grande desflorestamento. Não haveria condição de se utilizar mais 
madeira ainda como combustível para as necessidades aumentadas pela 
vindoura Revolução Industrial sem colocar uma pressão insuportável so-
bre aquele sistema. O carvão mineral, escavado das profundezas da terra, 
com grande economia do solo superficial possibilitaria um considerável 
(mas não totalmente suficiente) alívio, além de trazer a portabilidade ne-
cessária para o dinamismo dos futuros centros industriais.

O carvão foi central para as primeiras visões da Revolução 
Industrial. Apenas o algodão, ferro, aço e estradas de ferro rece-
beram atenção comparável e, exceto pelo algodão, estes outros 
setores dependiam do carvão. Entretanto, mais recentemente, o 
carvão tem saído do foco. Notaram, por exemplo, que inicialmen-
te mais fábricas recebiam energia da água que do carvão e que 
a maior parte do carvão da Inglaterra era usada para as tarefas 
não glamorosas e pouco inovadoras de aquecimento domiciliar e 
cozinhar. E.A. Wrigley reafirmou a centralidade do carvão ao cal-
cular que levariam 15 milhões de acres de florestas (21 milhões 
se ele tivesse usado uma conversão menos conservadora) para 
equiparar a energia anual gerada pelo carvão na Inglaterra em 
1815, mas não é óbvio o que este número nos diz. A Inglaterra 
não teria consumido esta quantidade adicional de madeira (nem 
Wrigley diz que teria) já que não a tinha. Nem podemos dizer 
com certeza que um número específico de forjas teria fecha-
do, vidro não seria fabricado, ou casas não aquecidas. Os ajus-
tes teriam envolvido alguma combinação complexa de pessoas 
passando mais frio, comprando mais roupas, produzindo menos 
ferro e assim por diante. E não podemos ter certeza que alguns 
avanços industriais específicos — muito menos a industrialização 
em geral — teriam parado totalmente sem carvão.
Mesmo assim, ao menos um retorno parcial à ênfase anterior no 
carvão parece justificada, tanto pelas razões de Wrigley quan-
to por outras. A água pode, por um tempo, ter gerado energia 



85

para mais fábricas que o carvão, mas era geograficamente res-
trita, não portável e muitas vezes pouco confiável sazonalmente. 
Além disso, não era substituta para combustão em muitos tipos 
de processos químicos e físicos (da cervejaria à metalurgia e tin-
turaria) e na revolução dos transportes que deu grande impulso 
à divisão do trabalho. No setor crítico do ferro (e assim também 
no aço, estradas de ferro, etc.) é difícil imaginar que alternativa 
haveria aos combustíveis fósseis. (Pomeranz, 2000, p. 59-60)

Mas como poderia o carvão em si ter beneficiado especialmente 
a Grã-Bretanha como pioneira, se este mineral se encontrava também em 
outras partes do mundo, inclusive a China? Aqui Pomeranz vai enfatizar 
o efeito do acaso, da pura sorte, na determinação se uma localidade ou 
outra em posições tecnológicas semelhantes será a pioneira em algum 
avanço importante. Ele aponta que a localização dos depósitos de carvão 
na Inglaterra foi mais afortunada que na China: na primeira estavam lo-
calizados perto dos centros industriais consumidores e na última longe, 
dificultando o aproveitamento daquele material.

[...] Apesar de que seria teleológico demais ver no boom do car-
vão no início do século XIX todas as maneiras como combustí-
veis fósseis baratos eventualmente relaxaram pressões de uma 
oferta finita de terra (mesmo na própria agricultura, graças aos 
fertilizantes intensivos em energia), ele foi um passo crucial. 
Energia hídrica, independentemente de quão desenvolvidas es-
tivessem as rodas hidráulicas simplesmente não tinha o mesmo 
potencial para suprir insumos de energia que teriam significa-
tivamente ultrapassado uma população rapidamente crescente 
pelas décadas por vir ou permitir à química servir de substitu-
ta para a terra. Assim, parece lógico ver a mineração e usos do 
carvão como provavelmente a vantagem tecnológica europeia 
endógena crucial para a revolução do século XIX e (diferente-
mente dos têxteis) não dependente do florescimento completo 
do acesso europeu aos recursos ultramarinos.
Os motores a vapor foram cruciais aqui, tanto como máquinas que 
usavam o carvão para fornecer energia a outros processos e como 
a fonte de energia para bombas à água mais eficientes que permi-
tiram uma grande expansão da própria mineração do carvão [...]
Máquinas a vapor de algum tipo tinham sido desenvolvidas em 
várias sociedades antes do século XVIII, mas nunca passaram 
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de curiosidades. Os chineses há muito tinham compreendido o 
princípio científico básico envolvido — a existência da pressão 
atmosférica — e tinham há muito dominado (como parte de seu 
“fole de caixa”) um sistema de pistão/cilindro de dupla ação se-
melhante ao de Watt, bem como um sistema para transformar 
o movimento rotatório em movimento linear que era tão bom 
quanto qualquer um desenvolvido em qualquer parte antes do 
século XX. Tudo que faltava era usar o pistão para movimentar a 
roda em vez de vice-versa. (em um fole, o jato de ar quente im-
pulsionado pelo pistão era o objetivo, não um passo para forne-
cer energia à roda.) [...] Em um sentido estritamente tecnológi-
co, então, esta tecnologia central da Revolução Industrial pode-
ria ter sido desenvolvida fora da Europa. Nós não podemos dizer 
definitivamente por que foi de fato desenvolvida primeiramente 
na Europa. Podemos, entretanto, identificar algumas razões por 
que a Europa — mais especificamente a Inglaterra — foi um local 
particularmente provável para a série de desenvolvimentos co-
nexos em carvão e vapor centrais para a Revolução Industrial. E 
quando comparamos a Inglaterra com o delta do Yangzi — onde 
incentivos similares existiam para aliviar a pressão no suprimen-
to local de madeira, e onde tecnologia avançada e uma econo-
mia altamente comercializada também estavam presentes — a 
vantagem da Europa apoiava-se em acidente geográfico tanto 
quanto nos níveis gerais de habilidade técnica e muito mais que 
em qualquer vantagem (provavelmente não existente) em efici-
ência de mercado da economia como um todo [...]
A estória da mineração chinesa em geral, e mineração de carvão 
em particular, é algo intrigante. O norte e noroeste da China pos-
suem enormes depósitos de carvão e na longa era em que o nor-
te incluía o centro de gravidade político, econômico e geográfico 
da China, a China desenvolveu um enorme complexo de carvão 
e ferro. De fato, Hartwell estima que a produção de ferro chinesa 
por volta do ano 1080 provavelmente excedia a de toda a Europa 
não russa em 1700. Além disso, o complexo de carvão e ferro não 
era meramente grande, mas também sofisticado: os metalúrgi-
cos chineses, por exemplo, parecem ter conhecido coisas sobre 
a criação e uso de coque (carvão purificado) que não seriam des-
cobertas em outras partes por séculos. Mas entre os anos 1100 e 
1400, o norte e noroeste da China foram atingidos por uma série 
de enormes catástrofes: invasões e ocupação (pelos mongóis e 
outros), guerras civis, enormes enchentes (incluindo um grande 
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deslocamento no rio Amarelo) e a peste. Os invasores Jurchen 
do século XII frequentemente exigiam que alguns dos mais há-
beis artesãos da região da capital fossem entregues a eles como 
preço para (temporariamente) suspenderem o cerco: não é claro 
quantos retornaram. Quando a área recobrou alguma estabilida-
de depois de 1420, o centro demográfico e econômico da China 
tinha-se movido irrevogavelmente para o mais ecologicamente 
hospitaleiro sul. Grandes partes do norte da China tiveram que 
ser repovoados por transferências governamentais de pessoas 
durante o século XV [...]. Apesar da mineração de carvão ter per-
manecido significante na China, nunca mais foi o setor vanguar-
dista de antes. (Pomeranz, 2000, p. 61-63)

Pomeranz vai enfatizar então o fato de que a partir daí ocorrerá o 
distanciamento físico entre os centros de produção de carvão (no norte) e 
os grandes centros econômicos chineses (como a região do baixo Yangzi) 
situados no sul (e as consequências disso para o desenvolvimento da in-
dústria carvoeira às vésperas da Revolução Industrial).

[...] É altamente improvável que o carvão em particular tivesse 
atraído muita atenção dos artesãos e empreendedores do baixo 
Yangzi: havia pouco carvão na região ou em lugares facilmente 
accessíveis aos seus negociantes. As nove províncias meridio-
nais da China têm apenas 1,8% das reservas de carvão da China 
contemporânea. Em contraste, a província Shanxi no noroeste 
mais a Mongólia Interior possuem 61,4% [...]
Apesar dos ganhos de ligar esses depósitos de carvão do noroes-
te com o delta do Yangzi parecerem tão imensos em retrospecto 
que é tentador imaginar algumas pessoas fazendo um enorme 
esforço para tal, não é claro que tenha sido assim. A maior parte 
dos ganhos de tal projeto que podemos imaginar agora, dado o 
que conhecemos sobre o uso do carvão, eram invisíveis ex ante.
Entrementes, os mineiros de carvão do noroeste, operando em 
uma região atrasada em geral, não eram particularmente propí-
cios a aprender os desenvolvimentos técnicos de outras partes 
que eles pudessem aplicar aos seus problemas e tinham pouca 
chance de encontrar artesãos que tivessem aprendido habilida-
des técnicas precisas [...] Estes artesãos existiam (e suas quanti-
dades e habilidades pareciam não ficar atrás de seus equivalen-
tes europeus), mas estavam quase todos no delta do Yangzi ou 
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ao longo da costa meridional [...] Mesmo se os operadores das 
minas tivessem visto como melhorar suas técnicas de mineração, 
não tinham razão para pensar que extrair mais carvão iria permi-
tir-lhes capturar um mercado vastamente expandido; problemas 
de transporte aparentemente insuperáveis continuariam a sepa-
rar suas minas dos ricos, mas ecologicamente carentes, consumi-
dores de combustíveis das grandes cidades chinesas.
[... E finalmente,] o maior problema técnico enfrentado pelos 
mineiros chineses de carvão, especialmente no noroeste, era 
fundamentalmente diferente daquele enfrentado pelos seus 
correspondentes na Inglaterra. As minas inglesas tendiam a 
se encher de água, assim bombas poderosas eram necessárias 
para remover a água. As minas de carvão chinesas tinham bem 
menos problemas com água. Em vez disso, eram tão áridas que 
a combustão espontânea era uma ameaça constante. Foi esse 
problema — que requeria ventilação em vez de bombas po-
derosas — que preocupava o compilador do mais importante 
manual técnico chinês do período. E apesar do problema não 
ter sido completamente resolvido, pelo menos um historiador 
contemporâneo da mineração afirmou que as abordagens des-
critas naquele manual eram muito sofisticadas para o seu tem-
po. Mesmo se melhor ventilação tivesse melhorado o problema 
— ou as pessoas desejassem tanto o carvão que pagariam por 
este nível tão alto de perigo — as técnicas de ventilação não 
teriam ajudado a resolver os problemas de transporte de carvão 
(e coisas em geral) como os motores a vapor que bombeavam as 
minas inglesas fizeram. Assim, apesar do nível geral de habilida-
des, recursos e condições econômicas da China, tomada como 
um todo abstrato, poder não ter sido meno condutivo a uma 
revolução de vapor/carvão como o nível geral da “Europa” como 
um todo, a distribuição desses dotes tornava suas chances de tal 
revolução mais apagadas.
Em contraste, alguns dos maiores depósitos de carvão da 
Europa estavam localizados em uma área muito mais pro-
missora: a Grã-Bretanha. Isto os colocava perto de excelente 
transporte por água, da economia comercialmente mais dinâ-
mica da Europa, de muitos artesãos hábeis, e — para dar aos 
problemas de obter e usar o carvão uma urgência adicional — 
de uma sociedade que enfrentava uma grande penúria de ma-
deira combustível desde 1600, senão antes. E apesar de ma-
deira e produtos baseados em madeira serem importados por 
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mar, isso era muito mais caro que receber toras flutuando na 
corrente de um rio, como o delta do Yangzi fazia. Os incentivos 
para usar (e aprender mais sobre) carvão comparativamente 
acessível eram correspondentemente maiores [...]
Assim, vemos que o conhecimento técnico foi essencial para a 
revolução do carvão na Europa, mas o desenvolvimento deste 
conhecimento técnico dependeu de um longo período de ex-
perimentação (e muitos fracassos ao longo do caminho) com 
suprimentos baratos e abundantes. Estas experimentações 
foram possíveis porque a habilidade artesanal, a demanda de 
consumidores, e o próprio carvão estavam concentrados perto 
uns dos outros.
Sem essa boa sorte geográfica, poderiam ser desenvolvidas ha-
bilidades técnicas em uma área com futuro limitado (e.g., no 
uso e melhoramento das fornalhas de madeira) e não prosseguir 
na trilha que eventualmente levou à utilização de novos supri-
mentos vastos de energia. E a situação chinesa — em que os de-
pósitos de carvão estavam bem mais longe do delta do Yangzi do 
que, digamos, a bacia de Paris — coloca a boa sorte da Inglaterra 
em maior realce. (Pomeranz, 2000, p. 64-67)

Assim, o autor admite um fator endógeno para que a Europa, ou 
mais especialmente a Inglaterra, fosse pioneira na Revolução Industrial. 
Mas nota a importância do fator sorte na utilização deste fator crucial 
para os fins de deslanche desta revolução.

Além disso, Pomeranz (2000, p. 263) afirma que o carvão em si 
não resolveria o dilema ecológico em que se encontrava a Europa no final 
do século XVIII. Isso só seria resolvido definitivamente com o imenso alí-
vio ecológico trazido pelas colônias do Novo Mundo. É interessante notar 
que, para o autor, este alívio ecológico é mais importante para explicar a 
Revolução Industrial que a própria contribuição financeira direta trazida 
pela exploração de rendas, metais preciosos, etc. das Américas. 

Vários acadêmicos primariamente preocupados com lugares não 
europeus argumentaram que os ativos financeiros acumulados 
através de comércio de escravos, pirataria e atividades simila-
res foram cruciais para o financiamento da Revolução Industrial. 
A versão deste argumento de Eric Williams é a mais famosa de 
todas. Alguns poucos europeanistas, notavelmente Fernand 
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Braudel, concordaram que a minas do Novo Mundo, as planta-
ções e o comércio de escravos deram à Europa uma importante 
habilidade de viver melhor e investir mais que sua própria pro-
dutividade permitiria. Mas a maioria defendeu que os lucros não 
foram importantes por pelo menos uma de três razões. Em pri-
meiro lugar, alguns negam que a coerção permitiu lucros acima 
da média. Outros concedem ao menos a possibilidade de lucros 
acima da média, mas argumentam que a acumulação destes lu-
cros foi trivial comparada com a acumulação de lucros vindos da 
atividade econômica dentro da própria Europa. E outros apon-
tam, como fiz acima, aos relativamente pequenos requisitos de 
capital nos período inicial da Revolução Industrial e argumentam 
que isso torna qualquer lucro acima do normal que tenha havido 
em grande parte irrelevante para a industrialização.
A validade deste argumento — de que o estoque de capital dis-
ponível para o investimento fixo não foi decisivo para a criação 
da Revolução Industrial — depende do que exatamente este 
argumento está refutando. Remova os lucros do comércio de 
escravos e das minas do Novo Mundo e algumas pessoas na 
Inglaterra ainda poderiam ter construído fábricas de tecidos de 
algodão e cervejarias; mesmo os requisitos muito maiores de 
capital das estradas de ferro poderiam ter sido obtidos uma vez 
que os lucros da revolução do algodão tivessem aparecido. Mas 
um argumento mais geral ainda é defensável. Em vista das con-
sideráveis dificuldades que partes da Europa estavam tendo em 
prover suas populações crescentes no século XVIII — e a diferen-
ça do padrão de longo prazo que a Europa poderia ter formado 
caso a necessária produção tivesse sido gerada aumentando a 
intensidade de trabalho em vez da intensidade de capital [...]— 
uma redução nos recursos financeiros disponíveis poderia ter 
tido profundas implicações [...]
Por qualquer padrão, os lucros extraeuropeus foram menores 
que aqueles ganhos em atividades menos espetaculares dentro 
da Europa, mas isso não resolve a questão em definitivo. Patrick 
O’Brien, em um artigo frequentemente citado, calculou que os 
frutos da coerção ultramarina não podem ter sido responsáveis 
por mais de 7% do investimento bruto dos britânicos no final do 
século XVIII (apesar de um artigo posterior deixar aberta a possi-
bilidade de uma percentagem maior); e para a Europa como um 
todo teria sido bem menos.
Mas em um mundo pré-industrial, isso poderia ter sido bastan-
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te significativo. As taxas típicas de produção eram muito mais 
lentas que na maior parte das economias industriais de hoje, 
e tem sido sugerido (mas não provado) que os bens de capital 
pré-industriais eram, em média, bem menos duráveis fisicamen-
te que agora (sendo feitos de diferentes materiais e expostos 
à natureza). Isso sugeriria que uma proporção muito menor da 
produção não consumida de um ano tornava-se acumulação lí-
quida de capital: a maior parte servia para compensar a alta taxa 
de depreciação do estoque de capital. Simon Kuznets estimou 
que usando uma taxa de crescimento anual menor para a eco-
nomia como um todo (0.4% em vez de 2.5% que ele calculava 
ser o normal para as economias industriais), encurtando o tem-
po de vida médio do estoque de capital de quarenta para trinta 
anos e aumentando as necessidades correntes de manutenção 
(de 1% para 2% da produção) para acomodar aquelas diferen-
ças, chegou-se a um modelo de economia “pré-industrial” no 
qual apenas 6% de poupança bruta é suficiente para tornar-se 
acumulação líquida de capital, comparado com 76% no modelo 
da economia moderna. Fazendo mais ajustes, ele chegou a um 
modelo hipotético de economia pré-moderna que, mesmo que 
poupasse mais em termos brutos (26%) que a moderna (24.9%), 
alcançava um incremento líquido ao seu estoque de capital igual 
a apenas 1,32% de sua produção anual (versus 19%).
Em tal contexto, mesmo um relativamente pequeno “lanche grá-
tis” — um incremento em poupança bruta que não era adquirido 
a expensas do consumo — poderia levar a um significativo au-
mento na acumulação líquida de capital. Por exemplo, se imagi-
narmos uma economia conformada exatamente como o segun-
do modelo de economia pré-industrial de Kuznets (investimento 
bruto de 26%, líquido de 1,32%), aumentar o investimento bruto 
em 7% como admitido por O’Brien para os “super-lucros” mais 
que dobraria o aumento líquido anual do estoque de capital [...]
Falando mais geralmente, há claras situações em que um pe-
queno incremento em algo faz toda a diferença do mundo. Os 
genes humanos são 98.4% idênticos aos dos chimpanzés bono-
bos, mas poucos de nós desqualificariam uma explicação de por 
que os seres humanos se espalharam por quase todo o planeta 
(enquanto os chipanzés sobreviveram apenas em alguns luga-
res) na base de que ela se concentraria demais no comporta-
mento tornado possível por apenas 1,6% restantes. (Pomeranz, 
2000, p. 186-188, 279)
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Assim, Pomeranz, diferentemente de muitos autores anticolo-
nialistas ortodoxos, não enfatiza tanto a quantidade absoluta de riqueza 
(minerais preciosos, etc.) obtida no Novo Mundo quanto sua posição re-
lativa crucial como os fundos adicionais que podem ter determinado a 
vantagem da Europa no pioneirismo da Revolução Industrial. Mas, segun-
do ele, mais importante que o dinheiro em si (que, na verdade facilitaria 
mais a manutenção de um padrão industrial principalmente passada a 
fase inicial da Revolução Industrial, baseada em indústria leve com baixa 
exigência de capital) foi o alívio ecológico trazido pelas colheitas do Novo 
Mundo, solucionando o problema de falta de terra na Europa ocidental 
para sustentar crescentes populações e crescentes demandas concorren-
tes de comida e fibras.

Uma área central, a Europa ocidental, foi capaz de escapar do 
beco sem saída protoindustrial e transferir trabalhadores arte-
sanais para as indústrias modernas à medida que a tecnologia se 
tornava disponível. Ela pode fazer isso, em grande parte, porque 
a exploração do Novo Mundo tornou desnecessário mobilizar 
a enorme quantidade de trabalhadores adicionais que teriam 
sido necessários para usar a própria terra da Europa de manei-
ras mais intensivas e ecologicamente sustentáveis — se é que 
mesmo isso pudesse prover os produtos primários para se man-
ter à frente do crescimento populacional do século XIX [...]
Dado que o total de terra arável da Grã-Bretanha era de apro-
ximadamente 17 milhões de acres [... se] nós computarmos o 
algodão, açúcar e madeira [importados do Novo Mundo pela 
Inglaterra] por volta de 1830 teríamos entre 25 e 30 milhões de 
“acreagem fantasma” [...] Isso também supera a estimativa de 
Anthony Wrigley de que, para obter [por combustível de ma-
deira] o equivalente anual de energia fornecido pelo carvão em 
1815, seria necessário que o país magicamente recebesse 15 
milhões de acres adicionais de florestas [...]
Assim, quão importante o carvão e o Novo Mundo parecerão 
depende parcialmente do grau de convencimento dos leitores 
das similaridades [que havia entre diversas regiões avançadas 
da Europa e Ásia às vésperas da Revolução Industrial ...] Eu su-
geriria quatro razões para dar-lhes especial peso:
1. Os cálculos acima mostram que [essas contribuições] não 
eram pequenas relativamente a um padrão razoável (e.g., a ex-
tensão doméstica de terra da Grã-Bretanha)
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2. Elas apareceram no tempo certo para explicar uma diver-
gência crucial (uma vez que tenhamos datado a divergência de 
cerca de 1800)
3. Elas afetaram o desenvolvimento ao aliviar uma restrição — a 
quantidade finita de terras — que seria difícil de resolver com a 
base de conhecimentos e as instituições de seu tempo.
4. Os exemplos das áreas centrais na China, Japão e certas partes 
da própria Europa (como a Dinamarca) fornecem exemplos plau-
síveis de como sociedades sem essas vantagens poderiam ser.
Elas não requerem que imaginemos que, sem esse alívio, a 
Europa teria sofrido uma catástrofe malthusiana [..] ou que a 
Índia, China ou Japão, recebendo uma janela ecológica um pou-
co mais longa, poderiam ter produzido uma Revolução Industrial. 
Uma crise ecológica europeia poderia ter ocorrido, mas nosso 
pensamento contrafactual nos permite imaginar uma variedade 
de resultados prováveis, que têm, em comum, um conjunto de 
ajustes intensivos em trabalho para as pressões por terra que 
pessoas reais em circunstâncias similares fizeram com sucesso, 
mas não levaram a nada como o avanço revolucionário indus-
trial inglês. [... Na verdade] estes caminhos intensivos em traba-
lho podem também ter tornado mais difícil imitar a industriali-
zação, mesmo quando a tecnologia estava lá para ser copiada. 
Assim, realçar os fatores que escolhi me parece uma razoável, 
não temerária, invocação do princípio de que diferenças iniciais 
não muito grandes podem levar a diferenças futuras vastamente 
maiores. (Pomeranz, 2000, p. 264, 275-276, 280-281)

Ecologia, Carvão e Colônias, Sorte e Coerção no 
Caminho da Revolução Industrial

Assim, chegamos ao fim da narrativa de Pomeranz. Seu argumen-
to, em resumo, é que, às vésperas da Revolução Industrial, as diferenças 
em termos de instituições, níveis de comercialização e tecnologia entre 
as regiões avançadas, de tamanhos comparáveis, na Europa (Inglaterra 
e Holanda) e Ásia (e.g., o delta do Yangzi na China, a região de Kanto no 
Japão, Gujarat na Índia) não eram suficientemente grandes para explicar 
porque a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Europa (ou melhor, 
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na Inglaterra). Afirma que todas essas regiões, em seus padrões de desen-
volvimento na fase manufatureira ou protoindustrial, caminhavam para 
um beco sem saída ecológico, no qual as pressões crescentes por terras 
e florestas, disputadas concorrencialmente para a produção de comida, 
fibras e energia não encontravam saída na base tecnológica (intensiva 
em uso de trabalho e terra) de então. Pomeranz enfatiza os fatores aca-
so (sorte) e coerção nas duas saídas encontradas pela Europa (pioneira-
mente Inglaterra) para este dilema: sorte no caso do carvão e coerção no 
caso do alívio ecológico propiciado pelo Novo Mundo. E quantificou este 
alívio (que considerava mais importante até que a própria contribuição 
financeira direta em termos de impostos, pedras preciosas, etc. do Novo 
Mundo): os 30 milhões de “acres fantasmas” necessários para produzir 
o algodão, açúcar e madeira enviados à Inglaterra em 1830 ou os 15 mi-
lhões de acres adicionais de florestas que seriam necessários para suprir, 
através de madeira, a energia fornecida pelo carvão em 1815, certamente 
não “caberiam” na extensão total de terras aráveis da Grã-Bretanha (17 
milhões de acres no alvorecer do séc. XIX). Foi esse alívio ecológico que 
tornou possível a alta produção de fibras e energia necessárias para a 
manutenção dos novos padrões da Revolução Industrial, principalmen-
te em suas fases iniciais. Sem ele, a Inglaterra e a Europa poderiam ter 
continuado pelo mesmo caminho intensivo em mão de obra da Ásia (e 
da Dinamarca), sem ter passado pelo avanço revolucionário intensivo em 
capital da Revolução Industrial antes das outras regiões. Como colocou 
Pomeranz em suas palavras finais na obra:

Assim, forças extramercado e conjunturas fora da Europa mere-
cem um lugar central na explicação de por que o (não excepcio-
nal) cerne da Europa ocidental alcançou avanços revolucionários 
únicos e terminou como o centro privilegiado da economia do 
novo mundo do século XIX, capaz de prover uma população cres-
cente com um padrão de vida sem precedentes. Nossa longa jor-
nada através de comparações inter-regionais nos trouxe alguma 
resolução da nossa questão metodológica inicial. Mostrou que 
em vez de fingirmos que estamos procurando diferenças entre 
entidades verdadeiramente independentes nas vésperas da in-
dustrialização, precisamos reconhecer a importância de conexões 
pré-existentes em criar essas diferenças. (Pomeranz, 2000, p. 297)
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2.3. China Transformed de Roy Bin Wong

Em China Transformed: Historical Change and the Limits of Eu-
ropean Experience, Roy Bin Wong (1997) reexamina as bases teóricas 
do pensamento eurocêntrico em relação à China e propõe alternativas 
metodológicas para suas limitações.9 É importante logo de início notar 
que Wong não descarta totalmente os postulados eurocêntricos sobre a 
Ásia. Segundo ele, a ciência ocidental trouxe insights importantes sobre 
a história mundial. Entretanto, ela não é detentora da verdade absoluta 
e possui fortes limitações. Como colocou, “as visões eurocêntricas do 
mundo são inadequadas, mas elas não são necessariamente mais er-
radas (ou certas) que comparações feitas a partir de outros pontos de 
vista”. (Wong, 1997, p. 7) Assim, o autor se coloca como não fazendo 
parte daqueles que combatem o eurocentrismo a partir de um ponto de 
vista oposto geograficamente, seja asiocêntrico, afrocêntrico ou outro 
qualquer. Na verdade, o que Wong propõe é o estabelecimento de uma 
maior simetria em comparações, de modo a evitar a unilateralidade de 
uma visão de apenas um ponto de vista. Nos estudos comparativos entre 
Europa e China, ele postula o que chama de “comparações simétricas”, 
ou seja, uma estratégia de duas mãos:

Nós não podemos escapar inteiramente de analisar a formação 
dos estados asiáticos por padrões europeus porque não há ne-
nhum terreno metateórico em que basear nossas comparações. 
Em vez disso, devemos atingir simetria olhando a Europa de 
uma perspectiva chinesa. (Wong, 1997, p. 282)

China Transformed é um esforço para construir as bases para 
este tipo de metodologia. Veremos a seguir os diversos passos do autor 
nesta direção.

9  Agradecemos à Cornell University Press e a Roy Bin Wong a permissão para 
reproduzirmos passagens selecionadas de China Transformed. Recomendamos ao 
público a leitura do original completo. (“Reprinted from R. Bin Wong: China Transformed: 
Historical Change and the Limits of European Experience. Copyright © 1997 by Cornell 
University. Used by permission of the publisher, Cornell University Press.”)
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Mil anos de História Chinesa e a Teoria Social Ocidental

Com este título Wong inicia sua apresentação das visões tradicio-
nais ocidentais sobre a China. Chama a atenção para um Leitmotiv cons-
tante nelas. O fato de que a China após ter atravessado séculos como uma 
civilização adiantada e ter atingido um auge de avanço produtivo, comer-
cial e tecnológico, tanto na área urbana quanto rural entre os séculos X 
e XII, passou por uma fase de estagnação de séculos, em que perdeu a 
vantagem sobre a Europa e outras regiões adiantadas do mundo.

A pergunta principal, então, se torna: O que descarilhou a China 
deste início promissor e a impediu de manter sua vantagem de-
senvolvimentista sobre a Europa? Uma visão alternativa enfatiza 
a ausência de mudança secular antes do século XIX: a ideologia 
política, as instituições sociais e as práticas culturais são vistas 
como reproduzindo uma ordem permanente e constante [...] 
Estas duas visões básicas sobre a China — mudança social dando 
errado e estagnação — foram desenvolvidas pela própria tradi-
ção ocidental de teoria social como explicação para as sociedades 
modernas [... Por exemplo,] Karl Marx e Max Weber argumenta-
ram a favor de um conjunto de traços distintos que distinguiam 
a Europa do resto do mundo: esses traços explicam os sucessos 
ocidentais e os fracassos dos outros.  (Wong, 1997, p. 6)

Wong (1997, p. 2) nos alerta que os estudos comparativos ten-
dem a chamar a atenção para alguma diferença crucial: por exemplo, “nos 
anos 1950 uma família comum de explicações para o fracasso dos países 
do Leste da Ásia em desenvolverem economias industriais modernas cita-
va fatores culturais, enfatizando a ausência de um individualismo agressi-
vo e aquisitivo nas sociedades confucianas”. Mas o autor recorda que “so-
mente diferenças não garantem comparabilidade” (por exemplo, o ethos 
confucionista, que nos anos 1950 explicava o atraso do Extremo Oriente, 
para alguns autores ocidentais mais recentes passou a ser uma chave para 
explicar o sucesso posterior de algumas das economias asiáticas). Assim, 
Wong (1997, p. 7) afirma que seu método comparativo se iniciará sempre 
que possível com as similaridades a fim de “estabelecer uma base clara a 
partir da qual avaliar a natureza e a importância das diferenças.
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Eu começarei pela Europa, da qual muita pesquisa sobre partes 
não ocidentais tem tentado escapar. Para transcender as visões 
eurocêntricas do mundo, eu acredito que devemos retornar aos 
casos europeus para considerar cuidadosamente como a forma-
ção do estado nacional e o desenvolvimento capitalista na rea-
lidade aconteceram como processos históricos em vez de como 
modelos teóricos abstratos. Depois de analisar as dinâmicas chi-
nesas de acordo com medidas europeias de mudança, eu avalia-
rei as possibilidades europeias de acordo com padrões chineses 
a fim de introduzir comparações não usualmente realizadas pe-
los analistas contemporâneos [...] Uma comparação sustentada 
dos padrões chineses e europeus de desenvolvimento econômi-
co, formação estatal e protesto social pode sugerir maneiras de 
interpretar a mudança histórica em ambas as partes do mundo, 
identificar os assuntos em que pesquisa histórica adicional pode 
ser especialmente útil, e contribuir para a construção de uma 
teoria social baseada não apenas no passado europeu, mas tam-
bém no de outras regiões do mundo. (Wong, 1997, p. 7)

Assim, Wong divide seu livro em três partes, onde analisará, 
com este método de comparações simétricas, o desenvolvimento capi-
talista, a formação estatal e as formas de protesto social tanto na Euro-
pa quanto na China.

Desenvolvimento Capitalista

O fato de a Europa ter sido pioneira e ter mantido a liderança por 
muito tempo no desenvolvimento do capitalismo é colocado por diversos 
autores como a chave para entender a vantagem europeia nas disputas 
mundiais. Por isso, Wong inicia sua análise a partir dos processos de de-
senvolvimento capitalista nas duas regiões do mundo. Primeiro de tudo, 
como outros autores asiocêntricos citados aqui, faz uma grande diferen-
ciação entre o período antes e depois da eclosão da Revolução Industrial. 
Segundo ele, são dois períodos radicalmente diferentes com dinâmicas 
econômicas bem diferenciadas. Ele nota que o período moderno, nos sé-
culos XV a XVIII, é marcado por uma dinâmica econômica smithiana.
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A força motora por trás dos melhoramentos econômicos na 
Riqueza das Nações de Adam Smith são ganhos de produtividade 
advindos da divisão do trabalho e da especialização [...] Como a 
produção agrícola era tão predominante na atividade econômi-
ca geral [... a]  economia de Riqueza das Nações de Smith conti-
nuava a ser principalmente uma economia agrícola. Não admira, 
então, que Smith enfatizasse o investimento agrícola, assumisse 
que o crescimento econômico era finito e esperasse que os sa-
lários reais, no final das contas, se rebaixassem aos níveis de 
subsistência [...] Malthus e Smith viviam no mesmo mundo de 
limitadas possibilidades econômicas. O mundo de Smith não era 
a Europa [industrial] do século XIX. Em pontos cruciais, a Europa 
do século XVIII compartilhava mais características comuns com 
a China do mesmo período do que com a própria Europa dos 
séculos XIX e XX [...] Nós observamos dinâmicas smithianas em 
muito da China nos séculos XVI a XIX. As características gerais 
de agricultura comercializada, manufatura e comércio são bem 
conhecidas na literatura chinesa e japonesa [...] Especialmente 
famosas são as indústrias de seda e algodão da região do baixo 
Yangzi, perto de Shangai, as duas principais formas de industrias 
manufatureiras que se juntaram à agricultura comercializada de 
arroz e outros produtos para criar a economia regional chinesa 
mais rica. (Wong, 1997, p. 16-17)

Assim, Wong mostra que nos séculos precedentes ao XIX, Euro-
pa e China apresentavam semelhanças em suas dinâmicas econômicas, 
basicamente smithianas. Aqui interferem as escalas espaciais das regiões 
envolvidas na comparação. A China, muito maior que a maioria dos países 
europeus, forma quase que um continente em si, de forma que às vezes 
é mais adequado comparar certos países europeus com regiões da China 
em vez de com o reino do Meio como um todo. (Wong, 1997, p. 8). Se 
nem todas as regiões da China eram tão adiantadas como o baixo Yangzi, 
a mesma heterogeneidade era encontrada na Europa pré-século XIX: ao 
lado das adiantadas Inglaterra e Holanda havia regiões da Europa seten-
trional, central e oriental que eram bem menos avançadas que as regiões 
adiantadas da China. (Wong, 1997, p. 16)

Wong (1997, p. 30) chama a atenção também para o fato que 
a chamada protoindustrialização, que precedeu à Revolução Industrial 
na Europa, foi fortemente marcada pela indústria manufatureira rural e 
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tinha características do que Jan de Vries chamou de industrious revolu-
tion, baseada num aumento da intensidade do trabalho (isto é, as pesso-
as trabalham mais ou mais arduamente, mas não necessariamente com 
aumento de sua renda per capita ou do nível tecnológico). Os europeus 
tiveram que trabalhar mais devido exatamente ao aumento no nível de 
comercialização da vida em geral nessa fase inicial do capitalismo. Os 
camponeses, antigamente mais autossuficientes, tinham que adquirir 
cada vez mais bens através do mercado e por isso eram forçados a tra-
balhar mais intensamente. A indústria rural seria estimulada também 
por este processo. Segundo Wong essa protoindústria rural ainda seguia 
basicamente uma dinâmica smithiana, baseada na intensificação do tra-
balho e, em si, não conduziria ao imenso pulo tecnológico representado 
pela Revolução Industrial. Assim, no debate entre os que defendem que a 
protoindustrialização era condutiva à Revolução Industrial e aqueles que 
a consideram como tendo uma dinâmica distinta (baseada no uso cres-
cente de mão de obra barata e com baixo nível de especialização) e não 
necessariamente condutiva à industrialização propriamente dita, Wong 
(1997, p. 38-39) claramente toma o lado dos últimos. Isso é importante, 
pois a China constitui um caso em que havia grande generalização da in-
dústria (manufatureira) rural (maior que na Europa, onde ela se localizava 
em bolsões específicos) que acabou não conduzindo endoginamente à in-
dustrialização. Ela pode ter até inibido a possibilidade de uma Revolução 
Industrial na China, pois como colocou Mark Elvin (1973) em seu conceito 
de high-level equilibrium trap, a China alcançou um equilíbrio geral de 
alto nível entre população e recursos, com grande grau de comerciali-
zação e indústrias rurais baseadas no uso intensivo de mão-de-obra, o 
que fazia com que este sistema protoindustrial fosse, de certa maneira, 
bem-sucedido, equilibrado e autoperpetuável, não deixando espaço para 
o “pulo” da industrialização endógena. Wong chama a atenção que na 
própria Europa a dinâmica protoindustrial, por si mesma, não conduziu à 
industrialização. Wong (1997, p. 50), seguindo E. Anthony Wrigley (1988), 
chama a atenção que a Revolução Industrial nasceu, não na Europa como 
um todo, mas na Inglaterra, e que papel crucial nisso teve a disponibilida-
de e o uso do carvão como o mineral que conseguiu superar as barreiras 
impeditivas dos recursos vegetais anteriores (e.g., madeira) como fonte 
ampliada de combustível e energia. Wong (1997, p. 49-51) considera cru-
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cial esta passagem da economia que Wrigley chamava de orgânica para a 
economia baseada em minerais. Além disso, Wong (1997, p. 49-51) cita 
dois outros fatores importantes que facilitaram o desenvolvimento da Re-
volução Industrial na Europa. Como E. L. Jones (1981), ele mostra o gran-
de alívio ecológico trazido pelas descobertas de terras no Novo Mundo. 
E, finalmente, aponta para o desenvolvimento na Europa das instituições 
do que ele chama de capitalismo braudeliano (das grandes companhias 
comerciais monopolistas ou oligopolistas do capitalismo comercial em di-
ferenciação ao que Braudel chamava de “economia de mercado”, isto é, o 
mercado baseado na livre competição).

Wong (1997, p. 50-51 e 149) segue a terminologia idiossincrática 
de Fernand Braudel que distingue entre três níveis de atividade econômica 
moderna: vida material, economia de mercado e capitalismo. A vida mate-
rial é o reino das necessidades diárias de subsistência (comida, roupa, abri-
go) obtidas mais imediatamente ou autonomamente (na própria família, 
na aldeia, etc.). A economia de mercado, para Braudel, é apenas aquela em 
que há competição entre os agentes econômicos, com os preços fixados 
por oferta e demanda. Braudel reserva o termo capitalismo para o mun-
do mais rarefeito dos grandes mercadores e companhias que conseguem 
dominar ou oligopolizar a produção ou comercialização dos bens a que se 
dedicam. A economia de mercado é competitiva; o capitalismo não o é.

Esta terminologia braudeliana é importante para entender a se-
guinte passagem de Wong que resume por que, em sua opinião, a Revo-
lução Industrial ocorreu na Europa e não na China.

A grande transformação econômica do capitalismo industrial foi 
integrar e expandir a produção e distribuição econômicas em 
escalas espaciais impensáveis antes [...] A industrialização acele-
ra a integração da vida material, da economia de mercado e do 
capitalismo em níveis impossíveis na era pré-industrial [...]
A economia política europeia não gerou a industrialização, nem 
foi projetada deliberadamente para tal. Em vez disso, a economia 
política europeia criou um conjunto de instituições capaz de pro-
mover a industrialização uma vez que ela aparecesse. A economia 
política europeia não carregava [como a chinesa] preocupações 
com questões de equidade regional ou de classe, assim os eu-
ropeus podiam ignorar os problemas econômicos de áreas não 
favorecidas pela industrialização e os problemas de diferenciação 
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de classe que preocupavam os pensadores confucionistas [...]
Os elementos chaves da experiência europeia são os seguintes: 
uma conexão entre expansão smithiana de mercado e industria-
lização e a conexão entre capitalismo e economia de mercado 
descrita por Braudel. O capitalismo de Braudel é a coleta de su-
perlucros por ricos mercadores que evitam o controle das forças 
de mercado; capitalistas são aqueles atores capazes de invocar 
poder de monopólio e amealhar grandes quantidades de recur-
sos com impunidade. A industrialização começou a conectar a 
economia de mercado e o capitalismo braudeliano no século XIX.
A industrialização não se desenvolveu rapidamente dentro de 
uma economia política chinesa de império agrário por diversas 
razões. Uma foi uma falta de flexibilidade institucional, uma 
inabilidade em criar novas instituições econômicas facilmente. 
Em parte isto ocorreu porque as instituições comerciais que os 
chineses já tinham estabelecido funcionavam bem. A falta de 
superioridade inicial da indústria em produtos de consumo, em 
particular têxteis, queria dizer que havia pouco incentivo para 
desenvolver um quadro institucional alternativo. Outra questão 
era que, em áreas onde as novas indústrias não se sobrepunham 
às formas antigas de produção, como em novos armamentos e 
navegação, seu propósito concebido era fortalecer o estado. Já 
que a Europa nunca teve uma economia política agrária elabo-
rada, não tinha nada a deslocar que se comparasse ao sistema 
chinês em escala e importância. Até o século XVIII a economia 
política chinesa atendia suas principais preocupações — mobi-
lizar recursos suficientes e promover a estabilidade social — li-
mitando conscientemente a extração fiscal e gastando recursos 
financeiros e energia burocrática em projetos para fortalecer a 
infraestrutura econômica e social do império. No século XIX, os 
desafios europeus criaram uma nova preocupação com riqueza 
e poder, similar a ansiedades mercantilistas europeias de épo-
cas mais antigas. Os chineses agora enfrentavam o desafio de 
fortalecer o estado através de políticas que o ajudasse a aumen-
tar sua riqueza e poder. A industrialização podia ser (e foi) uti-
lizada para fortalecer o estado. Mas a industrialização não era 
vista como beneficiando a sociedade em geral. Numa economia 
política adaptada a um império agrário no qual os melhoramen-
tos eram alcançados proporcionando às pessoas oportunidades 
para ganhar o que outros já usufruíam, onde condições equa-
lizadoras na produção eram vistas como meios de promover 
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a expansão, a industrialização era vista como potencialmente 
perturbadora e subversiva, pois criaria disparidades regionais e 
promoveria diferenças de classe [...]
A despeito destas diferenças [com a Europa], a industrialização 
ocorreu na China do século XX, mas esta China já não era mais 
um império agrário. (Wong, 1997, p. 149-151)

Esta longa citação de Wong reflete suas considerações finais so-
bre a comparação econômica entre Europa e China em relação a suas 
condições de atingirem o estágio da Revolução Industrial. Para entendê
-la, precisamos analisar por partes o diagnóstico que ele fez da consti-
tuição da sociedade e estado nessas duas partes do mundo. Antes de o 
fazermos, entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para suas palavras 
finais nesta passagem acima: “A despeito destas diferenças [com a Euro-
pa], a industrialização ocorreu na China no século XX”. Uma afirmação 
aparentemente inocente e inócua, mas que enfatiza um ângulo teórico 
importante em Wong. Ele não faz uma análise meramente quantitativa 
das precondições econômicas das duas regiões, mas também uma avalia-
ção qualitativa destas. Após relativizar fortemente a diferenciação capital 
entre Europa e China em termos de condições de desenvolvimento pro-
dutivo e comercial nos séculos anteriores ao XIX, mostrando que a Europa 
só deu um pulo qualitativo à frente com a Revolução Industrial, Wong diz 
que a China levou, na verdade, apenas algumas décadas (menos de dez) 
para iniciar solidamente seu processo de industrialização em relação a 
várias das regiões da Europa (muitas das quais só o fizeram ao longo do 
século XIX). Se a China no final do século XX se revelava a economia mais 
dinâmica, em termos de crescimento econômico, do mundo, então esta 
vantagem europeia fica fortemente qualificada e mais restrita. Pode ser 
que um observador mais distanciado da cena, digamos no século XXII, vá 
olhar para os séculos todos atrás dele e ver a China como a grande estrela 
econômica do show e não a Europa, ou mesmo os EUA.

Mas vejamos agora, retrospectivamente, o que significavam as 
diferenças de Weltanschauung e de ideologia que Wong citou como im-
portantes para entender os caminhos diferenciados de China e Europa 
em relação à Revolução Industrial.

Primeiramente, recapitulamos que Wong frisou que as dinâmi-
cas smithianas de desenvolvimento protoindustrial eram semelhantes na 
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China e na Europa pré-Revolução Industrial. A China possuía alto grau de 
comercialização de sua agricultura e uma indústria (manufatureira) rural 
forte. A manufatura rural chinesa era bastante generalizada e incluía um 
forte componente de indústria doméstica, com significativo emprego de 
mão de obra feminina em trabalhos (especialmente de tecelagem) no lar. 
Alguns observadores, como Philip Huang, veem esse padrão de indústria 
rural chinesa entrando em um estado de “involução”, onde camponeses 
trabalhavam mais dias por ano e mais duro, mas os retornos de cada dia 
de trabalho eram declinantes. Wong discorda da avaliação de involução, 
pois esta era a situação também na Europa (trabalho mais duro e intenso, 
mas rendas per capita declinantes). Na verdade, Wong via esta situação 
como um equilíbrio precário, mas suficiente e autoperpetuante entre 
população crescente e recursos na China. Esse equilíbrio relativamente 
satisfatório (atingido, em parte, pela própria generalização da indústria 
têxtil caseira rural) podia representar um desestímulo à posterior indus-
trialização, segundo Wong:

[...] A produção têxtil europeia se tornou crescentemente um 
fenômeno urbano durante o século XIX. Na China os lares cam-
poneses competiram de forma bem sucedida com as fábricas 
modernas de tecelagem até a primeira metade do século XX. 
Kang Chao [...] argumentou que a produtividade do trabalho da 
tecelagem fabril era quatro vezes maior que a dos produtores 
artesanais, mas, ele suspeita, como os produtores artesanais 
trabalhavam por salários menores e os custos de produção eram 
mais baixos nos lares camponeses, os produtos artesanais eram 
competitivos. (Wong, 1997, p. 60)

Mas este aspecto técnico econômico não era a razão única. Wong 
dá um grande peso à formação estatal diferenciada entre China e Europa. 
Ele analisa a formação do estado nas duas regiões em termos de: desa-
fios, capacidades, reivindicações e compromissos. (Wong, 1997, p. 82)

O principal desafio para os governantes europeus da época mo-
derna era o fortalecimento de um poder real central, em constante fricção 
e negociação com outras camadas da elite como nobreza e clero, em um 
ambiente externo de constantes guerras com os vizinhos. Sua capacidade 
de governar foi expandida nos séculos XVI e XVII com o “desenvolvimento 
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de capacidades burocráticas de taxação e legislação [...] A guerra se tor-
nou uma atividade fundamental [...] Organizados e comandados de acor-
do com novas regras e linhas de autoridade, os exércitos se tornaram uma 
das estruturas organizacionais inovadoras dos estados modernos bem-
sucedidos. Para suportar estes exércitos, os estados foram obrigados a 
extrair novas rendas [...] Em troca de aquiescência a esta nova taxação, 
[nobres, clero e elites urbanas] fizeram suas próprias reivindicações de 
poder ao estado”. (Wong, 1997, p. 84) Este jogo de equilíbrio entre taxa-
ção e representação criou uma situação em que as reivindicações delinea-
ram contornos mais nítidos entre estado (taxação) e sociedade (represen-
tação). O estado cresceu, mas com fronteiras definidas em redor. (Wong, 
1997, p. 87)  O estados europeus não assumiam muitos compromissos 
frente a sua sociedade, com os principais sendo estabelecer segurança, 
legislação e assumir um papel de mediador e negociador entre os diver-
sos interesses. (Wong, 1997, p. 87-88)

Os desafios, capacidades, reivindicações e compromissos do es-
tado chinês eram bem diferentes.

A primeira coisa a notar é que, enquanto o sistema de estados 
europeu foi fruto de muitas mutações ao longo dos séculos passando de 
uma forma imperial para formas de soberania parceladas e para grandes 
estados nacionais, a China formou-se como império agrário centralizado 
no século III a.C. (com o imperador Qin Shi Huangdi) e manteve essa dinâ-
mica básica daí em diante, pontuada por fases mais descentralizadoras de 
guerras civis ou invasões. “Nenhuma das dinâmicas chaves da formação 
do estado moderno europeu — guerra juntamente com expansão e cen-
tralização fiscal ou relações de autoridade variáveis entre governo real e 
soberania popular — eram cruciais para as dinâmicas do estado imperial 
chinês tardio”. (Wong, 1997, p. 101)

Vejamos por partes as características da formação estatal chine-
sa em termos de desafios, capacidades, reivindicações e compromissos.

[Desafios.] O desafio principal para os governantes chineses no 
segundo milênio de governo imperial não era [como na Europa] 
a criação de um estado radicalmente novo em competição com 
outros atores políticos [similares], mas sim a reprodução e 
transformação de um estado agrário, um estado que governava 
uma população cada vez maior em imensas porções de territó-
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rio. O estado chinês não era um entre muitas unidades políticas 
similares que tinha que se expandir para poder competir, como 
os estados europeus. A ordem doméstica na China se espalha-
va por uma área do tamanho da de muitos estados europeus 
juntos. Esta ordem dependia de um controle social efetivo, um 
entendimento que marcava os textos políticos clássicos bem 
como as classes políticas das dinastias precedentes. A escala 
do desafio colocado pela ordem doméstica não quer dizer que 
desafios estrangeiros não existissem. Os principais vinham [dos 
nômades das estepes ao norte...]
[Capacidades.] Em termos militares, o império chinês era fraco 
em comparação com vários grupos da fronteira da Ásia interior, 
incluindo os tibetanos do séc. VIII, os jurchen, khitans e mongóis 
do século XII e os manchus do séc. XVII [...] O desafio da fraque-
za militar chinesa persistiu depois do colapso mongol. Mas, a 
despeito dessas fraquezas, ou talvez até como resposta a elas, o 
estado chinês foi bem-sucedido em criar uma configuração em 
suas relações internacionais que colocava os outros países em 
situação tributária, um status ritual confirmado pela apresenta-
ção do tributo, a doação de presentes pelos chineses aos emis-
sários, e vários acordos de cronogramas de visitas regulares ao 
longo dos anos [...] O governo chinês procurava comprar a boa 
vontade de potenciais ameaças militares através de trocas em 
termos favoráveis. [...] Do ponto de vista chinês, o sistema de 
tributo dava conta do desafio de ordenar o mundo chinês com a 
China no centro [...] Quando os manchus estabeleceram a dinas-
tia Qing, eles basearam sua estrutura governamental em grande 
medida no sistema burocrático da dinastia Ming anterior. Assim, 
a observação comum que a China podia ser conquistada, mas 
seu sistema permanecia intacto é importante para nós em um 
contexto comparativo, pois a China não era ameaçada por pos-
sibilidades frequentes de desmembramento ou incorporação 
como as que enfrentavam as unidades políticas europeias me-
nores, ou mesmo as maiores, como a Polônia [...] As preocu-
pações com ameaças militares estavam concentradas nas fron-
teiras, especialmente na fronteira norte. Mais preocupante era 
o desafio de manter a ordem interna [...] A administração civil 
da China, como as administrações civis em geral, estava voltada 
para a taxação e manutenção da ordem doméstica. Na maior 
parte da história imperial, a principal fonte de renda eram os 
impostos sobre a terra. Ao contrário da Europa, nenhum grupo 
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institucionalizado de interesses [como nobres e clero com isen-
ção fiscal, por exemplo] constrangia explicitamente as autorida-
des chinesas em seu trabalho de estabelecer impostos. Em vez 
disso, o nível das taxas era estabelecido por funcionários que 
acreditavam que uma taxação leve permitiria ao povo prosperar, 
e já que se acreditava que um povo próspero era crucial para 
a manutenção de um estado poderoso, o nível de taxação era 
mantido baixo [...] Demandas extraordinárias eram enfrentadas 
com uma combinação de taxas fundiárias extras, impostos co-
merciais e “contribuições”. Os mesmos funcionários locais que 
coletavam as taxas também promoviam a produção agrícola e 
armazenavam grãos para distribuição à população pobre na es-
tação “magra” da primavera. Além de sua responsabilidade pelo 
bem-estar material, os funcionários das dinastias Ming e Qing ti-
nham que organizar palestras didáticas para ilustrar o comporta-
mento virtuoso e persuadir as pessoas comuns a viver de acordo 
com os preceitos confucianos [...] Entre as dinastias Tang e Song, 
o estado desistiu de tentar controlar a distribuição de terra e 
os assuntos de mercado diretamente. Após a dinastia Song, o 
estado simplificou a gerência da economia, trocando o controle 
direto por estratégias de influenciar indiretamente uma econo-
mia crescentemente controlada por interesses privados.
[Reivindicações.] O governo imperial chinês tardio não enfren-
tava poderosas elites que poderiam estabelecer reivindicações 
que legalmente limitassem as fronteiras de ação do estado. A 
destruição da elite aristocrática por volta de meados do séc. X 
significou que não havia desafios ao imperador por parte de 
elites com uma base de autoridade independente; a única no-
breza que restou nas dinastias Ming e Qing era a parentela do 
imperador. Nem havia elites municipais com reivindicações de 
autonomia urbana. A elite imperial chinesa tardia era composta, 
em grande medida, de pessoas que tinham passado os exames 
do serviço civil, parte das quais entrava para o serviço do gover-
no. Aqueles que não serviam no governo compartilhavam com 
os funcionários uma ideologia confucionista cultivada durante a 
preparação para os exames do serviço civil. Os portadores de di-
ploma, tanto os oficiais como aqueles frequentemente chama-
dos de gentry (que não eram parte do governo), juntamente com 
os mercadores e proprietários rurais ricos, formavam uma elite 
que compartilhava uma perspectiva de ordem social e de estado 
generalizada. As diferenças de opinião que existiam não se cris-
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talizavam em classes sociais ou estados institucionalmente se-
parados [...] As elites chinesas após 1000 d.C. não enfrentavam 
um estado agressivamente expansionista desenvolvendo novas 
instituições centrais e estratégias para fortalecer o poder estatal 
com uma fome cada vez maior de extrair rendas (a situação da 
maior parte das elites europeias após 1500). Assim, as elites chi-
nesas tinham menos incentivo para demarcar fronteiras claras 
limitando o poder e autoridade do estado. A autoridade estatal 
era limitada na prática em termos de organização e recursos: 
o número de funcionários estatais era simplesmente pequeno 
demais para colocar uma ameaça constante e clara às elites e 
suas habilidades de seguirem sua agenda própria. Em termos de 
visão de ordem social e política local, essas agendas coincidiam 
em muitos pontos com a visão promovida pelo estado [...] Elites 
e funcionários estatais certamente discordavam ocasionalmen-
te sobre a taxação e as relações entre funcionários e elite locais 
não eram sempre amigáveis. Mas as tensões nunca se tornaram 
foco de reivindicações das elites para limitação formal do poder 
do estado. Em vez disso, funcionários e elites compartilhavam 
um conjunto de compromissos confucianos para com estraté-
gias culturais específicas para criar ordem social e política.
[Compromissos.] Os compromissos ideológicos do estado chinês 
se desenvolveram de uma filosofia política que dava alta priori-
dade a manter o bem-estar [welfare] popular e associava gover-
nar com instruir o povo. A autoridade estatal repousava em um 
mandato dos céus revogável sob evidência de mau governo: inun-
dações, fome, etc. Para evitar estes fenômenos, os funcionários 
eram motivados a intervir em assuntos econômicos e ecológicos 
[...] A ideologia de governo era moral, e isso implicava em forma-
tar o mundo mental camponês e sustentar seu bem-estar mate-
rial. [... Estes compromissos] diferiam em intenção e substância 
dos tipos de compromissos ideológicos desenvolvidos pelos esta-
dos europeus da época moderna. (Wong, 1997, 88-93)

Após descrever as principais características da formação estatal nas 
duas regiões em termos de desafios, capacidades, reivindicações e compro-
missos, Wong utilizará a metodologia que postula das comparações simétri-
cas: examinará o processo de formação estatal chinês de uma perspectiva 
europeia e depois o sistema estatal europeu de uma perspectiva chinesa.
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Formação Estatal na China de uma Perspectiva Europeia

A formação dos estados nacionais na Europa ocidental teve um 
número de características básicas. Reinhard Bendix [...] enfatiza 
a transformação das relações de autoridade quando a cidadania 
foi expandida e grandes burocracias criadas. Para Charles Tilly 
[...], a formação dos estados nacionais foi impulsionada pela 
guerra e pela extração fiscal. Nenhum desses dois grupos de 
processos — a disseminação da cidadania e a formação de buro-
cracias ou a guerra e extração fiscal — parece ser imediatamen-
te relevante para o sistema imperial chinês tardio, onde as rela-
ções de autoridade não sofreram mutação, a cidadania era um 
conceito estrangeiro, uma grande burocracia já existia há mais 
de mil anos, o estado chinês nunca foi apenas mais um entre vá-
rios estados similares competindo entre si. A saúde fiscal do es-
tado chinês variou com o tempo; superávits no século XVIII pre-
cederam e sucederam períodos de necessidade extrema, mas as 
respostas às necessidades fiscais não foram causadoras de cria-
ção de poderes burocráticos radicalmente novos. Isto significa 
que não há nada digno de ser comparado? Absolutamente não. 
Bendix e Tilly levantam questões importantes que merecem ser 
consideradas em um contexto chinês. Tomando emprestado de 
Bendix, podemos nos perguntar como as relações de autoridade 
e poder determinaram a separação de estado e sociedade na 
China. Que tipos de reivindicações e compromissos formataram 
a divisão entre estado e sociedade? A partir de Tilly, podemos 
indagar entre outras coisas: quais eram as ameaças básicas à 
segurança do estado? Como difere a reprodução de um império 
agrário do processo de forjar estados nacionais sob condições 
de competição interestatal? Diferentes desafios e capacidades 
se desenvolvem porque as situações de um império agrário e de 
uma competição interestatal são tão diferentes?
As experiências de formação estatal na Europa definiram rela-
ções entre estado e sociedade [bastante claras e demarcadas 
[...]. A dinâmica de formação e reprodução estatal chinesa não 
criou demarcações tão agudas entre estado e sociedade. Na ver-
dade, a separação entre estado e sociedade em termos práticos 
diminuiu a partir do século XII quando os funcionários passaram 
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a contar cada vez mais com as elites locais para ajudá-los a imple-
mentar uma agenda comum na promoção de ordem doméstica, 
uma agenda que incluía persuasão social, vigilância e guerra.
Se mudarmos para o assunto da guerra e extração fiscal, [...] 
os chineses tinham uma base de renda que não cresceu conti-
nuamente, mas flutuou de acordo com as necessidades. Estas 
necessidades foram mantidas sob controle após meados do sé-
culo XII em parte por delegação, ora explícita, ora implícita, de 
responsabilidades políticas e fiscais às elites. O estado chinês 
pós-1500 enfrentava crises fiscais periódicas, muitas vezes ori-
ginadas de campanhas militares, mas este problema não levou 
à geração de novos sistemas fiscais, como foi o caso da Europa 
pós-1500. Os problemas fiscais eram, de maneira geral, seme-
lhantes no sentido que tanto na China quanto na Europa, as ca-
pacidades estatais de extrair renda eram frequentemente me-
nores que as necessidades. Mas na Europa da Idade Moderna, o 
hiato era crônico [... enquanto na China] episodicamente crítico 
[... e] o estado central fazia sua reivindicações sobre os recursos 
sem obstrução [institucional] por outros atores.
Tanto na China quanto na Europa, os estados tinham como obje-
tivos levantar recursos, controlar seus súditos, e gerenciar as re-
lações com os grupos fora das fronteiras. Mas estas funções bá-
sicas, em situações históricas diferentes, criaram configurações 
distintas de desafios e capacidades políticas e diferentes mis-
turas de reivindicações e compromissos. A política chinesa não 
desenvolveu as instituições representativas da política europeia 
nem o sistema básico de competição interestatal. Portanto, não 
é de se esperar que apareçam na China as feições do processo 
de formação estatal ocidental mais intimamente associadas a es-
tes aspectos ideológicos e institucionais particulares da história 
europeia. A reprodução de um império agrário era um processo 
impulsionado por uma lógica política diferente [...] Se tomarmos 
os casos europeus como norma, muito da história chinesa im-
perial tardia se tornará irrelevante, pois não se relaciona com 
questões de representação política, guerra e expansão fiscal. O 
que acontece quando olhamos para os desenvolvimentos euro-
peus de uma perspectiva chinesa? (Wong, 1997, p. 93-95)
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Uma Perspectiva Chinesa sobre a 
Formação Estatal na Europa

[Os governantes chineses elaboraram estratégias de governo] 
focadas em técnicas de controle social doméstico. A ordem so-
cial ideal era uma sociedade agrária estabelecida, mas a ordem 
social funcionava tanto nas cidades quanto no campo [...] Os 
funcionários estatais compartilhavam com as elites um enten-
dimento confucionista comum da importância da doutrinação 
moral e do bem-estar material para um governo bem-sucedido 
[...] Tomando a instrução moral como um aspecto básico de 
governo, o estado chinês almejava formar a educação tanto da 
elite quanto das pessoas comuns. Para aspirantes a funcioná-
rios do governo, o estudo dos clássicos, dos comentários, e das 
histórias formava o cerne de um currículo ensinado em esco-
las patrocinadas tanto pelo governo quanto pelas elites. Como 
preparação para uma série de exames, o conteúdo dos quais 
era definido pelos funcionários estatais, a educação da elite 
criava uma visão de mundo que ligava estado e elite. As elites 
tinham, é claro, ideias e interesses fora do sistema de exames; 
as elites podiam, por exemplo, perseguir seus interesses em 
poesia ou budismo sem necessariamente estar desafiando as 
expectativas estatais sobre as crenças das elites [...] Para for-
mar as crenças populares e reduzir o apelo do pensamento 
heterodoxo, o estado promovia palestras públicas das pessoas 
educadas locais, que explicavam as virtudes do comportamen-
to confuciano apropriado [...] Os estados europeus da baixa 
Idade Média e da Idade Moderna eram menos diretamente 
responsáveis pela educação e, portanto, chegavam ao povo em 
menor grau. O esforço chinês de atingir as mentes e corações 
dos camponeses contrastava com os estados europeus, que 
deixavam tais assuntos para as autoridades religiosas.
Nós consideramos “moderno” o estado se envolver em educa-
ção e moldar as crenças do povo. Os estados europeus começa-
ram esses esforços [apenas] no século XIX [...] De um ponto de 
vista chinês, a falta de preocupação com a educação e doutri-
nação moral na Europa da Idade Moderna constituía uma limi-
tação básica do governo europeu, não menos importante que 
a ausência de instituições políticas representativas na Europa.
Quando nos viramos para questões de bem-estar [welfare] ma-
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terial, encontramos uma tradição de intervenção em questões 
de subsistência na China que apequena os esforços dos gover-
nos europeus em relação às inseguranças das economias agrá-
rias. Na dinastia Han, a criação de uma classe de camponeses 
autossuficientes a quem a terra era distribuída pelo estado sig-
nificou a criação de um grupo de pessoas que podiam pagar 
impostos ao estado. Por volta de 1100 d.C., a doação direta de 
terras aos camponeses não tinha mais o papel central anterior, 
mas os funcionários continuavam a ponderar sobre esquemas 
de distribuição de terra, reconhecendo que a generalização da 
propriedade camponesa era a fundação de uma ordem social 
agrária estável. Para este fim, o estado imperial tardio promo-
veu o estabelecimento de camponeses em novas terras e a ex-
pansão das fronteiras chinesas [...] Em termos mais gerais, as 
preocupações do estado com o bem-estar material mudou da 
produção para o consumo [...] Durante a dinastia Qing um sofis-
ticado sistema de gerenciamento do suprimento alimentar foi 
criado, no qual o governo central coletava informações sobre 
preços dos grãos, condições meteorológicas e chuva de funcio-
nários locais a fim de prever onde poderia ocorrer escassez de 
comida no império e reagir às dificuldades quando apareces-
sem. A peça central [...] era um sistema de silos de armazena-
mento com capacidade para armazenar milhões de toneladas 
de grãos. Situados principalmente em pequenas localidades 
com mercado, os silos de armazenamento representavam um 
compromisso oficial com o bem-estar material bem além de 
qualquer coisa imaginável de se alcançar na Europa [...]
Na Europa, o gerenciamento do suprimento de gêneros alimen-
tícios esteve tradicionalmente nas mãos das autoridades políti-
cas locais até que o impulso centralizador da formação dos es-
tados modernos impelisse os governos centrais à adjucação das 
reivindicações competitivas dos consumidores locais, mercados 
de longa distância, e consumidores urbanos. Tais intervenções 
que começaram a ser feitas após a década de 1520 foram ins-
piradas em doutrinas e práticas religiosas. Mas, mesmo com 
motivações cristãs, os governos europeus nunca criaram nem 
mesmo redes modestas de silos de armazenamento para prote-
ção contra anos de má colheita [...] A falta de assistência atingia 
principalmente os camponeses [...] Uma comparação das ma-
neiras como os estados europeus e chinês afetavam as necessi-
dades mais imediatas e básicas do povo, sugere que, apesar dos 
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crescentes esforços dos estados europeus da Idade Moderna, 
em importantes aspectos seus esforços continuavam mais limi-
tados que os esforços chineses da mesma época. Esta deficiên-
cia europeia tem a ver com a agenda e preocupações dos esta-
dos europeus. Meios materiais de controle eram importantes na 
China muito antes que se tornassem elementos do welfare state 
ocidental moderno. Pensar esforços estatais para o bem-estar 
popular como práticas políticas recentes faz sentido apenas se 
nos limitarmos aos casos ocidentais [...]
A ordem social na China também significava coerção política. 
A ameaça de coerção estava por trás das atividades do esta-
do para registrar a população e encorajar as pessoas a delatar 
comportamento suspeito de seus vizinhos [...] Para manter um 
controle da população, os chineses registravam os lares de duas 
maneiras. Os lares eram registrados para propósitos de taxação 
fundiária. Depois de 1100 d.C. eles também foram registrados 
periodicamente pra criar grupos de lares mutuamente respon-
sáveis pelo comportamento uns dos outros (baojia) [...]
As relações de parentesco tinham um papel maior ainda no con-
trole coercitivo. Um grupo extenso de parentesco que traçava 
suas origens a um ancestral masculino comum formava uma li-
nhagem. Como um grupo corporativo, uma linhagem mantinha 
regras de pertencimento que lhe permitiam expulsar indivíduos 
por comportamento impróprio. Ser cortado da linhagem signifi-
cava experimentar ostracismo social [...] As linhagens também 
tinham algum papel no bem-estar material, visto que era espe-
rado das elites dentro de uma linhagem que apoiassem os mem-
bros mais pobres da linhagem em tempos de dificuldades [...]
A sociedade europeia não tinha redes de parentesco funcio-
nando em estilo corporativo. A gama de estratégias que grupos 
de parentesco podiam seguir na China para a reprodução da 
ordem social inexistia, portanto. Em relação ao controle coer-
citivo em si, os estados europeus diferiam sobre que níveis do 
governo podiam exercer jurisdição sobre que tipos de crimes e 
os padrões eram sempre focados no indivíduo. A formação dos 
estados nacionais incluiu a centralização de muitas formas de 
controle coercitivo exercido sobre os indivíduos. Portanto, os 
estados europeus, como o governo central chinês, finalmente 
desenvolveram maior controle sobre punições para crimes, mas 
alcançaram isso sem as instituições básicas do governo impe-
rial tardio. No cerne do controle social coercitivo chinês estava 
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o pressuposto de que o governo deveria ter capacidade para sa-
ber de qualquer fonte de desvio ou ameaça potencial (mesmo 
que na prática isso não fosse alcançado totalmente). Esta pres-
suposição não reconhecia qualificações de direitos individuais 
ou de privilégios de estados ou classes [...] O objetivo chinês de 
vigilância parece perturbadoramente similar aos esforços políti-
cos contemporâneos de controle [generalizado...]
Os estados europeus não podiam cooptar as elites com a mesma 
facilidade que o estado chinês podia [...] Flanqueados por aristo-
cracias e pela igreja, os estadistas europeus eram constrangidos 
por reivindicações colocadas a eles por outros atores e limitados 
em suas próprias capacidades organizacionais.
Observando a formação dos estados europeus na Idade Moderna 
de uma perspectiva chinesa, encontramos poucas evidências de 
diversas características básicas do caso chinês. Estas caracterís-
ticas ausentes no caso europeu — preocupação profunda com a 
educação e moralidade da elite e da população; promoção ativa 
do bem-estar material, especialmente dos pobres e campone-
ses; curiosidade invasiva sobre comportamento potencialmente 
subversivo — somente apareceram séculos após seu surgimen-
to na China [... Nesse sentido, algumas] ideias e instituições que 
são especificamente “modernas” no Ocidente, simplesmente 
não são “modernas” na China. Observando algumas das ausên-
cias anteriores na formação estatal europeia de uma perspecti-
va chinesa nos ajuda a perceber quão recentemente alguns dos 
traços que nós normalmente chamamos de “modernos” apare-
ceram na Europa. (Wong, 1997, p. 95-101)

Após realizar estas comparações simétricas, Wong resume assim 
seus principais pontos.

A formação estatal europeia está embebida em uma combi-
nação particular de instituições e ideologias bem distintas da 
combinação de instituições e ideologias que tornou possível a 
reprodução e transformação do império agrário na China. Na 
Europa da Idade Moderna dois desafios principais afrontavam 
os governantes centrais potenciais. Externamente competiam 
com outros governantes centrais potenciais, frequentemente 
em termos bélicos; domesticamente negociavam com grupos 
distintos e delimitados da elite que desenvolveram suas pró-
prias reivindicações ao estado ao mesmo tempo em que o esta-
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do expandia suas capacidades de extrair recursos e fazer guerra. 
Os estados europeus não assumiam muitos compromissos com 
seus súditos. Em vez disso, as dinâmicas reivindicatórias das eli-
tes se generalizaram à medida que ideologias e instituições de 
liberdade e representação eram compartilhadas por um número 
cada vez maior de pessoas. Ao longo deste processo, a expansão 
do poder estatal foi acompanhada de uma crescentemente clara 
separação entre o domínio estatal e a sociedade civil.
Na China imperial tardia, o estado enfrentava grandes desafios. 
Externamente, o governo almejava realçar sua estatura e segu-
rança vis-à-vis os povos nômades e seminômades ao norte e as 
sociedades sedentárias menores no sudoeste e no além-mar. 
O império criou uma ordem sinocêntrica do mundo que os go-
vernantes e outros povos toleravam por uma de três razões: (1) 
eles eram militarmente fracos demais para resisti-la; (2) ganha-
vam benefícios materiais e simbólicos do sistema de tributo; ou 
(3) eram pouco afetados pelas pretensões do império chinês à 
ordem mundial. Domesticamente o governo enfrentava desafios 
mais difíceis centrados na construção e manutenção de uma or-
dem social sob controle estatal. O estado chinês desenvolveu ca-
pacidades burocráticas para criar uma forma unitária de governo, 
na qual a hierarquia dos funcionários estatais era responsável por 
implementar a agenda estatal de ordem doméstica. O sucesso 
do trabalho destes funcionários dependia dos esforços e recur-
sos das elites que compartilhavam suas sensibilidades sociais. Os 
funcionários e as elites assumiam conjuntamente compromissos 
frente ao povo comum, expressando sua disponibilidade e habili-
dade para criar e manter instituições materiais e morais da ordem 
social que, em troca, lhes proporcionavam os meios de controle 
social. Ao contrário de seus correspondentes europeus, nem as 
elites nem o povo comum na China usufruíam de posições institu-
cionalizadas de poder autônomo de onde pudessem estabelecer 
reivindicações ao estado como contrapeso à sua crescente ex-
pansão.  Mas o estado chinês também não expandia seu poder à 
custa da elite; em vez disso, trabalhava em concerto com elas [...]
Quando comparamos capacidades concretas de fazer tarefas 
particulares, descobrimos que o estado imperial chinês tardio 
às vezes tinha desempenho melhor que os estados europeus da 
Idade Moderna.  Os estados europeus não tinham a habilidade 
para expandir a taxação de suas populações agrárias porque as 
reivindicações das elites sobre a terra impediam os governos de 
estabelecer grandes reivindicações próprias sobre ela. Os gover-
nos europeus também não podiam enumerar suas populações. 
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Finalmente, antes do século XIX nenhum estado europeu pode-
ria imaginar tentar formatar a opinião social e as práticas cultu-
rais. Os chineses tinham rotineiramente taxado sua população 
de uma maneira burocrática organizada desde o séc. III a.C. Os 
registros populacionais e as enumerações também começaram 
há dois milênios. No século XVIII os registros populacionais eram 
feitos no país inteiro, enquanto que na Europa apenas a Igreja 
mantinha dados demográficos. As religiões altamente institucio-
nalizadas da Europa também definiam a ortodoxia das crenças, 
o que era feito pelo estado na China [...]
Na Europa a separação entre estado e sociedade, a elaboração 
de níveis funcionalmente distintos e institucionalmente inde-
pendentes no governo, a construção de organizações dentro da 
sociedade, e a formação de teorias representativas de governo se 
formaram de uma situação inicial na qual os governantes centra-
lizadores tentavam expandir suas capacidades e negociavam com 
as elites para tal. Esta relação básica não apareceu na China [...] Lá 
funcionários e elites compartilhavam de compromissos comuns 
em relação à ordem doméstica que produziam um continuum 
entre o estado e a sociedade, limitavam a institucionalização de 
diferentes grupos dentro da sociedade e reforçavam as preferên-
cias políticas por um estado unitário verticalmente integrado com 
uma visão fractal de estado que podia sobreviver a colapsos do 
poder do governo central. Pensar que apenas uma dessas dinâ-
micas pode conduzir a relações estado-sociedade “modernas” faz 
sentido apenas se uma delas deslocar a outra completamente em 
algum ponto no tempo. (Wong, 1997, p. 281-283)

Conclusão

Wong, neste livro, cria uma metodologia de comparações simé-
tricas. Para evitar os desequilíbrios de uma visão eurocêntrica da China, 
ele propõe uma visão chinesa da história europeia, de modo que tal 
visão comparativa mais balanceada possa oferecer insights e possibili-
dades alternativas de olhar. Com isso, ele constata que as possibilidades 
para a modernidade são múltiplas e o caminho ocidental, apesar de ter 
sido marcante, não é o único. Relativiza também fortemente a impor-
tância desse pioneirismo, demonstrando que até a Revolução Industrial 
se espalhar minimamente na Europa (isto é, até o século XIX) as dife-
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renças entre as dinâmicas da economia chinesa e europeia não eram 
tão radicais quanto usualmente suposto, ambas dentro do quadro de 
crescimento smithiano. Assim, o grande pulo da Europa à frente veio ao 
longo do século XIX quando esta se industrializou antes da China. Mas 
Wong aponta para o fato de que a China também se industrializou algu-
mas décadas depois, no século XX. Se no final do século XX a China está 
com uma dinâmica econômica mais forte que a Ocidental (em termos 
de crescimento econômico), já sendo uma das maiores economias do 
mundo, isto reduz a “vantagem” europeia a uma dimensão relativamen-
te pequena na escala de existência do estado chinês.

Independentemente dos resultados deste quadro econômico 
competitivo, Wong chama a atenção que o propósito principal de seu livro 
é metodológico: propor um método mais simétrico que forneça visões al-
ternativas do desenvolvimento das duas regiões, sem descartar, inclusive, 
insights frutíferos que possam advir de uma visão europeia da China.
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2.4. Lost Modernities de Alexander Woodside

Quando analisamos anteriormente a obra de Roy Bin Wong, vi-
mos como ele encontrou elementos de modernidade na China de antes da 
Idade “Moderna”. Aproveitaremos este gancho para traçarmos um breve 
paralelo  com outra obra que leva este conceito da possibilidade de múlti-
plas modernidades a um nível elevado. Trata-se do livro Lost Modernities: 
China, Vietnam, Korea, and the Hazards of World History de Alexander 
Woodside (2006).10 O autor o faz analisando os estados burocráticos con-
fucianos do leste da Ásia que, segundo ele, tinham várias características 
modernas embutidas em si.

Neste livro eu proponho que os processos de racionalização que 
encaramos como modernos são mais múltiplos que normalmen-
te se pensa. Podem ocorrer independentemente uns dos outros, 
como uma multiplicidade de desenvolvimentos; em alguns ca-
sos separadamente dos óbvios marcos do crescimento do capi-
talismo ou da industrialização. Para defender esta proposição, 
reconsiderarei um elemento comum na história da China, Coreia 
e Vietnã, iniciado na época da dinastia chinesa Tang (618-907 
d.C.) [...]: a ascensão de burocracias embrionárias baseadas em 
regras claras, com pessoal obtido, pelo menos formalmente, de 
forma não hereditária, através de concursos meritocráticos para 
o serviço público. (Woodside, 2006, p. 1)

Woodside considera que o mandarinato chinês, emulado na Co-
reia e Vietnã, tinha características surpreendentemente modernas, já que 
se tratava de uma ordem burocrática baseada em regras formalmente 
racionais e impessoais dentro do contexto de um país que tinha consegui-
do uma forma de governo centralizado pós-feudal no século III a.C. que 

10  Agradecemos à Harvard University Press a permissão para reproduzirmos passagens 
selecionadas de Lost Modernities. Recomendamos ao público a leitura do original 
completo. [“Reprinted by permission of the Publisher of LOST MODERNITIES: CHINA, 
VIETNAM, KOREA AND THE HAZARDS OF WORLD HISTORY by Alexander Woodside, 
pp. 1-14, 18, 26, 27, 32-33, 56-57, 58-59, 60, 61, 64, 66-67, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, Copyright © 2006 by the President and Fellows of Harvard College.”]
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a Europa só conseguiria mais de mil anos depois, após a Idade Média. A 
descrição que Woodside faz dos próprios concursos públicos para o man-
darinato mostra vários desses elementos modernos avant la lettre:

Os locais dos concursos se tornaram eles mesmos espetáculos pú-
blicos. Na China, no século XVIII, o local do concurso de Jiangnan 
[...] acomodava mais de 16 mil estudantes. Estes locais relembra-
vam as pessoas da importância da mensuração competitiva do ta-
lento administrativo, algo como os estádios de futebol atuais nos 
lembram da empolgação da competição esportiva [...] No século 
XV, por exemplo, as respostas dos candidatos nos exames para 
o serviço público coreano passavam pelas mãos de inspetores, 
encarregados de registro, encarregados de verificar a ordem das 
folhas, e leitores, cujas funções eram assegurar que os nomes dos 
candidatos não fossem vistos pelos que corrigiam as provas, que 
suas respostas fossem recopiadas de modo que sua caligrafia não 
pudesse ser reconhecida, e que muitos examinadores, não ape-
nas um, avaliassem a performance do candidato. Nem os exames 
para as universidades ocidentais contemporâneas contemplam 
tantas precauções com procedimentos de transparência [...] É 
um excesso, sem dúvida, escrever, como fez um historiador bri-
tânico, que os concursos da Ásia oriental foram os “precursores 
da obsessão americana corrente, a exaltação do PhD”. Mas uma 
clarificação do lugar dos mandarinatos da Ásia oriental na histó-
ria mundial é essencial para a crítica de falsas formas de fantasia 
revolucionária que exageram as diferenças entre os mundos “tra-
dicionais” e “modernos”. (Woodside, 2006, p. 2-3)

Woodside (assim como Roy Bin Wong) se insere na corrente de 
uma nova (variada e heterogênea) literatura de “modernidades múltiplas” 
ou “modernidades alternativas” (e.g, Gaonkar, 2001; Sachsenmeier, Riedel 
& Eisenstadt, 2002; Eisenstadt, 2002; Reis & Rolland, 2008), que procura 
fugir do paradigma tradicional que praticamente identifica modernidade 
com ocidentalização, no sentido de que ser moderno significa seguir os 
passos de industrialização, urbanização, secularização, racionalização e es-
pecialização que marcaram a passagem do Ocidente para esta nova era.

Modernidade (no singular) é um conceito dúbio [...] Um foco em 
modernidade pode hipersimplificar (senão suprimir) o tempo vi-
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vido historicamente. Pode ignorar a história dos “perdedores” e 
os vários modos, legítimos ou ilegítimos, de resistência ao poder 
[...] “Modernidades” (no plural), em contraste, nos permite co-
meçar a descobrir tradições de racionalidade discursiva que a 
noção singular mais tosca de modernidade obscurece; ou, pelo 
menos, nos permite acabar com usos do termo moderno no sin-
gular que meramente camuflam o caráter historicamente auto-
centrado de uma civilização. (Woodside, 2006, p. 9)

Woodside mostrará que, malgré Max Weber, fortes elementos 
de racionalidade e impessoalidade do tipo que pode ser considerado mo-
derno, eram encontrados na burocracia confuciana daquela parte da Ásia. 
Mesmo vários dos problemas e ansiedades desses regimes, normalmente 
considerados como sinais de atraso na literatura de modernização ociden-
tal, por vezes denotam ansiedade, dubiedades e problemas que confron-
tam os regimes modernos atuais. Woodside descreve assim um dos prin-
cipais problemas estruturais desses estados burocráticos confucionistas:

Os concursos e os governos dependentes deles deram às co-
munidades políticas chinesa, vietnamita e coreana pré-indus-
triais personalidades duplas. As narrativas essencialistas de suas 
histórias políticas perdem de vista sua síntese precária de ele-
mentos incompletamente compatíveis. Por um lado, havia uma 
ênfase em utilidade administrativa, confiança na autoridade in-
visível, não familiar (como a dos examinadores dos concursos). 
Por outro, havia a fé na virtude confuciana, não na utilidade; 
e a supremacia ética não da autoridade invisível, mas das hie-
rarquias de parentesco, ou simulações de hierarquias de paren-
tesco. Sistemas de múltiplos valores, variando de indivíduo para 
indivíduo em grau de aceitação, devem ter criado certo nível 
de ambivalência normativa, mesmo se tanto ajudassem quanto 
atrapalhassem a estabilidade política. Mesmo assim, o pluralis-
mo — significando aqui uma coexistência competitiva de dife-
rentes valores e instituições, na qual nenhum se pode impor à 
completa exclusão dos outros — era considerado por pensado-
res europeus do século XIX (de Guizot a Tocqueville e além) ser 
monopólio do que consideravam a única civilização progressista 
do mundo, isto é, a Europa. (Woodside, 2006, p. 3)
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Woodside afirma, então, que tentará fazer em relação à Ásia o 
que o jurista Harold Berman fez em relação à Europa e o Ocidente: jogar 
para trás no tempo a noção de modernidade.

O termo “moderno” estava fatalmente comprometido pelo seu 
provincialismo desde o início. O termo aparentemente emergiu 
no latim escrito tardio. No século IX os europeus o estavam apli-
cando à era de Carlos Magno, como maneira de contrastar o 
governo de Carlos Magno na Europa ocidental com a “antiguida-
de” tanto dos escritores pagãos quanto dos pais fundadores da 
Igreja. Entretanto, comparado com o império de Carlos Magno, 
a dinastia Tang na China (e provavelmente também o império 
Angkor cambojano) era naquela época discutivelmente mais 
moderno — no sentido em que entendemos a palavra — em 
termos de capacidades do estado e de administração política. 
O antídoto extremo para este provincialismo tem sido afirmar, 
nas palavras do acadêmico francês Bruno Latour, que “nós nun-
ca realmente fomos modernos” [...] Um estágio intermediário 
entre estes dois extremos poderia ser seguir a pista do historia-
dor jurídico Harold J. Berman. O livro de 1983 de Berman [Law 
and Revolution: the formation of the Western Legal Tradition], 
sobre a formação da tradição legal ocidental, nos estimulava a 
ir “além de Marx e Weber” e superar as falácias dos vários na-
cionalismos ocidentais, preconceitos religiosos, materialismos 
históricos e análises do tipo-ideal do século XIX, reescrevendo 
nosso passado. Especificamente, Berman arrostou protestantes 
e marxistas ao argumentar que a modernização dos sistemas le-
gais ocidentais se iniciou realmente com a revolução papal no 
direito canônico dos séculos XI ao XIII, bem antes do capitalismo 
e industrialismo. Nossa ultrassimplificada genealogia do que sig-
nificava ser moderno na história ocidental, portanto, teria que 
ser revisada, procurando “características modernas no que era 
geralmente considerado uma época pré-moderna”. Se o exer-
cício de Berman vale a pena para a história ocidental, também 
vale a pena fazê-lo para a história asiática. Este é o propósito 
deste livro. (Woodside, 2006, p. 3-4)

A maneira como Woodside fará isso não é por uma listagem uni-
lateral de características modernas dos três mandarinatos, em uma visão 
romantizada de sua modernidade, mas sim mostrando também seus pro-
blemas e dilemas e como esses problemas e dilemas algumas vezes deno-
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tam preocupações e limitações de caráter moderno, junto com o resto da 
bagagem pré-moderna que eles, como outros regimes (alguns inclusive 
do Ocidente até pouco tempo) têm.

É claro que as monarquias dos mandarinatos eram palpavel-
mente pré-modernas de muitas maneiras, por exemplo, no pa-
rasitismo das famílias reais, especialmente na China (O Grande 
Secretário Ming Xu Guagqi calculou no início do século XVII que 
havia cerca de 80 mil parentes vivos da casa dinástica Ming que 
governava a China desde 1368; todos com direitos a estipêndios 
do estado). Tal parasitismo era sério e irritava os “aristogênicos” 
servidores públicos que tinham uma forte nostalgia feudal, e 
uma tendência queixosa de contrastar sua própria incapacidade 
de mobilizar o que eles consideravam suas linhas de parentesco 
patrilineares completas com a capacidade maior da casa real de 
fazer o mesmo, isso para não se mencionar a capacidade legen-
dária dos senhores feudais hereditários das épocas antigas. Mas 
o estado europeu que inspirou a imagem que Max Weber tinha 
do racionalismo burocrático moderno — sua própria Alemanha 
guilhermina — foi dominado, antes da Primeira Guerra Mundial, 
por uma monarquia e uma casta guerreira que poderia igual-
mente ser descrita como arcaica ou não moderna [...]
Se os mandarinatos da Ásia oriental tivessem sido “feudais” 
como às vezes são descritos — no sentido de ter um paralelismo 
ou correspondência hereditária forte entre parentesco, recom-
pensas econômicas e poder político se estendendo das cortes 
para as aldeias — um dos problemas centrais de sua teoria po-
lítica, a debilidade de comunicações entre “alto” e “baixo”, ou 
governantes e governados, seria difícil de explicar. Esta era uma 
questão burocrática: os monarcas dos mandarinatos governa-
vam principalmente através de textos compostos para eles pelos 
mandarins, mais do que através de meios mais pessoais (e talvez 
mais feudais) de contato humano persuasivo [...]
A desfeudalização limitada precoce dessas três sociedades asiá-
ticas que mantinham o sistema de concursos era, de fato, parte 
da história da razão humana, de uma tentativa de aplicar o pen-
samento supostamente racional à política e economia. Como 
tal, o tópico não pode ser discutido de maneira inteiramente 
triufalista. Um tipo diferente de história é necessário, no qual o 
foco será direcionado tanto às vulnerabilidades do experimento 
quanto às suas realizações, tanto ao magnetismo do ideal quan-
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to às pressões ao longo dos séculos para abandoná-lo [...] O es-
forço, em si mesmo, foi um grande “pulo no escuro” (para usar 
a expressão dos líderes conservadores britânicos de um século 
e meio atrás para caracterizar a extensão do direito de voto), 
e tanto seus medos quanto sua empolgação devem ser capta-
dos. Pensadores ocidentais, como Maquiavel e Pascal, viam os 
perigos de um poder baseado no mérito em termos simples de 
ressentimentos dos excluídos; a teoria política do mandarinato, 
por muitos séculos, escrutinou também a autossubversão das 
elites meritocráticas de dentro.
O resultado é que grande parte das teorias contemporâneas oci-
dentais de administração pública funciona como uma câmara de 
eco inconscientes de questões e controvérsias que, em lingua-
gem própria, foram exploradas nos mandarinatos muito tempo 
atrás. Os especialistas ocidentais em administração pública disse-
cam o que chamam de “paradoxo da responsabilidade burocráti-
ca” [bureaucratic accountability paradox]. Os servidores públicos 
pós-feudais são, por um lado, meros instrumentos da autorida-
de política maior, epitomando como tais o perigo de uma defi-
ciência de responsabilidade pessoal pelo que fazem; por outro, 
são participantes ativos no processo de formação de políticas, 
epitomando o perigo de uma usurpação da autoridade política 
maior pelo seu próprio comportamento subjetivo [...] Os man-
darins asiáticos, obrigados a trabalhar com uma visão de mundo 
confuciana mais moralista, discutiam esse problema em termos 
de dificuldade de criar maior “autoestima” entre os funcionários 
do governo, ou dificuldade de alimentar (de fora) um sentido de 
“vergonha” entre os funcionários do baixo escalão. Mas os rudi-
mentos da teoria do paradoxo da responsabilidade estavam lá, já 
na dinastia Ming, senão antes. (Woodside, 2006, p. 5-7)

Woodside analisará, então, estes elementos de modernidade 
avant la lettre nos três mandarinatos com esta abordagem heterodoxa: 
não apenas mostrando seus elementos claramente modernos, mas mos-
trando também que vários dos problemas e dilemas deste mandarinato, 
em vez de serem elementos pré-modernos ou antimodernos, na verdade 
prefiguram alguns problemas e dilemas do mundo burocrático moderno 
ocidental posterior.

No capítulo 2, eu argumento que os mandarinatos anteciparam 
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vários perigos da meritocracia com os quais a experiência oci-
dental tem se confrontado mais recentemente. Estes incluíam os 
perigos relacionados às instabilidades do poder administrativo 
impessoal baseado em textos escritos. Também incluíam perigos 
relacionados com formas pós-feudais de criação de autoestima 
na elite que vinham cada vez menos de dentro (satisfação interior 
com o fato de incorporar de forma bem sucedida virtudes herói-
cas ou aristocráticas) e cada vez mais de fora (em um ambiente 
em que a ética de status ou classe não é mais pré-ordenada, as 
técnicas estatais de estímulo, como melhores salários, se tornam 
mais importantes). E incluíam os riscos de que as ordens políti-
cas baseadas em burocracias de mérito pudessem ter capacidade 
mais fraca de mobilizar os seus povos para os objetivos públicos 
que os regimes baseados em uma ética de serviço feudal ou (mais 
recentemente) em patriotismo de massa.
No capítulo 3, argumentarei que os três mandarinatos perse-
guiam objetivos de bem-estar social (welfare goals), como 
minoração da pobreza e maior equalização da posse de terra. 
Entretanto, em sua conversão (em estilo bem moderno) de pro-
blemas políticos (como a pobreza) em preocupações adminis-
trativas, corriam o risco de permitir que objetivos administrati-
vos se transformassem em fins descontextualizados em si mes-
mos, contribuindo para uma disjunção entre administradores e 
administrados, e a graus significativos de apatia pública. Todos 
os três mandarinatos tentaram superar a apatia e revitalizar o 
comportamento político local de maneiras aceitáveis, tal como 
a fórmula neoconfuciana do “pacto de aldeia”. Estas são con-
trastadas com as formas artificiais de criação de comunidade da 
Europa do início da Idade Moderna. (Woodside, 2006, p. 8-9)

A Terceira Revolução

Woodside começa por explorar uma imagem revolucionária dos 
regimes burocráticos modernos, a partir de Harold Perkins

A modernidade certamente envolve um terceiro projeto, ou 
mesmo o que Harold Perkins dramatizou como a “Terceira 
Revolução” mundial, depois da Primeira Revolução ([Neolítica] 
com o surgimento da agricultura sedentária com superávits de 
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comida) e da Segunda Revolução (industrial). A terceira moder-
nidade é a substituição de aristocracias por elites profissionais 
que não são necessariamente nem terratenentes nem capita-
listas, mas que são funcionários profissionais com comando de 
conhecimentos, cujas hierarquias são criadas por competição 
pública [...] Os mandarinatos pré-industriais do leste da Ásia mal 
exemplificam todas as características das “classes profissionais” 
de Harold Perkin. Mas eles antecipam o suficiente delas para le-
vantar questões sobre a estreiteza das genealogias do moderno 
que os omitem. (Woodside, 2006, p. 18)

Woodside vê as origens da burocracia na China nascendo tam-
bém da crescente complexificação das tarefas de administração de um 
império em crescimento.

Concursos para o serviço público de algum tipo existiam na China 
no século VII, e nos séculos VIII e XI, respectivamente na Coreia 
e Vietnã [...] O nascimento da democracia ateniense, visto por 
alguns como o começo do politicamente moderno na Europa, 
foi causado, como sugerem alguns autores, não apenas pelo 
apelo residual da ideia democrática grega, mas também pela 
expansão do império ateniense. As tarefas do império, especial-
mente as relacionadas com as ambições navais, esgotaram as 
possibilidades da oligarquia ateniense existente e a compeliram 
a compartilhar o poder com os plebeus. Em uma escala bem 
maior, este argumento pode ser aplicado à China nos mil anos 
após a extraordinária façanha da unificação política chinesa. O 
apelo do ideal pré-imperial asiático oriental de valores políticos 
foi institucionalizado em concursos escritos à medida que a pura 
magnitude das tarefas de governar um estado tão enorme, e a 
magnitude da tarefa de preservar sua unidade, mesmo em nível 
de elite, superou a capacidade de qualquer forma concebível de 
poder hereditário. Os concursos criaram os necessários reflexos 
novos de realização política, sobre um espaço tão vasto, de uma 
maneira que faria inveja aos funcionários da União Europeia 
contemporânea. (Woodside, 2006, p. 26-27)

Woodside também criticará a divisão de Max Weber das burocra-
cias em modernas e pré-modernas e a inclusão da China entre as últimas.
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[...] Os concursos dos mandarinatos anteciparam as normas de 
recrutamento dos serviços públicos do Ocidente industrial e 
pós-industrial em um impressionante número de maneiras. Eles 
santificaram a competição pública, por concurso, para os cargos 
governamentais, dos quais ligações particulares e compadrismo 
estavam rigorosamente excluídos (ao ponto de haver patrulhas 
militares nos locais de exame e os examinadores serem impe-
didos de conhecer o nome dos titulares das provas; precauções 
bem menos desenvolvidas no Ocidente mesmo na época atual). 
Estabeleceram uma relação clara entre níveis dos exames e tipo 
de posto no governo. E aplicaram ação afirmativa para assegurar 
que as minorias em desvantagem (mas não mulheres) pudesem 
participar como em 1777, quando Beijing deu aos estudantes das 
terras das fronteiras nos exames regionais um período de anistia 
de trinta anos até poderem adquirir os tons de voz do “Domínio 
Central” necessários para entender os exames de poesia, ou no 
início do século XIX no Vietnã, onde minorias étnicas receberam 
admissão privilegiada nas escolas preparatórias para os exames.
Face a face com esta aparente confusão no tempo desenvolvi-
mentista da Ásia oriental, Max Weber piscou. Ou melhor, pre-
feriu tanto ver quanto não ver. Escrevendo sobre os funcioná-
rios-literatos confucianos, Weber diferenciou a China imperial da 
Europa feudal de consciência hereditária. Escreveu que na China 
a estranhos de níveis desconhecidos se pergunta quantos exa-
mes ele fez, não (como na Europa) quantos ancestrais de que 
certo tipo social ele tem. (Na época em que Weber escreveu, o 
mundo alemão, de sua alta nobreza até a gentry Junker, ainda 
preservava uma forte aura feudal; na Prússia, 83% dos prefeitos 
de província eram nobres de nascimento em 1914, a despeito 
de receberem treinamento em serviço público.) Mesmo assim, 
na mesma discussão, Weber bizarramente comparou o impea-
chment de funcionários chineses pelos censores governamentais 
não à vigilância de uma burocracia moderna sobre seus mem-
bros, mas à insistência do clero católico medieval na confissão 
de pecados (um paralelo mais religioso e menos moderno). Para 
Weber, os mandarinatos estavam tanto dentro quanto fora do 
tempo moderno. Eles exemplificavam uma dupla existência, ou 
mesmo (para adaptar um velho termo de Ernst kantorowicz) uma 
verdade dupla, sendo eternamente não modernos em sua essên-
cia, mas ocasionalmente modernos em suas disposições [...]
O que as versões iniciais desta controvérsia revelam? A China 
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da dinastia Tang no século VII não era mais completamente 
meritocrática do que a Inglaterra do século XIX era democráti-
ca. Mas, assim como a ideia de democracia já estava implicada 
na política inglesa do início do século XIX, a ideia da “Terceira 
Revolução” mundial — a ascensão de burocracias profissionais 
pós-feudais — também já afetava a política chinesa no período 
Tang.  (Woodside, 2006, p. 32-33)  

Woodside vai aprofundar esta ideia da modernidade precoce da 
China em relação à ideia do estado de bem-estar social (welfare state). O 
welfare state é tradicionalmente considerado um conceito recente, da épo-
ca do capitalismo tardio. Entretanto Woodside vai argumentar (assim como 
Roy Bin Wong) que o funcionamento do estado imperial chinês incluía ele-
mentos de uma concepção de welfare state em suas políticas públicas.

A despeito dos problemas com funcionários dos mandarinatos 
e os riscos de deslocamento de objetivos dentro das administra-
ções parcialmente corporificadas por eles, os objetivos declara-
dos dos mandarinatos — e as lembranças familiares dos meios 
e instituições utilizados para alcançá-los — merecem escrutínio 
cuidadoso. R. Bin Wong corretamente os vê como antecipando, 
pelo menos parcialmente, as burocracias de bem-estar social que 
o Ocidente veio a conhecer no século XX. O sistema de silos de 
armazenamento de grãos patrocinados pela China imperial para 
o caso de emergências de fome de acordo com Wong “repre-
sentavam um comprometimento oficial com o bem-estar social 
além de qualquer coisa imaginável, e muito menos alcançável, na 
Europa [da época]... Pensar em preocupações do estado com o 
bem-estar popular como uma prática política recente faz sentido 
apenas se nos limitamos novamente aos exemplos europeus”.
Os dois mandarinatos menores da Coreia e do Vietnã tentaram 
versões modestas das estratégias chinesas de bem-estar admi-
nistrativo. Parecem, inclusive, ter compartilhado os mesmos 
ciclos de planejamento pela corte para colocá-los em funciona-
mento. No final do século XIV os governantes da Coreia e do 
Vietnã experimentaram programas similares de leis de reforma 
agrária equalizadoras; o rei Taejo (Yi Songgye) da Coreia em 
1390 e Ho Quy Ly do Vietnã em 1397. Na década de 1860 ambos 
o Taewongun na Coreia e o imperador Tu-Duc no Vietnã tenta-
ram remediar as debilidades em seus governos garantindo, ou 
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renovando, sistemas similares de silos de armazenamento nas 
aldeias que poderiam proteger contra falta de alimentos.
Para muitos, a própria noção de um estado de bem-estar social 
é inimaginável sem os recursos fiscais, serviços profissionais e 
redes de negociação do capitalismo. Novamente nos confron-
tamos com a questão: quão absoluta deve ser a linha divisória 
na história humana criada pelo capitalismo, tanto em atitudes 
(tais como o desejo de usar o poder político para fortalecer a 
ética social) como em métodos? Algumas diferenças são óbvias. 
Nos mandarinatos as estratégias clássicas de bem-estar social 
dos pensadores confucianos tinham se originado em uma época 
em que cereais e tecidos eram os meios de troca; eles assumiam 
o primado da agricultura e suspeitavam da propriedade privada. 
Tudo isso as fez mais difícil de salvaguardar e mesmo seriamente 
imaginar em circunstâncias de crescimento comercial. As estra-
tégias modernas de bem-estar social são muito mais flexíveis 
em suas interações com o capitalismo. Mas é possível encontrar 
ecos do presente nos riscos que os mandarinatos encontraram 
com suas formas de participação produzidas administrativa-
mente, menos mediadas por hierarquias feudais (pelo menos 
na China e Vietnã) que na Europa pré-industrial. A experiência 
do leste da Ásia mais antiga e longa com formas pelo menos em-
brionárias de política administrativa mostra como extensões da 
racionalidade burocrática das elites ao longo dos séculos podem 
encorajar sua própria reversão, e mesmo sua própria refeuda-
lização disfarçada, à medida que se desligam das necessidades 
locais. Os estados de bem-estar social atuais, com sua máquina 
estatal e senso de cidadania mais desenvolvidos e sua maior va-
riedade de ativos econômicos, podem não conhecer os mesmos 
limites à sua capacidade de intervenção racional. Mas a história 
do leste da Ásia oferece exemplos admonitórios não totalmente 
irrelevantes se nós dispensarmos as visões fundamentalistas do 
tempo moderno como completamente separado e estanque.
Todos os três mandarinatos guardavam uma tensão entre uma 
visão mais diminuta e realista das tarefas governamentais e vi-
sões maiores e mais salvacionistas delas. A tensão se expressava 
em um tipo curioso de teoria política que combinava realismo 
empírico e idealismo normativo, em vez de separá-los. Já se dis-
se que, por muitos séculos, o pensamento político europeu, com 
seus milhares de textos do tipo “espelhos para príncipes” e seus 
catálogos de virtudes, estava principalmente preocupado com a 
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questão de como uma sociedade deveria ser governada, quase 
negligenciando o estudo empírico de como as sociedades eram, 
na realidade, governadas. Os burocratas ativamente em serviço 
público que produziram muito da teoria política dos mandari-
natos tinham mais probabilidade de combinar as duas preocu-
pações. Sua mistura de vocabulários administrativo e profético 
tem até mesmo um paralelo na maneira como alguns cientistas 
sociais contemporâneos lutam para distinguir suas ambições 
prescritivas de suas funções analíticas., confundindo os papéis 
de engenheiros sociais e cientistas [...]
[Reforma agrária]
Provavelmente, as aventuras de um projeto particular e persis-
tente de engenharia social tentada nos três mandarinatos, que 
podem apenas serem delineadas aqui, demonstram bem a sim-
biose asiática oriental de objetivos de salvação social e cálculo 
administrativo. Trata-se do sistema de “campos iguais” (sistema 
equitativo de posse de terra), praticado em partes da China en-
tre os séculos V e VIII. Seus proponentes queriam recapturar o 
espírito dos ideais supostamente de bem-estar social das anti-
gas “Três Dinastias” [...] O sistema de “campos iguais” foi talvez 
a mais famosa adaptação asiática oriental “de compromisso” 
(para citar James Palais) do sistema ainda mais profundo de pro-
priedade pública e equidade de posse de terra chamado modelo 
dos “campos de poços”, que supostamente tinha existido sob as 
Três Dinastias. Por sua vez, este mito de criatividade humanitá-
ria destas Três Dinastias feudais, muito disseminado em todos 
os mandarinatos, se tornou uma curiosa projeção retroativa de 
fé no poder criativo dos próprios administradores pós-feudais.
O sistema de “campos iguais” combinava a ambição administra-
tiva de criar um maior número de camponeses possuidores de 
terra (e consequentemente pagadores de impostos) com os ob-
jetivos salvacionistas de restringir o crescimento excessivo das 
posses de terra dos ricos e diminuir a pobreza. A versão real do 
sistema declinou na China na época da dinastia Tang. Mas, como 
sonho — senão mais — continuou como uma parte intrínseca da 
consciência das Três Dinastias na elite dos funcionários-literatos 
da Coreia e Vietnã, e também da China. No final do século XIV, a 
Coreia tentou uma grande reforma agrária. A linguagem de um 
dos mais importantes conselheiros do governo coreano, Chong 
Tojon (morto em 1398), em seu ensaio sobre a reforma agrária, 
era quase intercambiável com a linguagem utilizada por Li Anshi 
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(443-493), o proponente burocrático do primeiro dos sistemas 
de “campos iguais”, na China da dinastia Wei setentrional, cerca 
de nove séculos antes. O último esforço de um mandarinato do 
leste da Ásia de impor de cima um sistema de “campos iguais” 
ocorreu na província vietnamita de Binh Dinh em 1839 [...]
Os intérpretes burocráticos da tradição dos “campos iguais” as-
sumiam que a pobreza era politicamente criada, mais do que 
eterna ou inevitável. Sua visão de que os pobres eram efeitos 
colaterais políticos ou administrativos remonta a textos clássicos 
como o de Mêncio, escritos em uma sociedade feudal na qual o 
poder hereditário era lugar comum. Numa grande ironia, este 
texto antigo se tornou mais importante à medida que as socie-
dades do leste da Ásia se tornavam cada vez mais diferentes da 
sociedade em que ele tinha sido escrito [...]
[Reformas fiscais]
Assim como os salários e rendas, a carga de impostos podia ser 
tratada pelos mandarinatos como uma categoria contingente, su-
jeita a mudanças pelo alto, em sociedades que, ao contrário da 
Europa antes de 1789, não tinham províncias, nobreza ou clero 
com isenção fiscal fixa e imutável ou outros privilégios [...]
A doutrina fiscal clássica, que remontava a textos como  Mêncio, 
declarava não apenas que mau governo produz pobreza, mas que 
uma carga fiscal padronizada baixa ideal — de não mais que 10% 
da colheita ou renda total — era a fundação para um bem-es-
tar geral e a base de um bom governo [...] Na China a crença no 
padrão absoluto de 10% para a taxação justa entrou em colapso 
nas dinastias Tang e Sung. Os pensadores deste período, como Ye 
Shi (1150-1223), rejeitando Mêncio, propuseram que a legitimi-
dade de uma carga fiscal específica era determinada por circuns-
tâncias mutantes, não por um ideal estático. Para uma civilização 
que acreditava que a pobreza e práticas administrativas estavam 
interligadas, esta sugestão soava como o abandono de um padrão
-ouro moral de quatorze séculos. Mas a afirmativa que a taxação 
justa deveria flutuar de acordo com o grau de serviço, ou compe-
tência, do governo levantava questões gerenciais a expensas das 
salvacionistas. Também corria o risco de debates teóricos sobre 
impostos se tornarem crescentemente autorreferenciais, entre os 
próprios burocratas, e alienados das realidades sociais. Qual ad-
ministrador deveria decidir a taxa de impostos então? [...]
É claro que isso poderia ser visto como um ganho para a es-
tabilidade, mesmo se ilustrasse também os limites da racio-
nalidade burocrática. Por que, perguntou retoricamente um 
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queixoso liberal chinês em 1947 (em um artigo reimpresso na 
China em 1999), na longa história do império chinês os contri-
buintes não se comportaram como os contribuintes ingleses 
e demandaram o “direito de falar”? A falta de uma sociedade 
independente do estado chinês era a resposta que ele queria. 
Mas a reinvenção de questões políticas como administrativas, 
no ponto de vista precocemente moderno do ideal mandarim, 
pode ter tido algo a ver com isso.
A teoria política dos mandarinatos analisava os riscos deste tipo 
de consciência gerencial. Os escritores ocidentais começaram a 
fazer isso apenas em tempos relativamente recentes.  Em um 
dos mais brilhantes livros que já analisaram a conversão buro-
crática de problemas políticos em administrativos (Ideologia e 
Utopia, 1929), Karl Mannheim argumentou que o principal risco 
da racionalidade estreitamente administrativa dos burocratas 
prussianos (que ele conhecia tão bem) era que ela os cegaria 
para os perigos de forças irracionais operando além de sua esfe-
ra de ação particular, como os nazistas e outros revolucionários. 
Mas a experiência mais longa do leste da Ásia, mesmo se mais 
limitada, com formas de governo burocrático pós-feudal de-
monstra alguns dos outros riscos que eram igualmente agudos, 
mesmo se menos dramáticos. Um dos maiores era a acumula-
ção de apatia, ou formas não confrontadoras de alienação, na 
base do sistema político, à medida que a superestrutura tentava 
imprimir suas técnicas gerenciais de controle racional [...]
Quando reclamava da apatia popular sobre os assuntos de estado, 
a linguagem dessa teoria política chinesa soava um pouco como a 
linguagem do pensamento político da Europa do século XVIII. Mas 
também tinha semelhança com a linguagem de trabalhos ociden-
tais mais contemporâneos, como os infindáveis artigos sobre apa-
tia dos eleitores em revistas como Public Opinion Quarterly, ou 
em livros com títulos como Why Americans Hate Politics [...]
Não houve guerras religiosas do tipo europeu nos mandarinatos 
da Ásia oriental para manter suas políticas “quentes”.  Os teóri-
cos políticos daquela região descobriram, antes dos europeus, 
que em sociedades onde o princípio dos ganhos de utilidade 
administrativos e os ideais de lealdade feudais personalizados 
mais antigos fora da família se enfraquecem, a implicação emo-
cional do povo com seu sistema político pode declinar, mesmo 
que não haja revoltas dos contribuintes do tipo que os liberais 
chineses ocidentalizados buscaram em vão na história chinesa. 
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Em 1995, um crítico arguto da União Europeia burocratizada 
contemporânea liderada de Bruxelas se queixou que a Europa 
era “um conceito grande e nebuloso demais para conseguir for-
jar uma comunidade humana convincente” e que uma “unidade 
transnacional tão grande” sofreria de um perene “déficit demo-
crático”. Substitua “déficit democrático” por “déficit de solida-
riedade” neste argumento e isso serviria para descrever o que 
foi, por séculos, uma questão crucial da teoria política da China 
imperial, que era tão grande quanto a Europa.
Tudo isso sugere que a reforma fiscal de Yang Yan na dinastia 
Tang, mais de doze séculos atrás, não foi um marco na história 
mundial apenas porque foi o primeiro passo para a conversão 
global a sistemas políticos baseados no mercado. Também foi 
um marco porque foi um augúrio precoce de que racionaliza-
ções burocráticas de cima para baixo, não importa quão bem 
sucedidas sejam na prática, podem eventualmente desvitalizar 
o envolvimento de comunidades locais em seu governo, cau-
sando alienação não confrontadora, ou alienação entre os de 
cima e os de baixo [...] Até muito recentemente, a teoria política 
ocidental tinha, em termos comparativos, uma consciência em-
pobrecida deste tipo particular de risco desenvolvimentista [...] 
(Woodside, 2006, p. 56-76)

Mas o que sobrou dessas modernidades mandarinais avant la 
lettre? Por que elas se perderam no tempo? Estas são as perguntas que, 
finalmente, Woodside se faz.

Mas como as modernidades que eu propus que existiram na 
Ásia oriental pré-industrial “se perderam”? Para os ocidentais, 
da segunda metade do século XIX em diante, os concursos me-
ritocráticos asiáticos para a burocracia perderam sua novidade 
e, portanto, seu efeito estimulador. Nas sociedades europeias 
previamente aristocráticas houve um aumento no número de 
servidores públicos não aristocratas. Aumentou a crença que o 
mérito poderia ser medido.  [..] Nesta nova época da história 
ocidental, uma época de  testes de QI e pesquisadores mensu-
radores de inteligência como Alfred Binet e Edward Thorndike, 
as técnicas mais limitadas das antigas meritocracias asiáticas 
— que (ao contrário dos novos procedimentos de julgamento 
de mérito ocidentais) não tinham discriminado contra a idade 
avançada ou reivindicações hereditárias — começaram a pare-
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cer relíquias exóticas e velhas. Mas é menos fácil entender por-
que os próprios asiáticos fizeram pouco caso de seu passado.
A perda dessas modernidades começou com as derrotas mili-
tares que os franceses, ingleses e japoneses infligiram sobre os 
três mandarinatos no século XIX. O conflito unilateral entre os 
dois mundos tecnológicos representados pelos navios de guerra 
a vapor ocidentais e os juncos chineses pré-industriais na guerra 
do Ópio também expôs, de uma maneira humilhante sem pre-
cedente, os déficits em realizações administrativas com os quais 
funcionários-literatos tinham se preocupado por séculos antes 
da Revolução Industrial. As fraquezas de todas as burocracias, 
não apenas das confucianas, é sua incapacidade de criar senti-
mentos de pertença iguais aos encontrados nas relações patrão-
cliente dos períodos feudais europeu, japonês e tailandês ou na 
política dos estados baseados no nacionalismo de massa. Uma 
olhada nos  problemas da União Europeia atual mostrará que o 
problema não é apenas da Ásia do século XIX [...]
Por esta razão, os líderes governamentais da elite que propu-
seram de maneira bem-sucedida a abolição dos concursos para 
serviço público na China em 1905 — justo no momento em que 
o mundo ocidental começava a abraçá-los — não faziam do con-
teúdo destes exames seu alvo principal. Os concursos poderiam 
ter sido convertidos, afinal, para o serviço de um novo currículo. 
O que os abolicionistas atacavam era a associação dos concursos 
chineses com uma insuficiência de força de vontade coletiva. Em 
1905, Yuan Shikai e seus companheiros reformistas afirmavam 
que a vitória da Prússia sobre a França em 1871 e a vitória do 
Japão sobre a Rússia em 1905 foram devidas não aos soldados 
prussianos e japoneses em si, mas à força socializadora por trás 
dos soldados desses dois países, nomeadamente seus professo-
res de escola primária. (Este mito — que professores inculcado-
res de patriotismo poderiam produzir vitórias militares — era 
então corrente pelo mundo: em 1905, Sidney e Beatrice Webb, 
os reformadores sociais ingleses, faziam a mesma afirmação 
que Yuan Shikai.) O objetivo da educação, insistiam, deve ser a 
mobilização de massa, não o recrutamento burocrático. A China 
deveria passar por uma revolução psicológica, mudando de um 
mandarinato onde o interesse educacional era “armazenar ta-
lento” para uma sociedade de mentalidade mais coletiva, cujas 
escolas excitariam e iluminariam a força de vontade popular.
Entretanto, à medida que os serviços públicos baseados em con-
curso se espalharam pelo mundo ocidental após 1905, os man-
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darinatos asiáticos deveriam ter recobrado um pouco de sua 
persuasão histórica. O fato que suas modernidades tenham con-
tinuado “perdidas” pode ser explicado pela ascensão e popula-
ridade, por todo o mundo, da teoria da administração científica 
ocidental. Frederick Winslow Taylor, talvez o pensador america-
no do século XX mais influente globalmente, publicou seu livro 
sobre “administração científica” em 1911. Taylor afirmava que 
apenas os métodos científicos mais precisos, aplicados às rela-
ções entre trabalhadores humanos e a nova maquinaria indus-
trial, poderiam aumentar a eficiência dos trabalhadores.
O efeito do “taylorismo” foi espalhar a ilusão, durante e após 
a Primeira Guerra Mundial, que as teorias quase utópicas de 
Taylor de produtividade incrementada do trabalho em lugares 
como usinas siderúrgicas, através de ligações “mais científicas” 
entre as classificações de trabalho e suas recompensas mate-
riais, poderiam ser aplicadas ao trabalho dos servidores públicos 
também. As técnicas de estímulo de performance dos operários 
da Bethlehem Steel poderiam ser transferidas para melhorar 
a performance dos funcionários e secretários do governo. Até 
o final da década de 1920, os governos britânico e americano 
tinham batalhado para adotar sistemas “científicos” de classifi-
cação do serviço público nos quais os níveis de pagamento esta-
vam intimamente ligados à performance. Este princípio implica-
va em uma definição mais materialista da natureza do servidor 
público que a favorecida nos mandarinatos menos “científicos”. 
Incentivos materiais eram tudo no taylorismo; nobreza moral de 
boa administração bem menos.
O evangelho taylorista inevitavelmente se disseminou para a 
China. Nos anos 1930, a China nacionalista não apenas tinha 
seus próprios jornais dedicados às ciências administrativas, 
com títulos como “Pesquisa em Administração” e “Eficiência 
Administrativa”, como também sua própria “Sociedade para a 
Pesquisa da Eficiência Administrativa” [...] Havia um debate na 
elite sobre se a China deveria seguir a abordagem britânica ou 
americana para a classificação dos postos no serviço público [...]
As revoluções comunistas nos antigos mandarinatos, até recen-
temente, também agiram para assegurar que a história dos man-
darinatos permanecesse perdida. Lenin admirava muito o taylo-
rismo e a teoria administrativa americana. Ele afirmou em 1918 
que o socialismo era uma questão de poder soviético, ferrovias 
prussianas e técnica americana. Stalin reforçou esta mensagem 
em 1924 com a proposição que “a combinação do poder revo-
lucionário russo com a eficiência americana é a essência do tra-
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balho partidário e estatal russo” [...] Em outras palavras, a perda 
da história das modernidades dos mandarinatos parecia ser um 
acompanhamento necessário à esperança de convergência [...]
Os críticos chineses contemporâneos da burocracia desdenham 
da afirmação do historiador britânico Arnold Toynbee que a 
Inglaterra tomou emprestado seu serviço público moderno da 
China [...] Descartar desta maneira as realizações dos mandari-
natos esconde, possivelmente, um proporcional medo subcons-
ciente delas: o medo de que a história dos mandarinatos, se 
tomada seriamente, nos colocará de frente com o fato que não 
existe tal coisa como uma burocracia baseada em pura razão. 
(Woodside, 2006, p. 10-14)
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2.5. The Eastern Origins Of Western 
Civilization de John M. Hobson

Se o livro ReOrient de Andre Gunder Frank talvez tenha atingido 
o ápice da negação do eurocentrismo no terreno econômico, The Eastern 
Origins of Western Civilization constitui o suprassumo radical e detalhado 
da refutação que a Europa tenha sido mais avançado, tecnologica, cultural 
ou mesmo economicamente que a Ásia até o período da Revolução In-
dustrial.11 Além disso, John M. Hobson (2006, p. VII, VIII, 10 e 19) propõe 
uma narrativa não eurocêntrica alternativa da história dos encontros entre 
Europa e Ásia desde a Antiguidade até o presente. É um livro ambicioso e 
controverso, pois pretende nada menos que colocar de cabeça para baixo 
a tradicional narrativa eurocêntrica da arrancada da humanidade a par-
tir do fermento intelectual dos gregos, passando pela revolução agrícola 
da Idade Média europeia, pela ascensão das cidades-estado italianas na 
parte final da Idade Média, pela Renascença e Iluminismo, até chegar à 
época industrial e democrática do Ocidente atual. Em vez dela, propõe 
uma contranarrativa: a do Oriente como uma região desenvolvida precoce 
que será alcançada apenas no final do século XIX e XX pelo Ocidente em 
sua condição de região de desenvolvimento tardio que contou com uma 
gerschenkroniana “vantagem do atraso” na época contemporânea. Será a 
formação do Ocidente oriental, segundo ele, devido à tremenda influência 
dos países do Oriente no desenvolvimento dos países da Europa ocidental.

David Landes, em seu livro autodeclaradamente eurocêntrico 
[,The Wealth and Poverty of Nations, diz] que “pelos últimos mil 
anos a Europa (o Ocidente) tem sido o principal agente do de-
senvolvimento e modernidade”. Mas o registro empírico histó-
rico que consultei revela que, pela maior parte dos últimos mil 
anos, o Oriente tem sido o principal agente do desenvolvimento 
mundial [... Todas] as assim chamadas potências ocidentais eram 
inferiores, economica e politicamente, às principais potências 
asiáticas. Foi somente perto do final desse período, cerca de 

11  Agradecemos à Cambridge University Press a permissão para reproduzirmos 
passagens selecionadas de The Eastern Origins of Western Civilization. Recomendamos 
ao público a leitura do original completo.
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1840, que uma potência ocidental finalmente eclipsou a China 
[...O] Ocidente apenas conseguiu chegar à modernidade porque 
foi ajudado por uma difusão e apropriação do recursos e portfó-
lios de recursos mais avançados provindos do Oriente [... Os] por-
tfólios de recursos orientais tiveram uma influência significativa 
em cada um dos grandes pontos de viragem da Europa. A maioria 
das grandes tecnologias que possibilitaram a revolução agrícola 
medieval europeia após 600 d.C. parece ter vindo do Oriente (ver 
capítulos 5 e 6). Após o ano 1000, as grandes tecnologias, ideias 
e instituições que estimularam as várias revoluções comercial, 
produtiva, financeira, militar e de navegação ocidentais, bem 
como a Renascença e revolução científica, foram desenvolvidas 
primeiramente no Oriente e depois assimiladas pelos europeus 
(ver capítulos 6-8). Depois de 1700, todas as grandes tecnologias 
e ideias tecnológicas que deslancharam as revoluções agrícola e 
industrial britânica se difundiram a partir da China (ver capítu-
lo 9). Além disso, ideias chinesas também ajudaram a estimu-
lar o Iluminismo europeu. E é precisamente porque o Oriente e 
Ocidente estivaram ligados intrinsecamente em uma única teia 
global desde 500 que precisamos dispensar as suposições euro-
cêntricas de que essas duas entidades podem ser representadas 
separada e antiteticamente. (Hobson, 2006, p. 20-22)

Hobson explorará adicionalmente esta não separação possível 
entre as duas entidades ao abordar a questão da agency (participação 
ativa) da Europa neste processo. Dirá que o seu conceito do Ocidente 
oriental como entidade de desenvolvimento atrasado, que atinge o topo 
com ajuda de um extenso portfólio de recursos vindos do Oriente, não 
significa a mera inversão da narrativa eurocêntrica para uma de uma Eu-
ropa como receptora passiva das influências orientais. Hobson analisará o 
conceito de agency do Ocidente em termos de identidade.

Minha concepção de agency europeia [...] está fundamentada na 
noção de identidade, que, por sua vez, é um fenômeno social-
mente criado [... A] identidade europeia sempre foi forjada em 
um contexto global [...] Como, então, os europeus constituíram 
uma identidade imperial e como isso, por sua vez, possibilitou a 
fase posterior da ascensão do Ocidente? Durante o período me-
dieval os europeus vieram a definir-se negativamente em relação 
ao islã. Isso foi vital para a construção da cristandade, o que, por 
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sua vez, possibilitou a consolidação do sistema econômico e polí-
tico feudal que emergiu por volta do final do primeiro milênio d.C. 
Foi essa identidade que levou às Cruzadas. Subsequentemente, a 
identidade cristã europeia pôs em marcha as chamadas “viagens 
de descobrimento” [...] Tendo chegado às Américas, várias ideias 
cristãs levaram os europeus a acreditarem na inferioridade dos 
nativos americanos e dos negros africanos. Isto, por sua vez, le-
gitimou a superexploração e repressão dos nativos americanos e 
africanos bem como a apropriação do ouro e prata americanos, 
o que, por sua vez, ajudou o desenvolvimento econômico euro-
peu de diversas formas. Durante o século XVIII, a reconstrução 
da identidade europeia levou à criação do que eu chamo de “ra-
cismo implícito”, que, por sua vez, levou à ideia da necessidade 
moral da “missão civilizadora” imperial. Imaginar o Oriente como 
atrasado, passivo e infantil, em contraste com o avançado, ativo 
e paternal Ocidente foi vital no deslanche do imperialismo entre 
os europeus. [...] E a apropriação de muitos recursos não euro-
peus através do imperialismo esteve na base da crucial Revolução 
Industrial britânica. (Hobson, 2006, p. 24-25)

Analisemos, então, essas duas grandes avenidas da narrativa 
hobsoniana.

Comecemos pela influência da Ásia e do Oriente na formação do 
Ocidente oriental de Hobson.

A História antes e até a Formação do Ocidente Oriental

Como se denota do título dos capítulos de seu livro, Hobson 
(2006, p. VII e VIII) vê o Oriente como a parte desenvolvida inicial, desco-
brindo e liderando o mundo através de uma globalização oriental que vai 
de 500 a 1800 seguida depois por um desenvolvimento tardio do Ociden-
te a partir do século XIX, possibilitado em grande parte por um portfólio 
de recursos e ideias vindo do Oriente.

Esta é uma visão bem diferente da narrativa tradicional euro-
cêntrica de que foi só a partir de 1500, com as viagens de navegação 
europeias na “Idade dos Descobrimentos”, que a globalização teve seus 
primeiros germes.
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Esta imagem eurocêntrica familiar é um mito desde o começo 
porque a economia global que quebrou o isolacionismo en-
tre as civilizações começou no século VI durante a Idade dos 
Descobrimentos afro-asiática. E, como veremos, os chamados 
pioneiros europeus entraram neste circuito pré-existente em 
termos basicamente ditados por árabes, persas e africanos. 
(veja também capítulos 4, 6 e 7). Além disso, como este e os 
dois capítulos seguintes demonstram, o período após 1500 tes-
temunhou considerável progresso econômico no Oriente, o que 
simultaneamente falsifica a teoria eurocêntrica do despotismo 
oriental. Eu também mostro que a liderança do poder econô-
mico global no período pré-1800 pertenceu a várias sociedades 
do Oriente. Há dois tipos genéricos de poder econômico global 
que podem ser chamados, seguindo Michael Mann [1986, v.1, 
p. 6-10], de “extensivo” e “intensivo”. No terreno econômico, 
poder extensivo se refere à habilidade de um estado ou região 
de projetar os seus tentáculos econômicos externamente para o 
mundo, enquanto que poder intensivo se refere ao alto grau de 
poder produtivo dentro de suas próprias fronteiras. Precisamos 
diferenciá-los, pois as diferentes regiões tiveram proeminência 
em um ou ambos em diferentes épocas. Assim, por exemplo, 
entre aproximadamente 650 e 1000 a região islâmica do Oriente 
Médio e norte da África teve os níveis mais altos de poder exten-
sivo e intensivo; por volta de 1100 a liderança no poder intensivo 
passou para a China (onde ficou até o século XIX - veja capítulo 
3). Mesmo assim, o Oriente Médio e o norte da África manti-
veram a liderança no poder extensivo até o século XV (quando 
a China assumiu o posto), apesar de continuarem a usufruir de 
considerável nível de poder extensivo e intensivo até o século 
XVIII. Este quadro foi conscientemente reimaginado pelos in-
telectuais eurocêntricos no século XIX, de modo que primeiro 
Veneza, depois Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra foram 
re(a)presentados como as potências líderes globais no período 
pós-1000. (Hobson, 2006, p. 30)

Hobson afirma que o Oriente permitiu a ascensão do Ocidente 
de duas maneiras principais.

O Oriente possibilitou a ascensão do Ocidente através de dois 
processos principais: difusão/assimilação e apropriação. Em pri-
meiro lugar, os orientais criaram uma economia global e uma 
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rede de comunicações globais após 500 pelas quais os “portfó-
lios de recursos” (e.g., ideias, instituições e tecnologias) mais 
avançados do Oriente se difundiram ao Ocidente, onde foram 
subsequentemente assimilados através do que eu chamo de glo-
balização oriental. Em segundo lugar, o imperialismo ocidental 
após 1492 levou os europeus a se apropriarem de toda forma 
de recursos econômicos orientais para permitir a ascensão do 
Ocidente. Em suma, o Ocidente não desenvolveu autonomamen-
te o pioneirismo de seu próprio desenvolvimento na ausência de 
ajuda do Oriente, pois a sua ascensão teria sido inconcebível sem 
as contribuições orientais. A tarefa deste livro, então, é traçar as 
múltiplas contribuições orientais que levaram à ascensão do que 
eu chamo de Ocidente oriental. (Hobson, 2006, p. 2-3)

Vejamos por partes os diferentes capítulos desta contranarrativa 
antieurocêntrica de Hobson. De início vejamos como descreve o que con-
sidera a primeiro período de verdadeira globalização na Terra.

A Globalização Oriental a partir de 500

Tomo 500 como a data aproximada de início da globalização 
oriental. Como William McNeill explica, apesar de ter havido 
um conjunto de ligações globais incipientes já desde o primei-
ro milênio a.C. (ou até antes), em cerca de 500 quase todos os 
interstícios que tinham insulado o contato entre regiões foram 
preenchidos. O reavivar do transporte por camelos entre 300 
e 500 foi especialmente importante [...] Como McNeill (1991a) 
descreveu: “As áreas mais afetadas por isso foram a Arábia jun-
tamente com os oásis e desertos da Ásia central, as estepes ao 
norte e a África subsaariana [... que] foram todas trazidas em 
contato mais íntimo com os centros estabelecidos de vida civi-
lizada — primariamente o Oriente Médio e a China  — do que 
tinha sido possível antes. Como resultado, entre 500 e 1000 um 
intensificado [...] sistema mundo [emergiu].” Mas o desenvol-
vimento chave aqui foi a emergência de uma série de impérios 
mundiais interligados que possibilitou um ambiente pacificado 
no qual o comércio terrestre — e marítimo — podia florescer. A 
ascensão da China Tang (618-907), do império islâmico omíada/
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abássida no Oriente Médio (661-1258), bem como os fatímadas 
no norte da África (909-1171) foram cruciais para a emergência 
de uma rede de comércio global suficientemente extensiva [...] 
Como notou McNeill recentemente, a prosperidade e comercia-
lização dos árabes e chineses (bem como dos sulasiáticos) agiu 
como um gigantesco fole que alimentou o fogo da economia 
global emergente. É interessante notar aqui que a famosa tese 
de Pirenne — que as invasões islâmicas quebraram a unidade 
das Europas ocidental e oriental (Bizâncio), e que somente na 
virada do milênio o comércio reviveu — precisa ser invertida. [... 
Com] o nascimento do império carolíngio em 751 na Europa oci-
dental e a emergência de várias cidades italianas comerciais nos 
séculos VIII e IX, o sistema de comércio global se estendeu até 
a Europa, ligando assim ambos os extremos da massa terrestre 
eurasiana em uma rede contígua de impérios mundiais interliga-
dos. [... A] globalização oriental foi a parteira, senão a mãe, do 
Ocidente medieval e moderno. [... E os] muçulmanos do Oriente 
Médio e do norte da África foram os verdadeiros pioneiros capi-
talistas globais. (Hobson, 2006, p. 34-36)

Com esta última frase o autor desbanca, então, as cidades-es-
tados italianas de seu tradicional reconhecimento como as pioneiras do 
capitalismo comercial. Para Hobson, ao contrário do que diz Max Weber,

[...] um dos mais significativos aspectos do islã é sua tendên-
cia para o comércio e atividade capitalista racional. Isso mere-
ce ênfase, pois vai contra a pressuposição eurocêntrica que o 
islã é uma religião regressiva que bloqueou a possibilidade de 
atividade capitalista e principalmente a atividade capitalista ra-
cional. Parece ter sido esquecido, propositalmente ou não, que 
o próprio Maomé tinha sido um comerciante de qirad (coman-
dita). [... Como colocou Maxime Rodinson] “Os mercadores do 
império muçulmano se encaixavam bem nos critérios racionais 
de Weber para a atividade capitalista. Aproveitavam toda e 
qualquer oportunidade para o lucro e calculavam suas despesas, 
rendas e lucros em termos monetários” [...] Algumas das liga-
ções entre islã e capitalismo podem ser vistas no Corão. De acor-
do com o exame detalhado de Maxime Rodinson [1978], o Corão 
“não apenas afirma que uma pessoa não deve esquecer de sua 
porção no mundo, mas também diz que é apropriado combinar 
as práticas da vida religiosa e material, conduzindo negócios até 
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durante as peregrinações e chama o lucro comercial de prêmio 
de Deus.” [...] No Corão encontramos as seguintes passagens: 
“Se vós lucrardes fazendo o que é permitido, este ato é jihad [...] 
Se vós investirdes em vossa família e parentes, isto será uma 
Sadaqa [i.e., uma obra de caridade pia]; e verdadeiramente, 
uma dracma ganha legalmente no comércio vale mais que dez 
dracmas ganhas de outra maneira” [...] A Sharia (lei sagrada is-
lâmica) [...] estipula provisões para o direito dos contratos [...] 
Além disso, havia claros sinais de maior liberdade pessoal no islã 
que na Europa medieval. Os cargos eram determinados na base 
das responsabilidades contratuais igualitárias. Estas pressupu-
nham noções de racionalidade que, segundo Hodgson [1993, p. 
111-116, 141], estavam mais próximas das noções modernas de 
Gesellschaft que das tradicionais noções de Gemeinschaft [...] 
Eric Jones (1988) afirma que o califado abássida foi a primei-
ra região a atingir crescimento econômico per capita (suposta-
mente o Leitmotiv do capitalismo moderno). Fernand Braudel 
[1995, p. 71] descreveu a atividade econômica do islã após 800 
nos seguintes termos: “Capitalista não é uma palavra muito ana-
cronista. De uma extremidade das conexões mundiais do islã à 
outra, especuladores jogavam com o comércio. Um autor árabe, 
Hariri, registrou as declarações de um mercador: ‘Eu quero en-
viar açafrão persa à China, onde consegue altos preços, e então 
embarcar porcelana chinesa para a Grécia, bordado grego para 
a Índia, ferro indiano para Aleppo, vidro de Aleppo para o Iêmen 
e tecido listrado iemenita para a Pérsia’” [...] Notável também 
foi que o Oriente Médio/Norte da África islâmico manteve por 
muito tempo uma vantagem comparativa frente à Europa no 
que concerne conhecimento científico e tecnologias militares. 
Não menos importante foi a criação de uma série de instituições 
capitalistas (referentes a sociedades, direito contratual, opera-
ções bancárias, crédito e muitas outras) nas quais não apenas 
a produção, investimento e comércio islâmicos eram baseados, 
mas também o comércio global. (Hobson, 2006, p. 37-38, 42-44)

O califado abássida, o ápice do império árabe, teria seu fim com 
o saque de Bagdá pelos mongóis em 1258. Mas, segundo a narrativa an-
tieurocêntrica de Hobson, o bastão da liderança econômica e tecnológica 
e de poder intensivo do mundo seria passado não para alguma das potên-
cias emergentes da Europa ocidental (como as cidades-estado italianas, 
por exemplo) e sim para a China por volta de 1100. Entretanto, Hobson 
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(2006, p. 49) enfatiza que a Casa do Islã prosseguiu forte posteriormente 
em seus poderes extensivos, com o império dos turcos otomanos, que 
seria uma grande potência até o século XX.

A China

A contranarrativa de Hobson toma um contorno surpreendente 
na passagem do bastão da liderança mundial de poder intensivo do califado 
abássida para a China. Segundo Hobson (2006, p. 50-51), por volta de 1100 
desabrochou sob a dinastia Sung o “milagre industrial” chinês, que ante-
cipou várias características normalmente associadas com a Revolução In-
dustrial britânica do século XVIII. Além disso, ele posteriormente confronta 

[...] a refutação eurocêntrica recorrente da façanha Sung: que 
governos subsequentes chineses de despotismo oriental sufo-
caram os germes Sung de progresso industrial fazendo com que 
a economia [posteriormente] entrasse em marcante declínio. 
Isso, por sua vez, seria responsável pela suposta retirada chinesa 
do mundo depois de 1434, quando o estado baniu o comércio 
exterior e se recolheu em um sistema de tributo imperial. Eu 
aqui pinto um quadro diferente, que revela, senão uma econo-
mia global sinocêntrica, pelo menos certamente uma em que a 
China teve um papel  tremendamente importante no período 
pós-1434. (Hobson, 2006, p. 50-51)

Vejamos por partes este quadro pintado por Hobson.

O Primeiro Milagre Industrial: A China Sung do século XI

Segundo Hobson (2006, p. 51-54), o “milagre industrial” chinês 
foi desenvolvido ao longo de 1500 anos e culminou na China Sung. Teve 
seus primórdios antes de Cristo, quando a China começou a produzir ferro 
fundido (séc. VI a.C.) e alto-fornos (séc. V a.C.) cerca de mil anos antes da 
Europa (que somente começou a produzi-los a partir do final da Idade 
Média), além do aço no séc. II a.C. Entre 800 e 1100 houve uma tremenda 
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aceleraçao deste processo, com a produção chinesa de ferro, segundo 
Robert Hartwell (1966), sextuplicando entre 806 e 1078, atingindo cerca 
de 125 mil toneladas por ano. O significado desta cifra fica claro quando 
constatamos que a Inglaterra, em 1788, já após o início da Revolução In-
dustrial, produzia apenas 76 mil toneladas por ano. Além disso, os espeta-
culares desenvolvimentos em metalurgia, produção de energia hidráulica, 
transportes (especialmente por canais) e comunicações, com as inven-
ções das eclusas (984), pólvora e bússola (séc. X), papel (séc. II), imprensa, 
etc. foram acompanhados de igualmente revolucionárias transformações 
no sistema comercial e financeiro. A China inventou o papel-moeda no 
séc. IX e no século X este já era um meio corrente de pagamento. As taxas 
ao governo se monetizaram: o pagamento em dinheiro vivo passou de 4% 
das taxas em 749 a 52% em meados do século XI. As trocas pelo mercado 
se generalizaram pela sociedade, inclusive pela economia rural. O alto 
nível de comercialização se refletia no aparecimento de grandes cidades, 
com populações maiores que qualquer centro urbano europeu.

Este quadro prefigurava uma verdadeira revolução, principal-
mente se comparado com o quadro medieval da Europa na época. Se-
gundo Hobson (2006, p. 208) é sintomático que “as partes essenciais de 
um motor a vapor apareceriam pela primeira vez, por escrito, em chinês, 
no Tratado sobre Agricultura, de Wang Chen (1313)”. Pelo alto grau de 
desenvolvimento da agricultura e indústrias metalúrgica e têxtil chinesas 
sob os Sung (cujos níveis de produção, como vimos, em algumas áreas só 
seriam alcançados pela Inglaterra em períodos bem avançados da Revolu-
ção Industrial) e pelo fato de que muitas dessas inovações chinesas terem 
sido a base de vários dos desenvolvimentos tecnológicos cruciais durante 
a Revolução Industrial inglesa (como Hobson mostrará posteriormente), o 
autor considera que a primeira grande transformação industrial na Terra 
aconteceu na China e não na Inglaterra, como é habitualmente colocado.

O Mito da Decadência Oriental e da 
Ascensão Ocidental Pós-século XV

Hobson (2006, p. 61-71) revida o argumento eurocêntrico de 
que, apesar da China e os impérios islâmicos do Oriente terem tido gran-
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de desenvolvimento até o século XII, depois entraram em declínio e, du-
rante a parte final da Idade Média a Europa se acelerou de modo que, a 
partir do século XV, com as Grandes Navegações e a Renascença, passou 
decididamente à liderança mundial.

Uma das proposições eurocêntricas centrais é que por volta de 
1500 o Ocidente emergiu como a região dominante do mundo. 
Também geralmente se assume que as principais potências mun-
diais entre 1400 e 1800 eram todas, sem exceção, europeias. 
Mas, como este capítulo mostra nenhum dos grandes atores da 
economia mundial até 1800 era europeu [...] O Oriente se man-
teve à frente do Ocidente até o século XIX. (Hobson, 2006, p. 74)

Hobson (2006, p. 75-79) cita uma série de estatísticas para fun-
damentar esta afirmação. Segundo Paul Bairoch [1981, p. 7], a renda 
nacional conjunta dos países do Oriente era maior que a dos países do 
Ocidente até 1870 e segundo Angus Maddison [1995, p. 30, 182-90] o 
PIB chinês era o maior do mundo (29% do PIB mundial) e era aproxima-
damente igual ao de toda a Europa ocidental (incluindo Inglaterra) junto. 

Qual era a situação comparativa em termos de proporções na 
produção mundial de produtos manufaturados? Aqui eu tenho 
que me basear no conjunto de dados de Bairoch [1982] (que, ao 
que eu saiba, é o único que existe). De acordo com Bairoch, em 
1750 o Ocidente contribuía com 23% enquanto que o Oriente 
[...] com 77%. Mesmo tão tardiamente quanto 1830 o Oriente 
produzia o dobro do Ocidente, que só igualaria o primeiro em 
1850. Mas o ponto mais importante é a posição relativa dos pa-
íses líderes. Em 1750 a liderança da China era clara, com 33% 
da produção mundial de produtos manufaturados (o que é bem 
maior que a posição dos EUA hoje). Incrivelmente, a proporção 
relativa da China era 50% maior que a do Ocidente como um 
todo naquela época — o que iguala a proporção dos EUA em 
relação à Europa, Japão e Canadá juntos em 1953, seu pico. 
Apenas por volta de 1830 o Ocidente como um todo ultrapassou 
a China. (Hobson, 2006, p. 76)

Hobson (2006, p. 75) nota que os eurocêntricos contra-argumen-
tam dizendo que apesar da renda nacional da China (e da Ásia) ser maior 
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que a da Europa ocidental até o século XIX, a renda per capita (o verda-
deiro símbolo de desenvolvimento) da Europa já era maior que a da Ásia 
(e China) a partir do século XV. Retruca que há controvérsias sobre esse 
ponto da renda per capita. Enquanto Angus Maddison e David Landes 
confirmam a posição eurocêntrica sobre este ponto, os cálculos de Paul 
Bairoch indicam que em 1750 a renda per capita do Oriente era aproxima-
damente equivalente à do Ocidente e a da China equiparável aos países 
líderes da Europa.

Como podemos, então, concluir esta discussão? Se utilizarmos os 
dados de Produto Nacional Bruto, o Ocidente passou à frente do 
Oriente somente após 1870. Se utilizarmos os dados da renda per 
capita parece, justo dizer que o Ocidente passou à frente apenas 
após 1800. Entretanto, renda per capita não necessariamente 
mede o poder econômico global. A Suíça e Cingapura hoje têm 
altíssima renda per capita, mas não se conclui daí que tenham po-
der econômico global marcante. A notável liderança da China em 
percentagem da produção mundial de produtos manufaturados 
até meados do século XIX é particularmente significativa. Parece 
justo concluir, então, que o Oriente parece ter estado à frente do 
Ocidente pelo menos até 1800. (Hobson, 2006, p. 77)

Em termos de padrão de vida, Hobson (2006, p. 77) cita a afirma-
ção de Lee e Feng (1999) que o padrão de vida da China era comparável 
ao do Ocidente até 1800 e a estimativa de Susan Hanley (1983) de que até 
1850 o padrão de vida dos japoneses era mais elevado que o dos britânicos.

Por tudo isso, o Oriente estava claramente à frente em sua po-
sição no comércio mundial. Como a maioria dos especialistas 
concorda, a Europa sofria de crônicos déficits de comércio com 
as grandes potências orientais ao longo de todo esse período 
[sécs. XV-XIX] — um precedente iniciado na época do Império 
Romano. Devido ao fato de que a demanda europeia por pro-
dutos asiáticos era alta, mas a demanda asiática por produtos 
europeus era baixa, a Europa compensava a diferença com a ex-
portação de prata e outros metais (um claro sinal da posição de 
atraso da Europa). Um testemunho adicional é dado pelo fato 
que os europeus nem conseguiam produzir os metais eles mes-
mos: tinham que trazê-los como saque da África e das Américas. 
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Ou como Andre Gunder Frank [1998, p. 127] colocou: “Na estru-
tura da economia mundial, quatro grandes regiões mantinham 
déficits estruturais no comércio de mercadorias: as Américas, 
Japão, África e Europa. Os dois primeiros compensavam seus dé-
ficits produzindo prata para exportação. A África exportava ouro 
e escravos. Em termos econômicos, estas regiões produziam 
‘mercadorias’ para as quais havia demanda em outras partes da 
economia mundial. A quarta região deficitária, a Europa, não era 
capaz de produzir nada próprio para exportar que pudesse equi-
librar o seu perpétuo déficit comercial”.(Hobson, 2006, p. 77-78)

A Renascença “Oriental”

Um dos alicerces da construção eurocêntrica é o da Renascen-
ça como o grande momento de viragem da Europa em relação ao resto 
do mundo. A partir dali os europeus começaram a adquirir uma visão de 
mundo secular, racional, que se afastava cada vez mais dos preconceitos 
religiosos do passado e assumia o contorno de uma visão científica do 
mundo. Esta nova Weltanschauung permitiu aos europeus se diferenciar 
do resto da manada e criar um mundo cada vez mais racional que culmi-
naria na Revolução Industrial. Hobson considera isso uma versão idealiza-
da da história, que menospreza não apenas os avanços das outras regiões 
da Ásia, mesmo após o século XV, como também a imensa contribuição 
oriental para o deslanche da Renascença ocidental.

A Renascença foi caracterizada por uma retomada, em novos 
termos, da herança cultural clássica da Grécia pelos europeus. Hobson 
(2006, p. 174-180) relembra o papel crucial dos árabes neste processo. 
Enquanto a Europa fragmentada da Alta Idade Média, às voltas com guer-
ras e migrações internas, perdia seu contato com a herança grega, os ára-
bes criaram centros especiais de saber em que uma sistemática atividade 
de tradução de textos gregos para o árabe foi exercida. Foi, através da 
tradução da língua árabe para o latim que, posteriormente, muitos des-
tes textos clássicos perdidos dos gregos voltariam à Europa e serviriam, 
subsequentemente, para inflamar a Renascença. Mas os árabes não tra-
riam para si (e retransmitiriam para a Europa) apenas o conhecimento 
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grego. Uma imensa gama de conhecimentos avançados da Índia, da China 
e de outros pontos do Oriente foi dissecada por eles, tornando-os uma 
espécie de irradiador cultural universal. Além disso, os árabes não foram 
meros “transmissores” desses conhecimentos internacionais: a partir de-
les, criaram uma longa série de inovações independentes que avançariam 
consideravelmente o estágio intelectual e tecnológico da época. Os livros 
de al-Khwarizmi sobre álgebra, de Ibn al-Haytham sobre ótica, de al-Razi 
e Ibn-Sina sobre medicina, de al-Farabi sobre ciência, entre outros, não 
apenas transmitiram os avanços islâmicos nestes campos aos “atrasados” 
europeus medievais, como muitas vezes se tornaram, em tradução, o tex-
to padrão europeu nestes campos até a Renascença. Ibn al-Shatir, da es-
cola de Maragha, desenvolveu uma série de modelos matemáticos com 
uma teoria heliocêntrica que antecipou a de Copérnico em 150 anos.

Além disso, Hobson (2006, p. 177-179) chama a atenção que os 
árabes desenvolveram a noção experimental do conhecimento (carente 
nos gregos) antes dos europeus. Al-Razi operava seu hospital na base da ex-
perimentação. Vários autores baseavam seus estudos não na aceitação das 
autoridades dos textos antigos, mas na investigação racional dos princípios 
regulatórios dos fenômenos. O conceito de ijtihad engloba este espírito 
com uma teologia islâmica racional, através do julgamento independente.

Assim, Hobson rejeita a narrativa eurocêntrica de que os árabes 
apenas alimentaram os europeus com a tradição intelectual clássica grega 
dando a base para que estes desenvolvessem os princípios racionais na 
Renascença e científicos na Revolução Científica do século XVII, mas de-
fende que os árabes adiantaram já grande parte deste espírito racional e 
científico da Renascença através de suas atividades.

Finalmente, Hobson (2006, p. 183-186) menciona a deslavada 
apropriação europeia de uma das mais importantes invenções da huma-
nidade e que teria um papel fundamental para a difusão da Renascença e 
do espírito científico: a imprensa. Segundo ele, nada há ali que tenha sido 
inventado pelos europeus. Os chineses já tinham uma forma de imprensa 
em madeira (xilogravura) desde o século VI e imprensa com tipo móvel 
desde 1037, muito antes da “invenção” da imprensa por Gutenberg em 
meados do século XV. Sintomático disso é que no final do século XV, a 
produção chinesa de livros, segundo alguns cálculos, superava a produção 
de todos os outros países do mundo juntos.
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A “Última Trincheira” da Revolução Industrial: As 
Origens Chinesas da Revolução Industrial Inglesa

Após haver derrubado os mitos da superioridade europeia ante-
rior a 1800 (seja a partir dos grego-romanos, da Idade Média ou da Renas-
cença), o rolo compressor de Hobson chega à última e “intransponível” 
trincheira: a Revolução Industrial. Afinal, há praticamente um consenso 
de que a partir das vantagens da Revolução Industrial, a Europa (Ociden-
te) passou à frente do Oriente. Mesmo neste terreno, Hobson (2006, p. 
190-218) relativiza a supremacia Europeia em um capítulo que intitula “As 
Origens Chinesas da Revolução Industrial Britânica”.

Primeiramente, nota que a Revolução Industrial não foi uma 
invenção “europeia” e sim britânica. De lá difundiu-se para a Europa. 
Em segundo lugar, afirma que este não foi o primeiro grande salto 
revolucionário industrial na face da Terra, pois considera o “milagre 
industrial” na China Sung do século XI como o pioneiro neste campo, 
como vimos anteriormente. Finalmente, ataca as visões que conside-
ram a Revolução Industrial um fenômeno endógeno inglês (ou ociden-
tal), postulando significantes contribuições orientais (principalmente 
chinesas) para o seu aparecimento.

Aqui eu retorno ao lado assimilacionista da estória. O próximo e 
o mais significativo momento na cronologia eurocêntrica padrão 
da ascensão do Ocidente é a Revolução Industrial britânica. Na 
verdade, a estória britânica constitui o pivô da narrativa euro-
cêntrica. Pois é idioma universal corrente que a Inglaterra foi o 
primeiro país a se industrializar [...] Há dois axiomas adicionais 
interligados que se localizam no epicentro da narrativa eurocên-
trica da revolução industrial britânica. Primeiramente, que ela 
foi possibilitada por um ambiente social positivo proporcionado 
pelo estado laissez-faire liberal britânico [...]. Em segundo lugar, 
este avanço revolucionário foi alcançado pelo individualismo e 
engenhosidade única dos anglo-saxões sem ajuda externa [...] 
Muita ênfase é colocada na engenhosidade dos inventores pio-
neiros britânicos. Tipicamente, os historiadores enfocam o pro-
cesso pelo qual a revolução industrial britânica foi impulsionada 
por uma “sequência de desafio e resposta” puramente interna. 
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Esta sequência implicava um processo pelo qual “a aceleração 
de um estágio no processo de produção colocava forte pressão 
nos fatores de produção de outros estágios [os ‘pontos de es-
trangulamento’] e estimulavam outras inovações para corrigir 
o desequilíbrio”. Foi a resolução cumulativa destes numerosos 
pontos de estrangulamento pelas novas invenções britânicas 
pioneiras que culminou no pulo revolucionário final ao moderno 
capitalismo industrial [...] A tese fundamental deste capítulo é 
que, apesar dos britânicos terem realmente contribuído, a estó-
ria é significantemente afetada por transformações geradas ‘por 
outros’. Marshall Hodgson [1974, v. 3, p. 197] uma vez observou 
casualmente que o Ocidente era “o herdeiro inconsciente da [...] 
revolução industrial da China Sung”. Eu concordo com isso, exce-
to pela palavra “inconsciente”, pois, como argumento neste ca-
pítulo, os britânicos conscientemente adquiriram e assimilaram 
tecnologias chinesas: seja a tecnologia própria, seja o conheci-
mento de uma tecnologia particular [... Os ingleses] tinham uma 
capacidade grandemente derivativa: eram excelentes em copiar, 
assimilar e refinar as ideias de outros [...] Faz mais sentido ver a 
revolução industrial britânica como um (não insignificante) mo-
mento em uma permanente história cumulativa de desenvolvi-
mento global que liga os “parceiros” historicamente distantes 
da China Sung com a Inglaterra do século XVIII. Eric Jones [1988, 
p. 80] estava correto em dizer que o avanço revolucionário da 
China Sung não era como o da Inglaterra — o da Inglaterra era 
como o da China Sung. Mas, em outro sentido, esta identificação 
obscurece duas diferenças cruciais. Primeiro que a Inglaterra, di-
ferentemente da China, era bastante dependente de tomar em-
prestado e assimilar as invenções dos outros, como este capítulo 
explica. Em segundo lugar, e novamente em contraste marcante 
com o milagre chinês, a industrialização britânica foi, em grande 
medida, dependente da apropriação imperial de recursos não 
europeus — terra, mão de obra, matérias primas e mercados.    
(Hobson, 2006, p. 190-193)

Hobson (2006, p. 198-199) inicia sua reconstituição dos canais de 
transmissão dos conhecimentos chineses para a Europa com os primeiros 
monges franciscanos que chegaram à China em 1245. Ao se acomodarem 
com os imperadores chineses e encontrarem um nicho na esfera cien-
tífica daquele país, foram um dos principais canais de transmissão das 
inovações tecnológicas e ideias chinesas para a Europa. Luís XIV, Colbert, 
Leibniz e Turgot deram a missões jesuítas tarefas específicas de recolher 
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material sobre determinadas esferas da tecnologia e ciência. Outros tipos 
de viajantes e comerciantes também preencheram esta função. O livro do 
capitão Ekeberg, Um Relato da Agricultura Chinesa, traduzido em inglês e 
alemão, foi um exemplo da literatura de exploração dos avanços da China.

Claramente, então, os europeus podiam ganhar acesso às ideias 
e tecnologias mais avançadas dos chineses (e outros povos asiá-
ticos). E, como veremos em breve, os europeus, e especialmen-
te os britânicos, começaram a assimilá-las a fim de alcançar e 
ultrapassar. Infelizmente, nenhum inventor ocidental confessou, 
na verdade, ter copiado ideias de outros ocidentais, muito me-
nos dos chineses. Como colocou Francesca Bray, “Se tivermos 
esperança de encontrarmos reconhecimento explícito de tais in-
fluências [do Oriente] nos trabalhos [dos ocidentais] ficaremos 
desapontados. Os inventores e escritores ocidentais plagiavam 
as ideias uns dos outros desavergonhadamente [...] e podemos 
ter certeza que passavam como suas ideias que tinham vindo da 
outra parte do mundo”. Entretanto, é possível traçar o caminho 
da difusão de certas ideias e tecnologias chinesas específicas. 
(Hobson, 2006, p. 200-201)

Hobson passará, então, a descrever as contribuições chinesas 
para a criação de algumas tecnologias chaves da Revolução Industrial.

A Máquina a Vapor

É instrutivo começar notando que os elementos essenciais da 
máquina a vapor primeiramente apareceram, por escrito, na 
China no Tratado Sobre Agricultura de Wang Chen (1313). O 
essencial retroage aos foles hidráulicos [chineses] (usados pri-
meiramente em 31 d.C.) Como é normalmente reconhecido, a 
máquina a vapor de Watt é um aperfeiçoamento da máquina de 
Wilkinson. Mas a invenção de Wilkinson é mais ou menos idên-
tica à máquina de Wang Chen. A única, apesar de não insignifi-
cante, adição foi o uso do virabrequim (uma das quatro genui-
namente independentes inovações que os europeus fizeram no 
período 500-1700). Além disso, é não menos significativo notar 
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que o fole de caixa chinês, que era uma bomba de sucção e força 
de dupla ação, a cada movimento expelia o ar de um lado do pis-
tão enquanto sugava uma quantidade igual de ar no outro lado. 
Não apenas tinha uma “semelhança formal próxima” com o en-
genho de Watt como no final do século XVII os chineses tinham 
desenvolvido uma turbina a vapor [...] Robert Temple (1986, p. 
65-66) aponta que “os desenhos europeus [para a máquina a 
vapor] eram todos derivados, através de vários intermediários, 
como Agostino Ramelli (1588), da China. Quanto aos pistões 
impulsionando as rodas, em vez do contrário, o estímulo chinês 
esteve disponível separadamente aí. Pistões impulsionados por 
pólvora explodindo foram tentados na Europa, como Needham 
colocou, baseados na ideia de que ‘o pistão e a biela podem ser 
considerados uma bola de canhão presa a uma corda’. Já que os 
chineses inventaram tanto a pólvora quanto o canhão, a combus-
tão interna e o motor a vapor foram parcialmente inspirados pelo 
fato que um revólver tem um projétil que se encaixa exatamente 
no cano e é expelido pela força - contribuições adicionais chinesas 
para as origens de ambos os engenhos.” O revólver e o canhão 
são, efetivamente, um motor a combustão interna de um cilindro 
e, como Lynn White [1962, p. 100] originalmente notou, “todos 
os quatro motores modernos... descendem disso” [...] De fato, um 
dos maiores desafios que confrontavam James Watt ao desenvol-
ver sua máquina a vapor era a necessidade de furar um cilindro 
acuradamente impermeável. Interessantemente, ele solicitou au-
xílio a John Wilkinson; interessantemente porque Wilkinson pos-
suía uma empresa de perfuração projetada para a produção de 
canhões [...] Na realidade, a máquina a vapor inglesa não surgiu 
milagrosamente do nada. (Hobson, 2006, p. 208-210)

Carvão e Alto-fornos

O eurocentrismo enfatiza particularmente a revolucionária 
substituição inglesa do carvão vegetal pelo carvão mineral (sob 
condições de rápido desflorestamento) [...] Como Phyllis Deane 
colocou: “O mais importante feito da revolução industrial foi 
que [o carvão mineral] converteu a economia britânica de ba-
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seada em madeira e água para uma baseada em ferro e carvão 
mineral”. Mas, como notado no capítulo 3, isto obscurece o fato 
que os chineses já tinham usado o carvão mineral para substituir 
o vegetal no século XI. Além disso, o alto-forno se originou na 
China no séc. II a.C. e por volta do séc. V os chineses já tinham 
desenvolvido um processo de co-fusão no qual ferro forjado e 
ferro fundido eram misturados para produzir aço. “Isto é essen-
cialmente o processo Martin-Siemens de produção de aço de 
1863” [...] Além disso, mesmo em 1850 a Inglaterra produzia 
baixos níveis de aço (em relação a ferro) devido aos custos de 
produção muito mais altos. O que mudou isso foi a invenção do 
conversor Bessemer (1852). E aqui é instrutivo notar que “[O] 
trabalho de Henry Bessemer tinha sido antecipado em 1852 por 
William Kelly [...e] Kelly tinha trazido quatro especialistas chi-
neses em aço para Kentucky em 1845, de quem ele aprendeu 
os princípios de produção de aço usados na China há dois mil 
anos”. (Hobson, 2006, p. 210-211)

Produção de Aço e Ferro

Como notamos no capítulo 3, mesmo em 1788 os níveis de pro-
dução de ferro britânicos eram mais baixos que os atingidos pela 
China em 1078. E seria somente na virada do século XIX que 
os britânicos foram capazes de igualar os baixos preços do pro-
duto chinês do século XI. Como Joseph Needham originalmen-
te apontou: “É um extraordinário paradoxo histórico que [...] a 
civilização ocidental, que tanto influencia a civilização mundial 
hoje, seja tão dependente de ferro e aço, [dado que] os chineses 
estiveram 1300 anos na frente do Ocidente em termos de aço 
fundido”. A Índia também estava na frente da Inglaterra. O aço 
wootz indiano foi o melhor do mundo por muitos séculos até o 
XIX e era especialmente valorizado na Pérsia, onde era conhe-
cido como aço de Damasco. Mesmo no final do século XVIII, o 
produto britânico continuava inferior à variedade de Damasco. 
Em 1842 o ferro e aço indianos não apenas estavam no mesmo 
nível, ou superior, ao produto britânico, como era muito mais 
barato que o produzido em Sheffield. Interessante também que, 
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nesta mesma época, o número de alto-fornos em operação na 
Índia era 50 vezes maior que na Inglaterra (e ainda era dez vezes 
maior no ano pico de 1873). Crucialmente, os produtores oci-
dentais continuavam perplexos pela alta qualidade do produto 
indiano e persa. Não admira que quando os ingleses tardiamente 
se interessaram pela produção de aço, eles olharam na direção 
das técnicas chinesas e indianas. A primeira tentativa de replicar 
o processo foi feita por Benjamim Huntsman em Sheffield em 
1740, e outras tentativas foram feitas ao longo dos oitenta anos 
seguintes [...] Como Braudel concluiu: “Durante as primeiras dé-
cadas do século XIX, muitos cientistas ocidentais [...] tentaram 
descobrir o segredo do aço de Damasco: os resultados de suas 
pesquisas marcaram o nascimento da metalurgia [britânica]”. É 
importante notar que os produtores britânicos fizeram experi-
mentos na usina metalúrgica Corby para  tentar reproduzir as 
técnicas chinesas antigas de produção de aço. Estas tentativas 
foram bem sucedidas, e a produção de um aço uniforme foi con-
seguida. (Hobson, 2006, p. 211-212)

Indústria Algodoeira

A indústria do algodão foi o outro, senão o maior, pilar da revo-
lução industrial inglesa. Em 1830 produtos de algodão tinham se 
tornado o principal item de exportação. A indústria algodoeira 
foi, portanto, o marcapasso da industrialização britânica. Mais 
uma vez os historiadores enfocam uma lista de invenções in-
dependentes que foram feitas pioneiramente por vários inven-
tores britânicos, incluindo: a lançadeira volante (flying shuttle) 
de John Kay (1733), o caixilho de fiar (spinning frame) de john 
Wyatt e Lewis Paul (1738), a Jenny fiadora (spinning Jenny) 
de James Hargreaves (1765) o caixilho movido a água (water-
frame) de Richard Arkwright (1767), a mula (mule) de Samuel 
Crompton (1779), o tear mecânico (power-loom) de Edmund 
Cartwright (1787), e, uma vez mais, a máquina a vapor de ja-
mes Watt (1776). E, novamente, estas invenções supostamen-
te seguiram uma trilha endógena numa “sequência de desafio 
e resposta” na qual a aplicação sustentada do gênio britânico 
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inventou, e subsequentemente refinou, estas tecnologias. O re-
sultado foi uma decuplicação na fiação, que só pôde ser satis-
feita com importação de algodão da América. Normalmente se 
assume que foi do ambiente cinzento de Lancashire no norte da 
Inglaterra que os primeiros raios ofuscantes da modernidade fo-
ram emitidos. Mas Lancashire não foi o lugar onde o milagre do 
algodão começou. A indústria do algodão não era um fenômeno 
único da Inglaterra do século XVIII, mas tinha antecedentes for-
tes na Índia e China. Não apenas a China liderava em termos de 
máquinas têxteis, mas também tinha inventado o grande caixi-
lho de fiar (big-spinning frame) que era superior à máquina de 
Arkwright. Além disso, nos têxteis os chineses há muito tempo 
tinham tido máquinas que diferiam em apenas um aspecto cru-
cial das máquinas spinning Jenny de Hargreaves e a lançadeira 
volante de Kay. Como Dieter Kuhn apontou: “Os técnicos da te-
celagem chinesa tinham inventado todas as partes essenciais de 
uma máquina de fiar [similar às invenções britânicas] para uso 
industrial antes do século XIII [...] De fato, em termos de estru-
tura mecânica, mesmo a spinning Jenny, que nunca foi fácil de 
operar, não igualava a qualidade da big spinning frame [...]”. A 
única diferença era que a máquina chinesa era usada para pro-
dução de seda, e não de algodão. Mesmo assim, foi a difusão 
das tecnologias da seda chinesa que, em última instância, forne-
ceu a base para as tecnologias têxteis do algodão na Inglaterra.
A primeira difusão de invenções têxteis chinesas para a Europa 
ocorreu no século XIII, quando permitiram a ascensão da indús-
tria italiana da seda, como vimos no capítulo 6. E, por sua vez, 
os italianos passariam estas ideias para os ingleses. Um dos mo-
mentos significativos aqui se refere às fábricas de produção de 
seda de John Lombe. É significativo porque foram suas fábricas de 
seda que forneceram o modelo para a indústria do algodão que 
se desenvolveria em Derby. Aqui descobrimos que a máquina de 
Lombe era, na verdade, a culminação de uma série de difusões 
globais nas quais a China comunicou indiretamente à Europa e, 
é claro, à Inglaterra. John Lombe tirou suas ideias da Itália, onde 
estas máquinas de seda já eram utilizadas. Mas descrever estas 
máquinas como invenções italianas obscurece suas origens chi-
nesas. Como foi explicado no capítulo 6, o aspecto crucial dessas 
máquinas era seu uso de bobinas especiais (máquinas para enro-
lar). Estas, por sua vez, derivavam da China, onde tais máquinas 



155

tinham sido usadas desde 1090. A máquina de Lombe era tam-
bém baseada no uso de bobinas e lembrava muito as máquinas 
chinesas. Além disso, como vimos no capítulo 6, quase todos os 
aspectos das máquinas italianas lembravam os modelos chineses 
anteriores até a época em que Lombe visitou a Itália. Mas o ponto 
principal aqui é que foi a fábrica de seda de Derby (que era base-
ada em design italiano que, por sua vez, era baseado em modelos 
chineses) que forneceu o modelo para os produtores industriais 
emergentes do algodão. (Hobson, 2006, p. 212-214)

Em conclusão do total que foi dito até aqui sobre as origens 
orientais da Revolução Industrial inglesa, Hobson sumariza:

Nada disso é para dizer que a industrialização britânica foi cons-
truída em bases puramente chinesas. Mas é para dizer que a 
industrialização britânica foi significativamente baseada em um 
processo de mudanças “geradas por outros” que remonta a mui-
tas invenções chinesas [...] Em suma, minha perspectiva histó-
rica global cumulativa da industrialização sugere que a ênfase 
convencional da Revolução Industrial britânica como o lugar 
onde (para citar Rostow) “tudo começou” pode agora ser vis-
to como produto de uma mentalidade eurocêntrica paroquial. 
(Hobson, 2006, p. 217-218)

A Questão do Racismo na Construção 
da Identidade Europeia

Após estas (e outras) considerações revisando várias passagens 
cruciais da história sob uma ótica antieurocêntrica, Hobson apresenta um 
quadro contrastando a visão tradicional eurocêntrica da história com sua 
visão revisionista
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Se a superioridade asiática era tão óbvia (principalmente, mas 
não apenas, até o século XV), como pode ter sido criada uma narrati-
va tão afastada da realidade histórica quanto as teorias eurocêntricas 
que postulam uma superioridade europeia antiga (indo, por vezes, até a 
Grécia antiga)? Aqui, Hobson chama a atenção que a visão da civilização 
europeia como superior não existiu há tanto tempo como afirmação he-
gemônica óbvia. Na verdade, ela se tornou hegemônica, quase um lugar 
comum, a partir do século XIX, e teve uma ligação íntima com as corren-
tes do racismo como uma forma de justificação do imperialismo sobre 
os povos “mais atrasados”. Mas Hobson chama a atenção que o racismo 
explícito do século XIX foi precedido por uma fase anterior de formação 
de um racismo implícito.

Este capítulo serve a três propósitos principais. Primeiro, ele 
avança a afirmação de que a formação de identidade  teve um 
papel importante na ascensão do Ocidente. Faz isso mostran-
do que a formação de identidade foi um fator importante que 
levou ao imperialismo, que, por sua vez, possibilitou a fase 
posterior da ascensão do Ocidente. Segundo, foi a invenção de 
uma identidade racista que jaz na base do discurso imperial. 
Isto me pôs em oposição à pressuposição eurocêntrica geral 
de que propriedades liberais progressistas fundamentaram a 
ascensão do Ocidente. E, terceiro, ele reforça minha afirmação 
que o contexto global foi vital para a ascensão do Ocidente. 
Como nota Gerard Delanty:
“[A ideia da identidade] da Europa encontrou sua expressão 
mais duradoura no confronto com o Oriente na era do imperia-
lismo. Foi no encontro com outras civilizações que a identidade 
da Europa foi formada. A Europa não deriva sua identidade de 
si mesma, mas da formação de um conjunto de contrastes glo-
bais. No discurso que sustentava a dicotomia do Eu e o Outro, a 
Europa e o Oriente [se tornaram] polos opostos em um sistema 
de valores civilizatórios definidos pela Europa.”
A afirmação de que o imperialismo foi fundamentado em um 
discurso racista parece implausível apenas se identificarmos o 
racismo com a sua forma “científica”, já que esta emergiu na dé-
cada de 1840 — i.e., tarde demais para o imperialismo. Mas, 
seguindo George Frederickson (e James Blaut), diferenciarei en-
tre racismo explícito e racismo implícito. O racismo implícito foi 
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construído no séc. XVIII e na primeira metade do XIX. E, apesar 
da construção do racismo explícito ter começado no início do sé-
culo XVIII, ele apenas emergiu com força (especialmente na Grã-
Bretanha) após 1840. [... O] racismo implícito localiza a “dife-
rença” através de critérios ambientais, institucionais e culturais 
em vez de propriedades genéricas. Mesmo assim, corporifica 
uma relação de poder racista que compreende a superioridade 
ocidental e a inferioridade oriental. Desta maneira, o racismo 
implícito é mais insidioso que o explícito, pois opera em nível su-
bliminar  — seu aspecto racista é frequentemente obscurecido. 
Foi o racismo implícito que permitiu a europeus sinceramente 
acreditarem que estavam ajudando o Oriente através do impe-
rialismo quando, na realidade, estavam infligindo repressão, mi-
séria e infelicidade de todas as maneiras  — cultural, economica, 
politica e militarmente. Estas ideologias têm diferentes relações 
com, ou implicações para, o imperialismo. Crucialmente, o ra-
cismo implícito assume que a inferioridade civilizatória pode e 
deve ser remediada através da “missão civilizadora” imperial. 
Em contraste, o racismo explícito (ou científico), devido ao fato 
que enfatiza apenas propriedades genéticas/fisiológicas, tende 
a ver a inferioridade racial como permanente. Assim, o racis-
mo explícito tem uma relação incoerente com o imperialismo. 
Muitos racistas científicos eram “pessimistas” e até eram contra 
o imperialismo seja porque era uma tarefa improdutiva (dado 
que as raças orientais eram incapazes de se tornar civilizadas), 
seja porque levaria a uma degeneração da raça superior em 
função da mestiçagem — como em Gobineau e Robert Knox [... 
Paradoxalmente] foi na era do progresso do Iluminismo que o 
racismo implícito emergiu definitivamente. Mas, como Thierry 
Hentsch também nota, ver o Iluminismo como um período em 
que os pensadores abertamente planejaram construir uma vi-
são do mundo implicitamente racista é simplista demais. Isso 
foi, acima de tudo, um processo subconsciente. Além disso, o 
Iluminismo foi “esquizofrênico”. Seu maior paradoxo foi que 
pegava emprestado e assimilava ideias orientais (especialmen-
te chinesas) e as incorporava em um corpo epistemológico que 
imaginava o Oriente como atrasado, o que, por sua vez, levou à 
missão civilizadora imperial e à repressão do Oriente.
O racismo implícito emergiu propriamente durante o Iluminismo. 
Acima de tudo, o Iluminismo foi um momento definidor na rein-
venção da identidade Europeia. Foi baseado efetivamente na 
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questão de “quem somos nós?” e “qual é o seu lugar no mun-
do”. Responder a esta questão levou à sistematização, classifi-
cação e, mesmo, invenção do mundo. Como resultado surgiu a 
crença de que o Ocidente é — e sempre foi — o único portador 
da civilização e do progresso humano nos campos econômico, 
político e intelectual. Como Samir Amin (1989, p. 89) colocou, 
este processo de reimaginação “inventou um Ocidente [progres-
sista] eterno, único desde suas [imaginadas] origens”. O discurso 
criou (em grande parte não propositalmente) um tipo de regime 
de apartheid intelectual no qual o Ocidente esteve segregado do 
Oriente por uma fronteira imaginária que se remontava à Grécia 
antiga. Se as visões de que o Oriente tinha estado em contato 
antigo com o Ocidente e que o Oriente tinha sido pioneiro em 
progresso econômico ocorriam frequentemente antes do século 
XVIII, no século XIX elas tinham, em grande parte, desaparecido. 
Desta maneira, os europeus puderam ignorar ou marginalizar a 
contribuição positiva que o Oriente tinha dado para a ascensão 
do Ocidente. Assim, as novas teorias do mundo levaram à asser-
ção de que a ascensão do Ocidente foi um nascimento virgem 
puro: tinha sido conseguido exclusivamente pelos esforços dos 
europeus. Desta maneira, os europeus se delinearam como o su-
jeito progressista da história mundial, tanto no presente quanto 
no passado, enquanto que os povos orientais foram relegados 
a objeto passivo. Como colocou Linda Tuhiwai Smith (1999, p. 
25): “Uma das supostas característica dos povos primitivos era 
que nós não sabíamos usar nossas mentes ou intelectos. Não 
podíamos inventar coisas, criar instituições ou história, imaginar 
ou produzir algo de valor. Não sabíamos usar a terra ou outros 
recursos do mundo da natureza. Não praticávamos as ‘artes’ da 
civilização. Por falta destas virtudes, estávamos desqualificados 
[...] não apenas da civilização, mas da própria humanidade. Em 
outras palavras, não éramos completamente humanos; alguns 
de nós não éramos considerados nem parcialmente humanos.”
Foi esta ideia que levou à noção dos asiáticos como “povos sem 
história”. E, ao ver os povos orientais como incapazes de conseguir 
progresso, tornava-se axiomático que apenas o Ocidente poderia 
trazer a dádiva da civilização ao Oriente através do imperialismo [...]
Se havia uma essência no imperialismo, era a glorificação dos 
europeus como “os senhores da humanidade” e o reforço da 
ideia do europeu como ser superior. Assim, seria o veículo pelo 
qual: os capitalistas disseminariam a dádiva do capitalismo oci-
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dental; os missionários disseminariam a dádiva da mensagem 
cristã de salvação; os cientistas desenvolveriam o conhecimento 
científico para todos; os professores disseminariam a dádiva do 
conhecimento europeu; burocratas universalizariam a dádiva da 
burocracia racional; e políticos produziriam a democracia [..]
Esta teoria foi crucialmente importante para o processo da for-
mação identitária europeia porque possibilitou aos europeus 
imaginarem-se como decididamente liberais e democráticos, 
no mínimo por não possuírem o “despotismo oriental”. Isto era 
necessário porque — como veremos no capítulo 12 — nenhum 
estado na Europa era democrático ou liberal antes do século XX. 
Assim, este “retrato totalitário aterrorizante” do Oriente servia 
para desviar a atenção do problema do déficit democrático dos 
países europeus. Os pensadores eurocêntricos não apenas fa-
bricaram a Europa-como-democrática, mas também tentaram 
retrospectivamente jogar esta noção para trás no tempo de 
modo a representar a Europa como o berço da democracia [...] 
A maior acrobacia intelectual aqui envolveu a reimaginação da 
Grécia. Em um espaço de tempo relativamente curto (do final 
do século XVIII ao início do XIX) os pensadores europeus repen-
tinamente elevaram a Grécia à posição de berço da civilização 
europeia, devido a suas supostas instituições democráticas e ra-
cionalidade científica. Estabelecer a localização da Grécia dentro 
da Europa foi também crucial por causa de seu suposto papel 
na toda-importante Renascença (que supostamente criou a “di-
nâmica europeia”). Mas esta visão de uma Grécia puramente 
europeia não era como os gregos se viam. Eles viam a Grécia 
como fixada firmemente dentro do que era conhecido como o 
“Ocidente helênico”. Que a Europa tinha sido apenas uma ideia, 
em oposição a uma realidade geográfica, se reflete no fato 
de que a “Europa” mesma, na mitologia grega, era a filha de 
Agenor, rei de Tiro, situada na costa do Líbano. Note também 
que Tróia estava no leste de Dardanelos. Na realidade, “a Grécia 
era ligada espiritualmente e culturalmente ao Oriente, e [...] a 
tentativa de desviar de, ou negar, esta herança oriental sempre 
implicou, para a Grécia, em aviltar e tornar mais grosseiros va-
lores espirituais e culturais.” Martin Bernal rotulou esta concep-
ção (antieurocêntrica) de que a Grécia tinha sido pesadamente 
inspirada pelo Egito, de “Modelo Antigo”.
Mas admitir que a Grécia antiga era parcialmente oriental, que 
a Renascença foi formada ou informada por ideias orientais (es-
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pecialmente islâmicas), ou que a Grécia não era especialmente 
democrática, teria sido confrontador demais. Teria minado a vi-
são emergente de que a Europa tinha sido sempre, de maneira 
única, progressista e engenhosa. Teria interrompido a linha direta 
de progresso europeu que os acadêmicos eurocêntricos tinham 
inventado ou imputado. Os intelectuais europeus tentaram ex-
purgar os aspectos orientais da Grécia e exagerar suas proprie-
dades europeias bem como suas instituições democráticas e 
científicas. Isto era crucial, visto que a democracia grega era, no 
mínimo, grosseira: apenas homens gregos participavam do pro-
cesso político — mulheres estavam excluídas — e a escravidão 
era uma instituição fundamental (com os escravos naturalmente 
também excluídos). Além disso, sua ciência devia muito ao Egito 
antigo. Na terminologia de Bernal, o “Modelo Antigo” da Grécia 
foi substituído pelo “Modelo Ariano” (o construto eurocêntrico 
moderno da Grécia como puramente europeia). E, como Bernal e 
Ali Mazrui notaram, a fabricação da Grécia antiga foi crucial para 
o construto eurocêntrico da Europa democrática/científica como 
permanentemente superior ao Oriente despótico/pré-científico.
Em suma, a teoria do despotismo oriental foi crucial não apenas 
para “explicar” o atraso asiático como (não menos importante) 
para cimentar a identidade da Europa — passada e presente 
— como o berço da civilização democrática, avançada. E, desta 
maneira, a teoria elevava o europeu como o sujeito ou agente 
permanentemente progressista da história e simultaneamente 
relegava o oriental a um objeto passivo, permanentemente re-
trógrado, da história mundial. (Hobson, 2006, p. 219-228)

Mas o fato de que a identidade dos europeus os refletia como 
superiores por si só seria apenas um exemplo de wishful thinking e não 
poderia explicar sua posterior dominação militar e vantagem econômica 
e tecnológica no final do século XIX e no XX. O que a explicaria, então? 
Aqui Hobson, seguindo alguns outros autores, enfatiza o papel da contin-
gência na ascensão do Ocidente oriental.

Os proeminentes autores antieurocêntricos Kenneth Pomeranz 
e James Blaut enfatizam “contingência” (acidente fortuito) como 
o fator crítico da ascensão do Ocidente. Em certo sentido, a as-
censão do Ocidente poderia mesmo ser explicada quase com-
pletamente através da contingência. Os europeus necessitaram 
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de muita sorte, já que nunca tinham sido suficientemente ra-
cionais, liberal-democráticos e engenhosos para serem os pio-
neiros de seu próprio desenvolvimento. O primeiro, e provavel-
mente o mais afortunado momento de sorte que lhes apare-
ceu pelo caminho, foi o fato de que o Oriente tinha trilhado o 
caminho pioneiro de um significativo progresso econômico via 
capacidade inventiva que, por sua vez, forneceu aos europeus 
muitos “portfólios de recursos” que formaram uma fundação 
para a ascensão do Ocidente. Em segundo lugar, se os asiáti-
cos não tivessem criado uma economia global, muitas de suas 
mais avançadas inovações simplesmente não teriam chegado à 
Europa na ausência da globalização oriental.
Um terceiro momento de grande sorte foi o fato de que as so-
ciedades mais avançadas do Oriente não tentaram colonizar a 
Europa e absorvê-la em sua órbita cultural (como os europeus fa-
riam posteriormente com eles). Como notamos no capítulo 2, os 
mongóis viraram as costas para a conquista do interior da Europa 
e, em vez disso, foram em direção à China. Paradoxalmente, os 
europeus foram extremamente afortunados com a criação do 
império mongol. Ele transmitiu tanto bens quanto portfólios de 
recursos orientais ao Ocidente via a rota setentrional da econo-
mia global (a pax mongolica). Também notamos no capítulo 5 
que os muçulmanos não estavam interessados em conquistar 
a Europa medieval, a despeito de várias incursões ousadas no 
continente. Além disso, a Europa foi abençoada pela o fato da 
China ser tão contida: ela não optou por universalizar seu “pa-
drão de civilização” através do imperialismo. De forma triste, 
este autocontrole da China foi punido mais tarde pela campa-
nha imperial europeia de tráfico de drogas, guerra e o assalto à 
identidade chinesa quatro séculos mais tarde (cap. 11).
Um quarto momento de sorte — como enfatiza Blaut — deri-
vou do fato de que os espanhóis esbarraram nas Américas, onde 
ouro e prata abundavam (cap. 8). Foi muito afortunado de iní-
cio, pois Colombo queria ter chegado na China. Mas ele errou. 
Se não tivesse se equivocado teria acabado prostrando-se em 
reverência frente ao imperador chinês — um cenário bem dife-
rente do que se desenrolou nas Américas. Ou como Fernández-
Armesto propriamente notou: “Se Colombo tivesse chegado ao 
Japão, teria sido recebido como uma aberração exótica, ridicu-
larizado por comer com as mãos, e, na China, teria sido recebido 
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como um ser primitivo tributário, com presentes risíveis.” Além 
do mais, se tivesse aportado na China, então os recursos de pra-
ta das Américas não teriam sido explorados. E, dado que esses 
recursos foram especialmente importantes para possibilitar a 
fase de “alcançar o Oriente” após 1500, isto teria sido um golpe 
rude. Além disso, como James Axtell colocou: “Sem o espólio 
imediato do ouro e prata dos nativos, os espanhóis provavel-
mente teriam despedido Colombo depois da primeira viagem 
como um italiano maluco e redirecionado suas energias eco-
nômicas para o leste na trilha dos portugueses, em direção à 
riqueza provada da África, Índia e Índias orientais”. Entretanto, 
Axtell talvez esteja errado em um ponto. Sem a apropriação 
dos metais preciosos americanos, os europeus não teriam sido 
capazes de manter nem mesmo uma modesta presença na 
Ásia no período 1500-1800 (já que foi esse dinheiro que finan-
ciou seu comércio lá - veja cap. 7). Assim, seriam incapazes 
de “redirecionar suas energias econômicas para a África, Índia 
e Índias orientais”. Tragicamente, os europeus foram também 
afortunados que os nativos americanos tivessem sistemas imu-
nológicos inadequados para as doenças europeias importadas, 
o que facilitou o processo de colonização europeia. Da mesma 
forma, os europeus foram extremamente afortunados em ter 
acesso à mão de obra produtiva dos escravos africanos e que 
estes tivessem sistemas imunológicos fortes o suficiente para 
resistir a doenças eurasianas.
Um quinto momento genérico de sorte pode ser resumido sob o 
título: “Os europeus frequentemente estavam no lugar certo na 
hora certa”. O exemplo das Américas vem logo à mente. Mas ou-
tro exemplo pertinente é que a Companhia das Índias Orientais 
chegou na Índia exatamente quando o Império Mogul começou 
a se desintegrar em várias facções concorrentes. O fato é que os 
ingleses inicialmente não derrotaram a Índia por seu poder mili-
tar “esmagador”. A vitória (chamada “heróica”) de Robert Clive 
em Plassey em 1757 foi produto de boa sorte. O que derrotou o 
exército indiano não foi o poder militar superior britânico, mas 
uma série de cisões destruidoras, que levaram ao colapso do 
exército indiano no que foi efetivamente um “putsch de bata-
lha”. Além disso, após 1775 os britânicos conseguiram manter 
um controle imperial apenas jogando diferentes facções políti-
cas umas contra as outras. Foi apenas posteriormente que as ar-
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mas europeias conseguiram consolidar o controle da Inglaterra 
sobre a Índia. Se o Império Mogul tivesse resistido de início, po-
deria nunca ter havido uma jóia indiana na coroa imperial bri-
tânica. Além disso, se os indianos não tivessem sido anfitriões 
voluntários e graciosos à Companhia das Índias Orientais desde 
o começo do século XVII, os ingleses não teriam tido presença lá 
e não teriam tido a oportunidade de expandir sua base de poder 
quando o Império Mogul começou a autonomamente desinte-
grar-se. E o resto poderia não ter sido história.
Para resumir estas três últimas seções, podemos ver agora que 
a estória da ascensão do Ocidente oriental não pode ser narrada 
em termos de imanência da estrutura social europeia. A van-
guarda do poder global residiu diretamente dentro de diversas 
partes do Oriente até 1800. Entre 500 e 1000 a vantagem do 
poder global estava no Oriente Médio. Por volta de 1100 o “pên-
dulo” se moveu para o leste com a China na liderança do poder 
intensivo global e, por volta do século XV, tomando a liderança 
do poder extensivo global. Depois de cerca de 1500 o pêndulo 
começou a se mover gradualmente para o oeste à medida que os 
europeus se engajavam em imperialismo e simultaneamente in-
tensificavam suas ligações com o Oriente. Mas foi já bem dentro 
da fase industrial que a vanguarda do poder extensivo e inten-
sivo global passou para a Inglaterra. Infelizmente não podemos 
dizer se o Oriente teria feito a transição final para o industrialis-
mo moderno na ausência do imperialismo ocidental. As estraté-
gias de contenção econômica do Ocidente inibiam o potencial 
de crescimento de muitas economias orientais (a despeito do 
Japão ser uma exceção que se encaixa na regra antieurocêntrica, 
já que se industrializou de maneira bem sucedida sem coloniza-
ção europeia). A melhor analogia para entender o avanço final 
europeu é a corrida de revezamento dos 400 metros. Uma coisa 
é certa. Os ingleses nunca teriam cruzado a linha de chegada se 
o Oriente não tivesse corrido as três primeiras partes em tem-
po record. Ou, como Jack Goody colocou: “A modernização é 
um processo contínuo no qual as regiões participam em estilo 
corrida de sapo. Ninguém possui características [inventivas] úni-
cas de um tipo permanente que lhes permita inventar ou adotar 
sozinhos mudanças como a revolução agrícola [ou industrial]”. 
(Hobson, 2006, p. 313-316)
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2.6. Towards a Global Science 
de Susantha Goonatilake

Susantha Goonatilake é um autor nascido em Sri Lanka, com 
formação em engenharia tecnológica obtida na Ásia e Europa. A carreira 
acadêmica adicionou um componente sociológico à sua formação técni-
ca. No livro Towards a Global Science: Mining Civilizational Knowledge 
(1998), Goonatilake traça um amplo panorama comparando e contras-
tando a ciência “ocidental” com a visão científica do sul da Ásia (centrada 
especialmente, mas não apenas, na Índia) com vistas a propor um projeto 
sintético dos diversos ramos científicos, ocidentais e orientais, num esfor-
ço sinérgico em direção a uma ciência realmente global.12

Durante os últimos séculos, desde a Renascença europeia, a 
empreitada científica emergiu como talvez o maior movimento 
intelectual do mundo. Em muitos sentidos, é o mais poderoso. 
Inicialmente, o impulso da ciência foi alimentado por várias 
fontes: a tradição grega antiga, os árabes e, como pesquisas 
recentes têm descoberto, de civilizações ainda mais longe, 
como as do leste e sul da Ásia. Entretanto, desde o século XVI, 
este tem sido um exercício na maior parte europeu, com no-
mes como Galileu, Copérnico, Kepler, Brahe, Newton, Leibniz, 
Lineu, Darwin, Wallace, Hertz, Maxwell, Einstein, Schrödinger 
e Bohr como figuras chaves.
A dinâmica demográfica destes praticantes científicos de hoje (e 
amanhã) tem mudado este desequilíbrio. Em países em desen-
volvimento, como China e Índia, já há mais pessoas com treina-
mento científico que na maioria dos países desenvolvidos. Os 
cientistas nos países grandes em desenvolvimento são, por en-
quanto, menos produtivos e criativos que seus equivalentes em 
países desenvolvidos, por uma variedade de razões institucio-
nais e sociológicas. Mas este hiato está sendo preenchido com a 
globalização e as comunicações instantâneas — veja-se a emer-
gência da Índia como uma superpotência em desenvolvimen-

12  Agradecemos à Indiana University Press a cortesia da permissão para reproduzirmos 
passagens selecionadas de Toward a Global Science. (“Courtesy of Indiana University 
Press. All rights reserved”) Recomendamos ao público a leitura do original completo.
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to de software em menos de dez anos de esforço concentrado. 
Igualmente importante é que laboratórios e universidades em 
países desenvolvidos estão tendo seus postos de trabalho ocu-
pados cada vez mais por migrantes da Ásia, enquanto a maioria 
dos alunos de pós-graduação em ciência e tecnologia das ins-
tituições americanas prestigiosas é asiática. Os nomes chaves 
em futuras descobertas refletirão esta mistura étnica múltipla. 
À medida que a empreitada científica se estabelecer pelo mun-
do globalizado afora, os futuros vencedores de prêmio Nobel, 
senão os futuros Einsteins e Darwins, emergirão de fora do rol 
europeu. A contagem anual dos vencedores de prêmio Nobel já 
reflete esta mudança; os vencedores não europeus sendo prin-
cipalmente asiáticos trabalhando nos EUA [...]
Este livro é dedicado a trazer uma dimensão não europeia à ci-
ência diferente destas demográficas. É impulsionado pela forte 
convicção que as aquisições pré-Renascimento de aspectos do 
conhecimento asiático — por exemplo, álgebra e aritmética do 
sul da Ásia, a imprensa, pólvora e bússola chinesas — não esgota-
ram a contribuição que as civilizações não europeias podem dar à 
ciência. Na verdade, há elementos de conhecimento válido ainda 
em depósito no que eu chamo de “armazéns civilizacionais”, que 
podem ser acoplados à empreitada científica contemporânea.
A legitimidade de tal tarefa foi tornada mais fácil recentemente 
pelo reconhecimento que tais “armazéns” existem mesmo entre 
os grupos sociais mais simples, como os habitantes das flores-
tas. A busca  pelo conhecimento etnomédico e etnobiológico 
desses povos é parte da empreitada científica atual. Mas eu es-
tendo aqui a busca de esferas muito mais sofisticadas, accessí-
veis apenas através da acumulação de conhecimento por meio 
de coleta, registro e debate formais — a saber, conhecimento 
utilizável em civilizações.
Por razões de familiaridade, eu tomarei a Ásia meridional como 
um exemplo de civilização a ser explorada [...] (Goonatilake, 
1998, p. ix-x)

Goonatilake afirma que dividirá o livro em três seções.

O livro tem três grandes seções. Primeiro, uma breve introdução 
apresenta os pressupostos epistemológicos da obra e explora os 
complicados problemas de tentar recobrar elementos científi-
cos de tradições não ocidentais passadas. Eu faço uma especial 
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distinção entre os esforços seculares que eu advogo neste livro 
e os que falsamente afirmam que todos os sistemas de conheci-
mento são equivalentes, além das tentativas puramente impul-
sionadas pela religião, como, por exemplo, alguns aspectos do 
movimento da “ciência islâmica”. Nos três capítulos da seção 1, 
eu estabeleço o quadro de referência para o exercício de “mine-
ração de conhecimentos” ao considerar a ciência sem as viseiras 
eurocêntricas. Propondo um modelo de construção civilizatória 
da ciência, eu examino como a moderna empreitada científica 
foi construída com transferências de outras civilizações, além 
das contribuições europeias próprias. Mostro também que, de 
uma perspectiva comparativa, uma grande parte da historiogra-
fia da ciência tem que ser repensada, especialmente os eventos 
chaves e seus impactos sociais.
A seção 2, sobre a “mineração” [de conhecimentos] para usos 
contemporâneos, inclui um capítulo introdutório sobre os usos 
de conhecimento não ocidental, não civilizacional — isto é, co-
nhecimento indígena — na empreitada do conhecimento mo-
derno. Eu então descrevo como na última década o insumo ci-
vilizacional do sul da Ásia ou se incorporou ou mostra potencial 
em três áreas específicas da empreitada científica.
Na seção 3, faço explorações adicionais, mais imaginativas, to-
cando em casos em que ideias provindas do sul da Ásia foram 
usadas ou têm potencial para serem usadas em três áreas. Eu 
exploro como o insumo sulasiático pode ser útil ao navegar 
por problemas filosóficos e éticos levantados por duas tecno-
logias que dominarão o futuro: biotecnologia e tecnologia da 
informação. Eu também mostro como um casamento frutífero 
de um dos aspectos desta tecnologia — a realidade virtual — 
com a filosofia sulasiática pode animar tanto a tecnologia como 
a filosofia [...] Como um exercício em exorcizar os fantasmas do 
eurocentrismo, ao longo do livro eu darei exemplos de “para-
lelos e antecedentes” para ilustrar como várias contribuições 
europeias, até aqui assumidas como originais, tinham emergi-
do previamente ou contemporaneamente na Ásia meridional. 
(Goonatilake, 1998, p. xi)

Goonatilake comecará, então, descrevendo as bases epistemoló-
gicas do que ele entende por ciência.
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[... A] ciência, quaisquer que sejam suas raízes sociais, políticas, 
psicológicas ou filosóficas, é, em última instância, “aquilo que 
funciona”. Simplificando um pouco, é uma caixa preta onde se 
coloca uma questão; e dela sai uma resposta razoável e testá-
vel. Qualquer que seja a trajetória do presente sistema de en-
trega da ciência, este é o teste último. Consequentemente, to-
dos os sistemas de conhecimento não podem ser equivalentes. 
Eu não acredito que o conhecimento das leis de movimento de 
um habitante da floresta chegue nem perto do de um Galileu, 
Copérnico, Kepler ou Newton. Manter esta posição seria, no ex-
tremo, ignorância romântica. Mas eu acredito que o habitante 
da floresta tem um profundo conhecimento da floresta, de sua 
flora e fauna. Eu acredito, como muitos antropólogos que estu-
daram este problema, que o intelectualismo que impulsiona o 
habitante da floresta é, em última instância, não diferente do de 
um Newton. Ele ou ela apenas foi colocado face a um conjun-
to diferente de problemas, um conjunto diferente de situações 
dadas historicamente, e chegam a diferentes lugares. Também 
acredito que se um Newton fosse transportado magicamente 
para a floresta, ele aprenderia muito conhecimento sistemático 
e testável sobre plantas dos grupos locais, e teria pouco a con-
tribuir sobre este assunto em troca. Por outro lado, se transpor-
tássemos um Lineu à floresta, surgiria aí uma conversa animada 
sobre categorização de plantas.
Mas se mudarmos nossos encontro hipotéticos para entidades 
civilizacionais, onde sistemas formais de coleta e transmissão de 
conhecimento existem, haveria discussões mais profundas. Se 
Leibniz, um contemporâneo e rival de Newton, fosse transporta-
do à China do século XII, ele encontraria muita coisa em comum 
no que se refere ao seu conceito de mônadas e momentos-pon-
tos, como Joseph Needham documentou [...] Ou, retornando 
a tempos mais recentes, Mach, o filósofo que mais influenciou 
Einstein,  reconheceria as posições da epistemologia sulasiática 
— como ele mesmo notou [...]
Em um recente documento público, cientistas americanos ad-
vertiram sobre um insinuante relativismo no trato com a ciên-
cia pelo qual todos os sistemas de conhecimento são consi-
derados equivalentes; o documento também se queixa de um 
retorno paralelo ao obscurantismo por meio de cursos multi-
culturais e pós-modernismo.
[... Nós] temos que ler uma mensagem diferente dos tempos 
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pós-modernos na psique ocidental: a agenda moderna tem per-
dido embalo e o pós-modernismo é tanto um sintoma quanto 
um reflexo desta exaustão. Não é uma agenda para substituir o 
modernismo, o que seria uma contradição em termos [...]
Este livro não toma a posição, por exemplo, de que os antigos 
egípcios conheciam as pilhas modernas, uma acusação levan-
tada pelo documento dos cientistas americanos citada acima 
como um exemplo das não verdades que os cursos multicultu-
rais estão ensinando. [...] Neste livro eu me mantenho na esfera 
do que é formalmente aceito dentro do discurso essencialmente 
ocidental. Além disso, mesmo que a ciência contenha muitas in-
congruências em seu crescimento, como Feyerabend apontou, 
eu não assumo a posição de que “qualquer coisa vale” na ciência 
e que não há um método. Há métodos e as diferentes ciências 
usam diferentes abordagens.
Neste sentido, todos os sistemas de conhecimento não são equi-
valentes. Há também hierarquias de explicações possíveis para 
muitos fenômenos. Algumas explicações são mais parcimonio-
sas que outras, explicando muitos fenômenos com um número 
menor de variáveis; outras predizem melhor; e em ainda outras, 
os resultados de uma investigação científica de um fenômeno 
podem ser replicados. Há também fenômenos que, por defini-
ção, não podem ser replicados, como o Big Bang ou o começo 
da vida na Terra. Só se pode simular estes eventos [...]
Mas até que medida podemos importar elementos de fora da 
ciência ocidental tradicional? Pode-se ter uma ciência indiana, 
uma ciência budista, uma ciência cristã, uma ciência marxista, 
ou uma ciência islâmica? Com o reconhecimento da base so-
cial da ciência, houve tentativas de desenvolver uma ciência so-
cialista na antiga União Soviética e, às vezes, na China. Alguns 
destes esforços levaram à crueza do lysenkoísmo ou ao anti-in-
telectualismo da Revolução Cultural. Estes fracassos provaram 
que mudanças totalizantes não são mais possíveis na ciência. A 
ciência é como a árvore da evolução biológica que já conhece 
suas próprias formas de rigidez. Mudá-la completamente é uma 
tarefa impossível, tão impossível como começar um novo siste-
ma biológico em substituição ao que existe há 4 bilhões de anos. 
O tempo de revisão total já passou; o sistema existente tem bas-
tante rigidez entrópica. A ciência existente pode ser capitalista, 
eurocêntrica, patriarcal e/ou baseada em classes. Mas cultivar 
uma completamente nova não é mais possível. Pode-se apenas 
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enxertar elementos à árvore existente, e esses novos elementos 
apenas “pegarão” se houver alguma compatibilidade. Podem-
se fazer pequenos ajustes graduais, entretanto, e alguns destes 
podem ter um grande impacto se estiverem fundamentados em 
mudanças epistemológicas ou ontológicas profundas. Mas to-
das essas mudanças têm que ser manobradas dentro das ne-
cessidades paradigmáticas de uma dada disciplina. Assim, há 
limites para digamos, uma ciência islâmica ou algum outro tipo 
de ciência baseada em religião [...]
Eu importo à discussão conceitos e resultados de diversos sis-
temas de crenças sulasiáticos nos capítulos seguintes, incluindo 
matemática jainista, psicologias indiano-budistas e ontologias de 
diferentes tradições. Os sistemas de crença sulasiáticos podem 
todos ser descritos como sistemas filosóficos com elementos de 
observação, em comparação com as tradições religiosas de reve-
lação judeo-cristãs. Eu uso esses elementos importados apenas 
se ajudarem nos problemas tratados. O resto da bagagem reli-
giosa não é importado. Esses elementos são encaixados nos pro-
blemas que se apresentam, e não o contrário: tentar encaixar os 
problemas em pressuposições a priori de um sistema de crenças.
Eu não quero substituir o doutor ocidental pelo curandeiro. Eu 
acredito, entretanto, que há elementos que o curandeiro   — ou 
em nossos casos mais sofisticados, o “portador de conhecimento 
civilizacional” — pode contribuir para a base de conhecimentos 
de doutores nas diferentes ciências. Algumas dessas contribuições 
podem render abordagens completamente novas e sofisticadas, 
como no caso do conhecimento civilizacional. Assim, pode haver 
limites estritos alcançáveis por uma ciência impulsionada apenas 
pelos mulás, mas, por outro lado, ainda haverá muitos elementos 
na grande tradição científica islâmica que podem ser úteis. Muito 
provavelmente há coisas importantes que não foram traduzidas 
para o latim do árabe nos manuscritos em Córdoba e outros luga-
res, conceitos que ainda vale a pena examinar. Similarmente, em 
outras grandes áreas civilizacionais, como o leste da Ásia, e outras 
menores como as Américas pré-colombianas, há minas de conhe-
cimento ainda a serem exploradas.
Se isso soa como se eu estou aceitando a hegemonia “totalizan-
te” da ciência moderna, estou. Eu quero expandi-la se possível, 
não destruí-la. Eu quero ir além do Iluminismo e dos projetos 
modernos com suas limitações eurocêntricas. Mas as ciências 
modernas, quando vistas individualmente, não são projetos to-
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talizantes monolíticos, ontologica ou epistemologicamente fa-
lando. Há muitas diferenças e mesmo contradições nas aborda-
gens para as diferentes disciplinas quanto a metodologia, epis-
temologia e, às vezes, ontologia. Assim, a ciência, como projeto 
totalizante, é totalizante apenas à medida que é uma tentativa 
cética organizada para conseguir conhecimento válido. Eu me 
sinto perfeitamente confortável com essa busca. Eu quero ape-
nas expandir o ceticismo, para torná-lo mais válido, e alargar o 
raio de ação. (Goonatilake, 1998, p. 1-8)

Goonatilake começará repensando algumas bases do corpus do 
pensamento ocidental, como a teoria de que este pensamento teve suas 
origens primordialmente entre os gregos antigos.

Pesquisas recentes indicaram que a visão da Grécia como um 
ponto de partida civilizacional particularmente único foi estabe-
lecida no século XIX [...] Uma dessas ideias revisionistas recen-
tes, posta por Martin Bernal, é que há muitas raízes africanas na 
civilização grega. Sua visão, transportada para a história da ci-
ência, altera consideravelmente a rígida trajetória marxista-eu-
rocêntrica para a ciência desenvolvida por seu pai, J.D. Bernal. 
Martin Bernal argumenta que o conceito de Grécia como a 
principal fonte do conhecimento e identidade ocidentais foi so-
cialmente construído na Europa do século XIX. Seu argumento 
realça como os antigos gregos mesmos — incluindo Heródoto, 
o “pai” da história grega — reconheciam sua profunda dívida 
para com o Egito. A partir daí Bernal argumenta que aspectos 
da herança egípcia europeia foram transmitidos ao longo dos 
séculos continuamente dos antigos gregos aos romanos, até a 
Renascença e a ordem Rosacruz do século XVII e os maçons do 
século XVIII. Seu quadro oferece um ponto de partida para fugir 
do etnocentrismo de um modelo puramente grego.
Ele argumenta persuasivamente que o modelo grego foi uma in-
venção do século XIX profundamente ligada à ascensão do racis-
mo e imperialismo europeus [...] Com a emergência da escravi-
dão e impérios coloniais, a ideia de que povos africanos de pele 
escura fossem os verdadeiros originadores da civilização grega 
era agora incompatível com a criatividade e civilização. 
Ao retroagir o primado da civilização grega a raízes culturais 
mais antigas no Egito e em outras civilizações precoces da re-
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gião, como a Suméria, Martin Bernal abriu uma trilha em dire-
ção ao reconhecimento de como ideias destas civilizações mais 
antigas ajudaram a Grécia [...]
Assim, o caráter único da herança grega é problematizado e os 
dados sobre paralelos e antecedentes à era grega também pro-
blematizam os dados sociológicos do aparecimento da ciência.
Esta situação clama por uma perspectiva histórica nova de lon-
go prazo sobre a ciência. O que eu chamo de uma “perspecti-
va civilizacional” ajudará a prover uma visão meta-histórica da 
natureza da ciência. Em nossa perspectiva, a presente ciência 
ocidental é uma ciência civilizacional. Neste sentido, podemos 
analisar quais elementos sociais e de outros tipos ingressaram 
(e ingressam) no estabelecimento da ciência ocidental. Este co-
nhecimento ajudará a universalizar os processos de busca de co-
nhecimento científico e prover dicas e perspectivas sobre meu 
próprio objetivo: “mineirar” outras civilizações em busca de ci-
ência. (Goonatilake, 1998, p. 15-16)

Goonatilake apontará que a ciência não ocorre em um vácuo e 
sim em um meio social específico. Mostrará as bases sociais e nacionais 
que balizam a criação científica no mundo.

Estudos na macroperspectiva de longo prazo tentam relacionar 
a emergência da ciência matematizada nos séculos XVI e XVII ao 
Renascimento e ao capitalismo mercantil; a ótica newtoniana e os 
estudos balísticos às necessidades sociais do período mercantilis-
ta inicial e seu interesse em navegação; e a emergência da teoria 
quântica na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial às condi-
ções intelectuais e sociais da república de Weimar. Estas mudanças 
macrocognitivas correspondentes a mudanças macrossociais são 
mais difíceis de provar que os fatores sociais no nível de nações ou 
de grupos pequenos. Mesmo assim são sugestivos. A emergência 
da hegemonia econômica europeia acompanha, assim, a emer-
gência da ciência ocidental e provê o contexto para ela [...]

Diferenças nacionais na ciência

De acordo com um estudo empírico, as práticas de ciência e tec-
nologia nos EUA, Japão, Inglaterra, França, Suécia e Alemanha 



175

variam, dependendo de fatores como a história do país, fon-
tes de financiamento, alocações para pesquisa e desenvolvi-
mento, e mecanismos coordenadores. Estudos específicos de 
países e disciplinas individuais indicam como estes diferentes 
fatores operam na prática [...]
[... Por exemplo, entre 1900 e 1930,] a ciência se desenvolveu 
vigorosamente na França devido a um forte apoio governa-
mental, um forte lobby pela ciência e melhoria institucionais. 
Mesmo assim, a França foi ultrapassada por outros mais tarde 
por causa de fatores ideológicos, diferenças epistemológicas e 
conflitos institucionais. No início do século XX, as forças do tipo 
“empurrão do lado da oferta” de dentro da comunidade cientí-
fica gradualmente ajudaram a ciência, enquanto que em outros 
países um “puxão do lado da demanda” de fatores políticos e 
econômicos influenciou o desenvolvimento da ciência.
O campo da supercondutividade de alta temperatura fornece 
outro exemplo de respostas contemporâneas diferentes dos 
sistemas científicos e tecnológicos nacionais para importantes 
avanços. Com o advento da supercondutividade de alta tem-
peratura, os japoneses desenvolveram uma estratégia nacional 
dentro de instituições nacionais. Os EUA, por outro lado, não 
tinham uma estratégia em nível nacional. A ênfase dos EUA é 
em individualidade e, assim, centenas de estratégias existem, 
cada uma tendo diferentes objetivos e impedindo uma resposta 
americana coordenada.
Diferenças nacionais também aparecem no comportamento das 
publicações. Um estudo de artigos de países nórdicos em pesquisa 
cardiovascular indica uma forte correlação entre a localização re-
gional e especialização das citações, bem como das revistas cientí-
ficas citadas. Por exemplo, um artigo publicado em um jornal dos 
EUA foi citado por autores de artigos em outros jornais dos EUA 
mais frequentemente que autores publicados fora dos EUA. Por 
causa do tamanho maior da comunidade científica dos EUA, isto 
resulta em citações mais frequentes para publicações americanas 
em pesquisa cardiovascular que em publicações nórdicas — resul-
tando em um problema de acesso cognitivo. Isso também sugere 
que um artigo em uma revista científica situada ainda mais peri-
fericamente que os países nórdicos, como uma revista do Terceiro 
Mundo, dificilmente atingirá a corrente principal da comunidade 
científica, mesmo se contiver descobertas significativas.
Esta marginalização dos países em desenvolvimento é mostrada 
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em estudos comparando as práticas de publicação daqueles que 
escrevem para revistas locais e aqueles que escrevem para re-
vistas ocidentais. Estudos do contexto em dois países em desen-
volvimento — Coreia e Filipinas — indicam que aqueles autores 
que publicam localmente tendem a citar fontes nacionais mais 
que aqueles que publicam internacionalmente — que tendem a 
citar fontes internacionais [...]
Vamos levar esse argumento sociológico adiante, na direção de 
microexemplos. Tais estudos são impossíveis para períodos ante-
riores a este século: a evidência simplesmente se perdeu. Mas 
eles nos permitem argumentar a favor de uma perspectiva civili-
zacional, geopolítica ao mostrar como  a construção da ciência é 
profundamente relacionada às condições materiais. Estudos de 
caso detalhados, realizados na última década e meia, discutiram 
em bastante detalhe como a construção da ciência se dá dentro 
de pequenos grupos que realmente “fazem” ciência. Estes peque-
nos grupos incluem membros de laboratórios, redes de pratican-
tes ou teóricos constituindo “faculdades invisíveis”, e “porteiros” 
em cada disciplina, tais como editores e pareceristas. Existem 
suficientes estudos de caso descrevendo em detalhes a natureza 
contingente e social do conhecimento assim produzido [...]
Novamente, estes microestudos apóiam meu argumento de que 
as precondições da cultura científica existem universalmente, 
mas circunstâncias sociais, econômicas e de outros tipos limi-
tam e condicionam os locais onde a atividade científica flores-
cerá. No mundo antigo, havia muitos locais possíveis. Desde a 
emergência da hegemonia ocidental, há menos lugares, assim  a 
geopolítica da ciência tem sido limitada por fatores como rique-
za e acesso a recursos. (Goonatilake, 1998, p. 16-19)

Mas como poderemos, então, fugir a este círculo vicioso e auto-
perpetuante de uma ciência ocidental hegemônica e caminhar em dire-
ção a uma ciência realmente global, que incorpore, em bases democráti-
cas, as contribuições de outras civilizações?

Atualmente não há possibilidade de começar do zero novas tra-
jetórias da ciência [...] Enxertar conhecimento na árvore do co-
nhecimento dominante pode ser feito de duas maneiras. Uma 
é incorporar diretamente material existente que tenha validade 
demonstrável imediata. A outra maneira é trazer, como metá-
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foras, elementos de outras tradições que poderiam instigar a 
imaginação e dar origem a novos conceitos. O primeiro método 
seria, por exemplo, enxertar na tradição europeia, digamos, o 
conhecimento do compasso, pólvora, da matemática, e conhe-
cimentos de flora e fauna [de outras civilizações] como ocorreu 
na Renascença e imediatamente depois. O segundo método se-
ria como as muitas transferências de metáforas que têm sido 
constantemente usadas na construção da empreitada científica.
O fluxo de conhecimento entre civilizações não é novo. De 
fato, a história da trajetória científica ocidental está repleta de 
tais exemplos. Assim, no próximo capítulo, oferecerei detalhes 
de como o ambiente de fundo para estes intercâmbios entre 
Ocidente e Oriente existiu desde tempos antigos, e como o trá-
fico cultural fluiu de um para o outro [...]
O próximo capítulo, então delineará o background histórico des-
ta percolação mútua, mas seletiva, entre o Ocidente (inicialmen-
te significando Grécia e depois Europa ocidental) e o Oriente 
(representado, em nosso estudo de caso, pela Ásia meridional).

O Pano de Fundo das Correntes Cruzadas: Onde o 
Oriente e o Ocidente se Encontraram

Desde o século XVIII, a tradição intelectual sulasiática anterior tem 
sido deslegitimada. Em vez disso, a tradição científica ocidental 
dos últimos séculos tem sido totalmente adotada [...] Entretanto, 
a forte bifurcação das tradições sulasiática e europeia é recente. 
Um estudo detalhado do crescimento histórico das duas tradições 
científicas indica consideráveis áreas sobrepostas e influências 
mútuas desde tempos antigos. Assim, por exemplo, se as tradi-
ções cultural e científica da Renascença se inspiravam retroati-
vamente nos gregos, então estavam de fato olhando para fontes 
gregas parcialmente influenciadas por outras do sul da Ásia. [... 
Traçarei] as interações entre essas duas tradições e indicarei as 
áreas sobrepostas e de congruência entre elas.
As raízes destes entrecruzamentos se remontam às culturas 
seminais que alimentaram tanto as tradições científicas gre-
gas como as sulasiáticas. No caso da Grécia, a cultura clássica 
grega (à parte as novas evidências da influência egípcia docu-
mentadas por Martin Bernal) foi alimentada inicialmente pe-
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las tradições das civilizações nilótica e suméria, e mais tarde 
pelas tribos de língua ariana que invadiram a Grécia. A cultura 
sulasiática que se desenvolveu na planície gangética deve sua 
existência à tradição indiana por um lado e, por outro, a influ-
ências culturais transmitidas através da língua indo-europeia 
do sânscrito e suas tradições orais.
Uma das civilizações que influenciaram a formação da Europa 
através da Grécia foi a Suméria, uma civilização com conexões 
próximas à cultura do Indo que foi contemporânea a ela. Alguns 
selos da cultura do Indo foram encontrados na Suméria, e um 
busto achado em Mohenjodaro é uma escultura estética lem-
brando a arte da Mesopotâmia, com as feições sendo semíti-
cas. Estas descobertas indicam que ligações comerciais estreitas 
e outros contatos foram mantidos pelas duas regiões. Em um 
período posterior também, o comércio entre a região e o golfo 
pérsico foi feito pelos fenícios, iniciando-se em 975 a.C. [...]
As línguas dos gregos e dos invasores arianos do noroeste do sub-
continente indiano, bem como o império persa intermediário, ti-
nham uma origem comum. Esta linguagem comum muito prova-
velmente também transferia traços culturais comuns de sua fonte 
original [...] Há similaridades interessantes entre os deuses da 
antiga Grécia e os deuses védicos [...] Ambos os povos adoravam 
deuses similares, como o Pai Céu (Júpiter, Dyaus Pitar), a aurora 
(Aurora, Ushas), o sol (Helios, Surya) e a Mãe Terra [...]
Um terceiro processo como esse ocorreu durante o império 
persa que, em seu auge, ia do Mediterrâneo ao Indo. Edward 
James Rapson observou em seu Ancient India que nunca os 
meios de comunicação por terra estiveram tão abertos ou as 
condições tão favoráveis para o intercâmbio de ideias entre o 
sul da Ásia e o Ocidente [...]
Foi após as Guerras Greco-Persas que o Oriente entrou na psi-
que ocidental e o mito da divisão entre Oriente e Ocidente (e o 
conceito de Europa) nasceu [...] O historiador grego Heródoto 
escreveu que Dario I (521-486 a.C.) frequentemente conclamava 
gregos e indianos juntos para conselhos e discussão [...] Mais 
tarde, Aristoxenes (350-300 a.C.) menciona um diálogo sobre a 
vida humana entre Sócrates e um filósofo indiano.
Possivelmente por causa destas ligações, algumas das ideias 
prevalentes no subcontinente entre 700 e 500 a.C. (encontradas 
nos hinos védicos tardios, Upanixades, e nas filosofias budista e 
jainista) aparecem no pensamento grego posterior. Os paralelos 
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às vezes são impressionantes. A busca de uma realidade única 
nos Upanixades ecoa em Xenófanes, Parmênides e Zeno, os fun-
dadores da matemática grega que buscavam também a realidade 
única. Diz-se que Pitágoras, um dos fundadores do orfismo, viajou 
extensivamente e foi influenciado pelos egípcios, assírios e india-
nos. O pensamento de Pitágoras inclui visões caracteristicamen-
te sulasiáticas como a transmigração da alma e a habilidade de 
lembrar vidas passadas. O próprio Pitágoras “se lembrou” de ter 
lutado na guerra de Tróia em vida passada. Rawlinson notou que 
quase todas as teorias matemáticas, filosóficas e religiosas ensi-
nadas por Pitágoras eram conhecidas na Índia no século VI a.C. 
Assim, os pitagóricos, como os jainistas e budistas, não destruíam 
a vida ou comiam carne. Deve-se notar, entretanto, que nem to-
dos os aspectos da matemática de Pitágoras eram conhecidos na 
Índia, por exemplo, o teorema de Pitágoras em sua formulação 
teórica (apesar de que sua utilização prática já lhes era familiar)
O conceito de carma, representando seu “ciclo de necessida-
de”, era também central à filosofia de Platão, um dos funda-
dores da tradição filosófica ocidental. De acordo com Platão, 
o renascimento deve-se à necessidade, os seres humanos re-
nascendo como animais ou novamente como humanos, uma 
crença comum a todos os grandes sistemas religiosos sulasiá-
ticos. B.J. Urwick traçou em detalhes os paralelos entre o pen-
samento platônico e a filosofia indiana. Recentemente Vissilis 
Vitsaxis, um acadêmico grego moderno, fez um estudo deta-
lhado de Platão e dos Upanixades e mostrou que em termos 
de estrutura e método, abordagem geral e crescimento de li-
nhas paralelas de pensamento em pontos específicos, as duas 
tradições mostram características comuns. Outros paralelos 
entre as duas tradições são indicados pelo ensinamento de 
Xenófanes de que Deus é uma unidade eterna.
Empédocles (490-430 a.C.), um discípulo de Pitágoras, propôs a 
teoria dos quatro elementos da matéria  e a teoria dos quatro 
humores da doença. A teoria de Empédocles consiste de terra, 
água, ar e fogo e tem paralelos com os conceitos anteriores de 
pancha bhuta de prthvi, ap, tejas, vayu e akasa — terra, água, 
calor (fogo), ar e o vazio (éter).  Deve-se notar que no sistema 
sulasiático, havia às vezes apenas quatro pancha bhutas: Nyaya 
e Vaisesika reconheciam cinco, enquanto que jainistas, budistas 
e os Charvakas materialistas reconheciam apenas quatro; terra, 
água, calor e ar. A visão aristotélica posterior do mundo físico 
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também incorporaria os conceitos essenciais pancha bhuta dos 
cinco elementos. As categorias de castas dos varnas — brâma-
nes, xátrias, vaixás e sudras — também têm paralelos com a 
República de Platão, onde os guardiões, filósofos, soldados e o 
povo formam os quatro estratos sociais. A doutrina dos quatro 
humores foi depois seguida por Hipócrates (460-377 a.C.). A te-
oria dos humores evoca comparação direta com o tridhatu para-
lelo do muito anterior Rig Veda e o Tridosha de Ayurveda.
Há também muitos paralelos entre os Samhitas de Charaka e 
Susruta (os trabalhos em sânscrito clássico sobre, respectivamen-
te, medicina e cirurgia) e os sistemas gregos. Estes foram enume-
rados por Jolly, que cita mais de quinze grandes coincidências. É 
pouco provável que esses paralelos tenham acontecido por aca-
so, dado que as chances contra tantas coincidências seriam muito 
altas. Assim, “o tratado hipocrático Sobre a Respiração trata de 
maneira igual ao conceito indiano de Vayu ou prana seu sistema 
pneumático. Platão, em seu Timeu, estranhamente discute pato-
logia da mesma maneira que a doutrina de tridosha”.
Enquanto algumas das ideias tridosha têm antecedentes sulasiá-
ticos anteriores, empréstimos diretos pelos gregos somente po-
dem ser colocados como hipótese. Uma rota possível é através 
de Pitágoras, o filósofo que mais influenciou a medicina hipocrá-
tica. É sabido que ele viajou pela Índia e aprendeu, entre outras 
coisas, a doutrina da transmigração. Em sua volta à Europa, en-
sinou a teoria de medicina e sistema dietéticos, juntamente com 
outras ideias. É possível, portanto, que tenha havido contatos e 
transmissões. Mas o fato de que as duas regiões tinham diferen-
ças em teorias e práticas sugere também que houve desenvolvi-
mentos pelo menos parcialmente independentes. A coleção hi-
pocrática também menciona um regime indiano para a limpeza 
dos dentes, bem como lista drogas de origem indiana, algumas 
com nomes em sânscrito corrompidos.
Igualmente, as teorias atômicas ocorrem em dois sistemas, 
aparecendo mais cedo no sul da Ásia: “uma teoria atômica en-
sinada por Pakudha Katyayana, um contemporâneo mais velho 
que Buda [...] foi, portanto, anterior a Demócrito”. A crença de 
Heráclito de que tudo está em um estado de fluxo foi precedi-
da de uma maneira mais sofisticada pelas discussões anicca e 
anatta dos budistas. A visão de Empédocles de que amor e ódio 
agem mecanicamente nos cinco elementos tem paralelo na adi-
ção de alegria e tristeza aos elementos pelos budistas e ajivakas. 
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Aristóteles, em seu sistema explicativo, trouxe a doutrina do 
meio (em 340 a.C.) enquanto que doutrinas semelhantes tinham 
sido ensinadas pelos budistas e outros alguns séculos atrás.
Depois do encontro de Alexandre, o Grande, com o sul da Ásia, 
houve um diálogo explícito com a Índia. Diz-se que vários que 
viajaram com Alexandre encontraram-se com sábios indianos: 
Onesicrito [..], Anaxágoras e Pirro, o cético radical. Foi relatado 
que o próprio Alexandre manteve conversações com os sábios 
indianos. Na época da invasão da Índia por Alexandre, os gre-
gos já tinham contato com o conhecimento indiano sobre die-
ta, higiene, tratamento de mordidas de cobra, e veterinária. E 
Strabo considerava a astronomia como o passatempo favorito 
dos brâmanes [...]
Durante o Império Romano, que continuou e manteve a tradição 
clássica  europeia depois do eclipse da Grécia, os contatos com o 
sul da Ásia continuaram. Os romanos comerciavam pesadamen-
te com o sul da Índia e Sri Lanka principalmente em artigos de 
luxo e, como Plínio recorda, quatro embaixadores foram envia-
dos de Sri Lanka a Roma. Alguns sulasiáticos se estabeleceram 
em Alexandria e outros centros comerciais [...]
Na Antiguidade clássica tardia, a Índia era descrita, em alguns de-
bates, como a origem da filosofia e religião. Alega-se agora que 
figuras chaves como Platão, Demócrito, Ferécides e Pitágoras 
viajaram à Índia e pegaram ideias emprestadas [...]
Por volta do século II d.C. a Índia tinha quase totalmente subs-
tituído o Egito como a origem do pensamento e do aprendiza-
do [...] Sobre a influência do sul da Ásia no pensamento grego, 
Clemente [de Alexandria] era firme: ele declarava abertamente 
que “os gregos roubaram sua filosofia dos bárbaros” [...]
Com o passar da Idade Clássica e início da Idade Média na 
Europa, os contatos entre a Europa e o sul da Ásia continuaram, 
desta vez com os árabes como intermediários. Os árabes iriam 
ter agora o papel que anteriormente os persas, alexandrinos e 
gregos tiveram de juntar as ideias do Oriente e Ocidente.

A Conexão Árabe

No reinado do califa al-Mansur (753-774 d.C.) embaixadas vieram 
do Sind a Bagdá. Entre eles estavam intelectuais que trouxeram 
obras sulasiáticas sobre matemática, tais como Brahmasphuta-
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siddhanta e Khandakhadyaka de Brahmagupta, que al-Fazari e 
outros traduziram para o árabe. Estes dois trabalhos foram mui-
to usados e tiveram uma grande influência na matemática ára-
be, apesar de haver um número de outras obras em árabe sobre 
a aritmética indiana. Aryabhatiya, de Aryabhata, foi trazida aos 
países árabes por Abdul Hasan Ahwazi. A tradução de al-Fazari 
do trabalho indiano foi intitulada Grande Sindhind.
Musa al-Khwarizmi (c. 825 d.C.), cuja importância na história da 
matemática é atestada pelas palavras matemáticas derivadas cor-
rompidamente de seu nome, como “algoritmo” e “álgebra”, fez 
suas tabelas astronômicas baseadas na tradução de al-Fazari bem 
como em elementos das astronomias babilônica e ptolomaica. Ele 
também apontou a origem indiana do sistema de números [cha-
mados arábicos atualmente...] Os fundamentos da trigonometria 
moderna tinham sido desenvolvidos por Aryabhata I, e também 
foram transmitidos, através de traduções, aos árabes que, por sua 
vez, passaram a informação à Europa [...]
Os árabes chamavam a matemática de hindsat (“a arte india-
na”), ilustrando sua própria percepção da ordem das coisas. O 
conhecimento matemático tomado emprestado de fontes india-
nas incluía o método indiano de notação e enumeração aritmé-
tica [conhecido no Ocidente como algarismos arábicos], o con-
ceito de zero, o sistema decimal, álgebra e trigonometria. Com 
o tempo, a metodologia asiática substituiu o ábaco nos cálculos 
usados em comércio, governo e tecnologia [...]
Os árabes também traduziram grandes obras da medicina india-
na ao mesmo tempo em que indianos trabalharam em hospi-
tais árabes. Mais tarde esta transmissão continuou mais para o 
oeste quando al-Razi (865-925) escreveu um grande trabalho in-
corporando muito do conhecimento médico sulasiático que foi 
então traduzido para o latim por Farachi e se tornou, na Idade 
Média, o texto médico padrão da Europa, fornecendo a base 
para desenvolvimentos posteriores.
Entre aqueles que transmitiram conhecimento matemático sula-
siático (incorporado em textos árabes) mais adentro da Europa 
estava o inglês Adelard of Bath. Cerca de 1142 ele traduziu a obra 
de al-Khwarizmi através de sua versão espanhola [...] Outros que 
transmitiram mais adentro da Europa foram João de Sevilha, 
Robert of Chester, Alexandre de Villedieu, John Sacrobosco, e 
Leonardo Pisano. João de Sevilha foi o autor de Liber algoris-
mi, que era baseado nos textos árabes, incluindo aqueles de al
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-Khwarizmi. Por volta de 1141, Chester traduziu o Hisab al-jabr 
wal-muqabala de al-Khwarizmi, que incorporou muito da álge-
bra indiana. Villedieu escreveu Carmen de algorismo (c. 1200), 
que seguia de perto o Liber algorismi de João de Sevilha. Carmen 
foi traduzido para o inglês, francês, islandês e outras línguas eu-
ropeias. Sacrobosco, um contemporâneo de Villedieu, escreveu 
Algorismus Vulgaris, também um texto aritmético. O clássico de 
aritmética Liber abaci (1202), de Pisano, a primeira versão com-
pleta em latim da aritmética árabe e indiana, é considerado o 
começo da Renascença em termos de aritmética.
Os desenvolvimentos em aritmética na Renascença facilitaram a 
ascensão do comércio na época. A nova aritmética, baseada no 
sistema de notação posicional decimal, era chamada “algoris-
mo” e o súbito aparecimento de muitos livros sobre o tópico, do 
século XVI em diante, indica sua importância.

As Viagens de Descobrimento e Após

Em suas extensivas “viagens de descobrimento” os europeus pos-
suíam uma gama maior de engenhos e habilidades do que qual-
quer civilização asiática contemporânea ou europeia passada. E, 
mesmo assim, este novo conhecimento incluía empréstimos sig-
nificativos do Oriente, especialmente em matemática e técnicas 
para as artes de renovada importância da navegação, astronomia 
e guerra. Os sistemas sulasiáticos de aritmética, álgebra e trigono-
metria (transmitidos um pouco antes pelos árabes) foram rapida-
mente desenvolvidos e utilizados para estes propósitos.
Assim, os portugueses, através de intermediários mediterrâneos 
interessados em astronomia, adquiriram  conhecimentos de na-
vegação na forma de tabelas, astrolábios e mapas — mas estes 
eram frutos de ideias árabes, indianas e de outros asiáticos. Os 
artefatos e técnicas usadas pelos marinheiros europeus em suas 
viagens pelo Oriente também incluíam muitos outros emprésti-
mos, tais como a bússola, o leme axial de popa da China, a vela 
latina dos árabes, a vela de mastro da Índia, e o uso de mastros 
múltiplos de várias fontes asiáticas. O conhecimento geográfico 
detalhado requerido pelos europeus foi obtido também de vá-
rias fontes asiáticas, incluindo informação para cruzar o oceano 
Índico.  O oceano Índico tinha sido cruzado, nos séculos ante-
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riores, por povos do sul e sudeste da Ásia e pelos árabes [...] De 
acordo com algumas fontes, o piloto de Vasco da Gama através 
do oceano Índico foi um árabe ou indiano; quando ele retornou 
a Portugal, trouxe vários instrumentos úteis para a navegação, 
chamados kamals. [...] Exceto na travessia do Atlântico, o gênio 
dos viajantes-descobridores [europeus] era em coletar e apli-
car o conhecimento geográfico espalhado por diferentes povos.  
Depois dessa era, os portugueses introduziram novas ideias e 
produtos à Europa. Estas inovações foram importantes, mas sua 
influência não atingiu a importância das importações anteriores 
da Ásia, como a álgebra, trigonometria e pólvora.
Nas terras recentemente descobertas, os europeus encontra-
ram remédios e ervas desconhecidas na Europa. Aqui particu-
lar atenção deve ser prestada ao português Garcia d’Orta, cujas 
descrições das plantas medicinais tiveram profunda influência 
no mundo científico contemporâneo. A introdução destas novas 
plantas abriu a mente científica europeia aos seus possíveis usos 
e classificação, esta última atingindo seu auge com Lineu no sé-
culo XVIII. As línguas que os europeus encontraram também en-
corajaram novos sistemas de classificação linguística. O conhe-
cimento importado abriu assim novos horizontes em botânica, 
geografia, estudos linguísticos e costumes sociais. A nova força 
e habilidade europeia de combinar ideias de diferentes fontes a 
fim de criar conhecimento novo apenas acelerou-se nos séculos 
seguintes e contribuiu para as diferenças agudas no desenvolvi-
mento posterior de Europa e Ásia.
Como descrito anteriormente, parte do enorme corpo de litera-
tura indiana sobre a prática de medicina tinha percolado para o 
Ocidente em séculos anteriores, parcialmente através dos gre-
gos e, posteriormente, através dos árabes, tornando-se uma par-
te inerente da tradição europeia. Entretanto, do século XVIII em 
diante, duas novas contribuições sulasiáticas importantes che-
garam à Europa: a cirurgia plástica e, possivelmente, a vacinação 
contra a varíola. Álvares e outros descreveram como as técnicas 
de cirurgia plástica fluíram para a prática inglesa no século XIX 
através de traduções da literatura sânscrita e observações pes-
soais de viajantes britânicos na Índia. “A cirurgia plástica indiana 
se manteve à frente da europeia até o século XVIII.” [incluindo 
remoção de úlceras e operações nas lentes dos olhos].
No campo da tecnologia após o século XVII, influências cultu-
rais do sul da Ásia continuaram a chegar ao Ocidente, como 
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documentado por C.A. Alvares. Ele notou que a primeira gran-
de indústria a se desenvolver durante a Revolução Industrial, a 
indústria têxtil, deveu muito à transferência de tecnologia da 
Índia. Após um exame detalhado desta transferência tecnológi-
ca, baseado em documentos da época, ele resumiu assim: “Na 
Inglaterra e no continente, a indústria têxtil foi revolucionada 
através do estudo e imitação do trabalho de artesãos asiáticos. 
E, mais tarde, estes melhoramentos, atrelados a máquinas, mu-
dariam a maré dos acontecimentos.”
A história dos desenvolvimentos na tecnologia do ferro e do 
aço no século XVIII, também uma parte essencial da Revolução 
Industrial, mostra influência indireta da tecnologia do aço indiana 
[...] O aço indiano, ou wootz, que tinha sido fabricado desde tem-
pos antigos, foi introduzido na Inglaterra do século XVIII, onde era 
muito estimado. Na década de 1790, amostras de wootz criaram 
uma intensa curiosidade técnica e científica. Após exames, espe-
cialistas ingleses o julgaram como o melhor do mundo.
Até o século XVIII, a Europa acreditava que todas as línguas eram 
derivadas do hebreu confundido na Torre de Babel. A figura cha-
ve na nova disciplina da linguística foi William Jones, um juiz da 
Suprema Corte de Calcutá, que percebeu algumas das interco-
nexões entre o sânscrito e as línguas persas por um lado e as 
línguas antigas da Europa por outro. No século XIX, a nova disci-
plina da linguística (filologia) estava assentada em bases firmes, 
ajudada pelos trabalhos do grande gramático de sânscrito do 
século IV a.C., Panini — que tinha, efetivamente, desenvolvido e 
estabelecido a linguística como ciência. A análise de Panini era 
formal e descritiva, e muito mais avançada que qualquer traba-
lho europeu até o século XIX [...]
Havia também significativos traços e elementos orientais nas 
ideias filosóficas que influenciaram o pensamento dos grandes 
cientistas do século XVII. Influências filosóficas em Newton in-
cluem “elementos platônicos que ingressaram em sua filosofia e 
consequentemente na ciência moderna”. Como indiquei, havia 
antecedentes sulasiáticos não apenas para as ideias de Platão, 
mas também para a escola neoplatônica posterior [...]
O rival de Newton e codescobridor do cálculo infinitesimal foi 
Leibniz. Ambos desenvolveram sistemas de cálculo para captu-
rar mudança infinitesimal. É aqui que se pode ver outra prová-
vel influência, documentada por Needham. Assim, o conceito 
budista de momentos tempo (khanna vada, também traduzido 
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como instantes-ponto ou “momentos fugazes”) viajou do sul da 
Ásia à China e foi incorporado à síntese neoconfucionista de Chu 
Hsi (1130-1200). Seria incorporado posteriormente no conceito 
de “monadologia” de Leibniz, que percebe o mundo como con-
sistindo de instantes-ponto atômicos inextensos.
Leibniz também tinha um plano ambicioso para desenvolver um 
cálculo universal e uma linguagem técnica que poderia capaci-
tar as pessoas a seguirem todas as investigações científicas. Isso 
era para ser uma ciência dedutiva universal onde todo o conhe-
cimento seria desconstruído em ideias distintas fundamentais 
não sobrepostas. As ideias complexas poderiam ser descritas 
como combinações de vários símbolos, como na álgebra. Leibniz 
é, portanto, o fundador ocidental do que se tornaria, no sécu-
lo XX, a lógica simbólica. Mas deve-se notar que tal abordagem 
matematizada para os conceitos surgiu muito antes, nas tentati-
vas jainistas de esquematizar as permutações de todas as posi-
ções filosóficas possíveis.
As ideias de Newton também influenciariam as ideias econômi-
cas e políticas de sua época através de Locke e de seu sucessor 
David Hume. Estes pensadores criaram um clima de ceticismo e 
alimentaram uma crença no laissez faire que desafiou a ordem 
dada da sociedade e, em última instância, levou ao Iluminismo 
e, indiretamente, às ideias da Revolução Francesa. Alguns apon-
taram para as surpreendentes e detalhadas similaridades en-
tre o pensamento de David Hume e de Buda. Esses comenta-
ristas incluem Moorthy, Whitehead e de la Vallee Poussin (es-
pecialmente em relação à ideia do “eu”). De la Vallee Poussin 
resumiu a posição essencial budista da seguinte maneira: “De 
acordo com os budistas, nenhuma entidade pensante ou sen-
sorial unitária ou permanente entra no campo de investigação. 
Nós conhecemos apenas o corpo, que é visivelmente uma coi-
sa composta, que cresce e decai, e um número de fenômenos, 
sentimentos, percepções, desejos, cognições — em linguagem 
filosófica, um número de estados de consciência. Que estes es-
tados de consciência dependam de um “eu”, sejam produto de 
um “eu” é apenas uma suposição, já que não há consciência do 
“eu” fora destes estados de consciência [...] Há percepções, mas 
não conhecemos um percebedor”.
Nolan Jacobson nota que Hume fala em um tom quase idêntico 
quando diz: “Há alguns filósofos que imaginam que estamos a 
cada momento intimamente conscientes do que chamamos de 
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‘eu’, que nós sentimos sua existência e sua continuação na exis-
tência, e estão certos, para além de uma prova por demonstra-
ção, tanto de sua perfeita identidade quanto de sua perfeita sim-
plicidade [...] Quanto a mim, quando entro mais intimamente no 
que chamo de ‘eu’, sempre tropeço em uma ou outra percepção 
particular, de calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou 
prazer. Eu nunca consigo me pegar em nenhum momento sem 
uma percepção e nunca consigo observar nada a não ser a per-
cepção [...] Eu me aventuro a dizer do resto da humanidade, que 
eles não são nada, mas apenas um feixe ou conjunto de diferentes 
percepções, que se sucedem umas às outras com rapidez incon-
cebível, e estão em estado de perpétuo fluxo e movimento.”
Jacobson também observa que em ambos os pontos de vista 
filosóficos, separados por mais de 2000 anos, “não há pensador, 
mas apenas os pensamentos, nenhum percebedor, mas apenas 
a percepção, nenhum desejador, mas apenas o desejo [...] As 
similaridades são impressionantes.”
Jacobson explora outras similaridades no contexto do clima in-
telectual europeu da época de Hume, apontando que os anos de 
1600 a 1769 foram o período durante o qual “o Oriente contri-
buiu mais para o pensamento ocidental e estes são os anos em 
que foram formadas as bases da filosofia moderna no Ocidente. 
Jacobson sugere fortemente que os paralelos entre Hume e 
Buda eram provavelmente resultado da disseminação de ideias 
budistas na época. Ele rejeita a noção de uma descoberta inde-
pendente por Hume e mantém a posição que Hume foi influen-
ciado pelas ideias trazidas do Oriente ao Ocidente, e que elas 
forneceram o substrato no qual as ideias de Hume eram basea-
das. A posição de Jacobson [...] era que as ideias de Hume foram 
formadas por fontes intelectuais influenciadas pelo pensamento 
chinês que penetrava a Europa na época. E as ideias budistas 
eram parte desta transferência da China.
Durante o Iluminismo, a China foi, em alguns setores, o ponto 
inicial de interesse europeu, especialmente em relação à “filoso-
fia prática” da China frequentemente recomendada como corre-
tivo para as tradições arcaicas da Europa [...]
Mais tarde, no século XIX, James Mill, Hegel e Marx [...] cria-
ram certas visões padronizadas do subcontinente [indiano]. Seu 
etnocentrismo corria paralelo às descrições etnocêntricas da 
cultura e países árabes pelos pensadores ocidentais da época, 
tão bem documentadas por Edward Said como “orientalismo”. 
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As descrições de Martin Bernal de como o conceito de “Grécia” 
foi socialmente construído como a fonte da civilização também 
ilustra o etnocentrismo dos europeus da época. Um tema co-
mum das narrativas de Mill, Hegel, Marx e outros é que o sul da 
Ásia era inerentemente irracional e sonhador. As perspectivas 
indianas eram consideradas dogmáticas e não científicas. Pior 
ainda, os defensores da cultura indiana no final do século XVIII 
e XIX internalizaram esta visão — que o “Oriente é o Oriente e o 
Ocidente é o Ocidente”.
Mesmo assim é no século XIX que grandes textos sulasiáticos 
estavam sendo traduzidos diretamente às línguas europeias por 
autores como Max Müller e Rhys Davids e publicados em séries 
acadêmicas como a Pali Texts Society em Londres e a Harvard 
Oriental Series. Estas traduções incluíam textos cruciais em 
sânscrito e pali. Pela primeira vez, informação relativamente 
não filtrada, o que estava e o que não estava sendo dito na re-
gião, estava disponível no Ocidente.
Parcialmente como resultado dessas (e anteriores) traduções, 
diversas figuras filosóficas do século XIX foram atraídas por 
ideias sulasiáticas. Schopenhauer identificou os princípios cen-
trais de sua filosofia como expressamente compartilhados com 
os Upanixades e budismo [... Muitas] figuras literárias e artísti-
cas alemãs do século XIX foram também influenciados pelo bu-
dismo, incluindo Richard Wagner, Eduard Grisebach, Josef Viktor 
Widmann, Ferdinand von Hornstein, Max Vogrich, Karl Ghellerup, 
Fritz Mauthner, Hanz Much, Herman Hesse e Adolf Vogel.
Os americanos tinham começado a descobrir o pensamento do 
sul da Ásia no século XVIII. Ralph Waldo Emerson (exagerada-
mente) declarava: “O Oriente é grande, e faz a Europa parecer 
a terra das miudezas”. Outros admiradores incluíam Thoreau, 
Alcott e Parker. O livro best-seller de Arnold, The Light of Asia, o 
Movimento Teosófico, e o Parlamento Mundial de Religiões de 
1893 foram pontos altos em um século concorrido em transmis-
sões de ideias não ocidentais para o Ocidente [...]
Lá pelo final do século XIX, o ritmo das trocas tinha se intensifi-
cado. Dale Riepe notou a influência do budismo na epistemolo-
gia, psicologia e ideias sobre o “eu” no pensamento de William 
James, Charles A. Moore, Santayana, Emerson e Irving Babbitt.
À medida que adentramos o século XX estes contatos continu-
am e se expandem. O interesse no pensamento inspirado no 
Oriente às vezes leva à criação de um pano de fundo para im-
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portantes descobertas científicas. Há, assim, traços de paralelos 
e influências filosóficas orientais no campo da física moderna. 
Vejamos o caso da [teoria da] Relatividade [...]
Houve uma [...] possível influência indireta de ideias orientais 
no pensamento de Einstein: as ideias filosóficas associadas com 
Hume e Ernst Mach, dois dos poucos filósofos que Einstein leu 
entre 1902 e 1904, imediatamente antes de seu artigo sobre 
a relatividade especial. O Tratado sobre a Natureza Humana 
de Hume, que se sabe que Einstein leu, tinha fortes ecos do 
budismo, como vimos.
Mach (1838-1916) foi um grande filósofo de seu tempo, e 
Einstein foi fortemente influenciado por seu programa e meto-
dologia. Com efeito, Einstein deu crédito a Mach por influências 
significativas no desenvolvimento da relatividade especial. Ele 
também queria que sua relatividade geral se conformasse com 
as ideias de Mach [...]
Einstein usou o princípio de Mach de que conceitos e afirma-
ções que não pudessem ser empiricamente verificáveis não ti-
nham lugar na ciência, inclusive considerando a simultaneidade 
de dois eventos acontecendo em diferentes lugares no espaço 
como uma noção não verificável. Este insight o levou à relativi-
dade especial em 1905 e, dez anos mais tarde, à relatividade ge-
ral. O princípio de Mach foi, portanto, um empurrão heurístico 
que levou Einstein a uma nova maneira de pensar. Também útil 
a Einstein foi a ideia de Mach de que “a totalidade das massas 
distantes tem que ser a causa das forças centrífugas” [...]
A importância de Mach está em ele advogar visões positivistas 
e ter uma posição presentista, em oposição às teorias de repre-
sentação. No fim do século XVII, tinha emergido uma visão do 
mundo exterior na qual “ver” e “experimentar” implicavam que 
as impressões sensoriais não constituíam o mundo externo. As 
qualidades “primárias” — tais como, tamanho, forma, número 
e densidade  — agora representavam a causas externa das im-
pressões sensoriais. A cor, som, cheiro e assim por diante eram 
qualidades “secundárias”, e junto com as qualidades emocionais 
“terciárias” eram consideradas inteiramente mentais, sem aná-
logos no mundo físico. Esta visão representacional foi, entre-
tanto, destruída no século XVIII por Kant, Hume, e Berkeley, e 
ocorreu uma volta às posições presentistas pré-Galileu. As im-
pressões sensoriais ou objetos eram consideradas novamente 
partes do mundo exterior, não apenas representações dele. Esta 
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posição presentista continuou nos séculos XIX e XX através do 
positivismo, positivismo lógico, idealismo, fenomenologia, prag-
matismo e, devemos adicionar, budismo: toda a ciência contem-
porânea segue uma perspectiva presentista.
Mach mesmo era atraído pela literatura e ciência indianas, in-
cluindo matemática, e também respeitava toda forma de vida [...]
A primeira apreciação direta de Mach da orientação filosófica 
budista, especialmente em conexão com a relatividade do ob-
servador, foi revelada em seu Análise das Sensações: “Mas pedir 
ao observador se imaginar de pé sobre o sol em vez de sobre a 
Terra é uma ninharia em comparação com a demanda que ele 
deve considerar o ego como absolutamente nada e deve vê-lo 
como uma conexão transitória de elementos mutantes.” [... Em 
1913] escreveu sintomaticamente em um fragmento autobio-
gráfico: “Depois que eu reconheci que a coisa-em-si de Kant era 
besteira, eu também tive que reconhecer que um ego imutável 
também era um engano. Mal posso confessar quão feliz fiquei 
ao, assim, ficar livre de toda noção tola, atormentadora da imor-
talidade pessoal, e me ver apresentado ao entendimento do bu-
dismo, uma sorte que europeus raramente compartilham.”[...]
A outra revolução que definiu a física do século XX foi a física 
quântica, a física do muito pequeno. Aqui o mundo do sentido 
comum novamente se esfacela e novos insights filosóficos são 
necessários para transcender o mundo clássico de Newton. A fi-
gura crucial da física quântica, equivalente a Einstein na relativi-
dade, é Schrödinger, cuja celebrada equação definiu o compor-
tamento de partículas e ondas no nível microscópico. Se Ernst 
Mach tinha visões filosóficas budistas, Schrödinger era ainda 
mais identificado com o pensamento sulasiático: ele professa-
va o hinduísmo da tradição filosófica Vedanta [...] Schrödinger 
foi claramente influenciado por dois filósofos ocidentais, Mach 
e Schopenhauer; o último tinha escrito sobre sua principal obra 
Die Welt als Wille und Vorstellung: “Eu não acho que minha dou-
trina poderia ser formulada antes dos Upanixades” [... O físico 
indiano Ranjit] Nair acha que a filosofia Vedanta de Schrödinger 
foi de central importância para o seu pensamento científico, 
permitindo a Schrödinger ocupar uma posição que normalmen-
te seria inconcebível, a saber, a combinação do realismo com 
um idealismo monista absoluto.
Os exemplos de Ernst Mach e Erwin Schrödinger nos trazem 
quase ao limiar do presente, onde nas três últimas décadas as 
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interações intelectuais sulasiáticas com o Ocidente aumenta-
ram. Tem havido intercâmbios de grande número de acadêmi-
cos e estudantes, e nos anos 1960 e início dos anos 1970 a cul-
tura jovem ocidental inspirou uma onda de interesse em coisas 
sulasiáticas. Este interesse foi, em parte, uma moda passageira, 
deixando alguns remanescentes espúrios no ainda florescente 
movimento New Age [...]
Mas é essencial lembrar que o pensamento sulasiático tem sido 
muito mais que uma recente moda passageira nas culturas eu-
ropeias e derivadas das europeias. Sua presença na cultura oci-
dental e sua inescapável influência nas ideias ocidentais através 
dos séculos são repetidamente atestadas: da era da Grécia anti-
ga a teoria dos cinco elementos, a teoria atômica, as teorias de 
fluxo, as doutrinas do meio termo, e conceitos médicos cruciais; 
da baixa Idade Média em diante o sistema de notação posicio-
nal na aritmética, o conceito de zero, álgebra, trigonometria, e 
grandes segmentos do texto médico padrão; na Renascença os 
começos da química com o novo elemento, o sal, no trabalho 
de Paracelso e na teoria do ímpeto; e há a cirurgia no século 
XVIII, linguística e filosofia no século XIX, e psicologia no século 
XX. A filosofia ocidental pós-Revolução Científica também pegou 
muito emprestado  — o cogito de Descartes tem paralelo com 
Nagarjuna, o trabalho de Hume com ideias budistas, para não 
mencionar Schopenhauer, Kant e Hegel como alguns dos filóso-
fos do século XIX cujos trabalhos ecoam a tradição sulasiática de 
várias maneiras, apontando para os exemplos de Ernst Mach e 
Schrödinger em nosso século.
E, como capítulos subsequentes mostrarão, ainda há muito mais 
a ser explorado a partir de bases de conhecimento sulasiáticas. 
(Goonatilake, 1998, p. 23-43)

Antes de entrar no que considera as possibilidades futuras de 
como o conhecimento sulasiático pode fazer avançar o mundo científico 
ocidental atual, Goonatilake enumera uma impressionante lista de avan-
ços precoces da ciência sulasiática que antecederam pontos de viragem 
importante no Ocidente através dos tempos.

Em matemática já vimos como os indianos inventaram os alga-
rismos (chamados “arábicos”) que utilizamos hoje, além do sistema de 
notação decimal e o conceito de zero. A trigonometria, antes embrioná-
ria e primitiva, assume suas feições minimamente modernas com o ma-
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temático Aryabhata I (500 d.C.), que também desenvolveu os métodos 
aritméticos de extração das raízes quadrada e cúbica e iniciou a análise 
indeterminada. Bhaskara II (1150) foi o pioneiro de alguns princípios do 
cálculo diferencial, 500 anos antes de Newton. O ocidental George Can-
tor (1845-1918) é considerado o criador da teoria dos conjuntos, mas a 
matemática jainista já utilizava diversos tipos de conjuntos séculos atrás.

Os números irracionais eram usados desde o tempo dos Vedas, 
como nos Sulbasutras. O uso de números extremamente gran-
des e outros números considerados irracionais, imaginários, 
ou de alguma maneira estranhos no Ocidente (como os núme-
ros transfinitos) aparecem cedo [no sul da Ásia], assim como o 
estudo das permutações e combinações e as chamadas séries 
Fibonaccci, juntamente com outras soluções em trigonometria 
e álgebra. Em álgebra, o uso de símbolos para quantidades des-
conhecidas foi desenvolvido. Análise indeterminada, a equa-
ção de Pell, o método cíclico inverso — associados com nomes 
como Fermat, Euler, Lagrange e Galois; conceitos de infinida-
de e números transfinitos; aspectos do binômio de Newton; 
o triângulo de Pascal: todos aparecem no sul da Ásia antes da 
época em que são convencionalmente atribuídos no Ocidente. 
Desenvolvimentos pós-Revolução Científica, como as séries de 
Taylor e Gregory e os resultados de Lhuilier são redescobertas 
europeias mais recentes que seguem a tradição sulasiática.
[... Na física, teorias] do movimento constituem outro ponto de 
viragem na história da ciência ocidental: o desenvolvimento de 
uma teoria do ímpeto, seguida das teorias de Galileu e outros, 
culminando nas três leis do movimento de Newton e a teoria da 
gravitação universal.
Paralelos sulasiáticos anteriores nesses campos incluem as descri-
ções dos textos Vaisesika de vega (ímpeto), as descrições jainistas 
de movimento em linha reta (Primeira Lei de Newton), as visões 
de Brahmagupta e Varahamihira sobre como a terra e o céu estão 
ligados um ao outro pela gravitação “como um pedaço de ferro 
no poder de um magneto” e os desenvolvimentos pelos astrô-
nomos de Kerala de uma matemática heliocêntrica similar a de 
Tycho Brahe [antes de Copérnico]. (Goonatilake, 1998, p. 46-48)
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Para o Futuro

Goonatilake (1998, p. 257-258) insiste que a contribuição que 
a (parte meridional da) Ásia deu à ciência mundial não se esgota na sua 
precocidade no passado e que muito esforço colaborativo pode ser feito 
no futuro. Descontando o fato de que pesquisadores asiáticos, dentro e 
fora dos EUA, são crescentemente responsáveis por consideráveis partes 
do labor científico tradicional do tipo “ocidental”, o autor diz que o grande 
avanço revolucionário no futuro será quando o Ocidente deixar de “mo-
nopolizar” os parâmetros de validação do que é científico ou não e incor-
porar insumos asiáticos em condições de igualdade para uma superação 
dialética destas dicotomias do tipo “ocidental-oriental” em direção a uma 
verdadeira ciência global e multifacetada. 

Em relação ao sul da Ásia especificamente, ele exemplifica com 
o potencial de contribuição que vê daquela região nas áreas de medicina, 
psicologia e ciência da informação (especialmente no campo da realidade 
virtual). Vejamos por partes.

Medicina

Goonatilake (1998. p. 58) chama a atenção que a Índia possui o 
que provavelmente é o mais antigo contínuo sistema praticado de medi-
cina do mundo: Ayurveda.

Como o nome sugere, ele tem raízes nos Vedas, a literatura mais 
antiga do sul da Ásia, alguns dos quais datam do segundo milê-
nio antes de Cristo. O Ayurveda foi formalizado como um siste-
ma coerente de medicina por volta do final da era pré-cristã [...] 
As mais famosas das coleções [do Ayurveda], as Samhitas, foram 
escritas por Charaka (sobre medicina geral) e Susruta (sobre ci-
rurgia) [...] O tratamento objetiva não apenas curar uma dada 
doença, mas restaurar o corpo ao equilíbrio próprio. O Ayurveda 
exemplifica, assim, uma filosofia de tratamento de saúde total, 
como o nome indica: “o Veda da Longa Vida”. Também trabalha 
para aumentar a resistência à doença, recomendando rotinas 
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diárias, noturnas e periódicas, bem como uma rotina ética. Na 
vida diária, recomenda uma dieta regular, sono e sexo. Desde o 
começo, Ayurveda assumiu que o corpo e a mente são interli-
gados, que todas as doenças são, de fato, psicossomáticas, uma 
abordagem que a ciência ocidental está adotando agora. Nos 
exames e diagnósticos do Ayurveda, o tratamento para o corpo 
vai junto com o tratamento para a mente [...] Após cuidadoso 
exame, o tratamento [para o doente] é indicado: consiste em 
evitar os fatores causativos e tomar remédios, manter uma dieta 
adequada, seguindo um regime que inclui atividade adequada 
para restaurar o equilíbrio do corpo, ou, se necessário, cirurgia. 
(Goonatilake, 1998, p. 78-79)

A cirurgia indiana Ayurveda foi precocemente desenvolvida e era 
uma das mais avançadas do mundo até o século XIX. E até hoje ainda guar-
da alguns detalhes que estão sendo redescobertos no Ocidente, como seu 
tratamento cirúrgico de hemorróidas utilizando um cordão e que é menos 
invasivo que o método ocidental tradicional de cortar o crescimento e su-
turar. (Goonatilake, 1998, p. 96) Mas o grande reservatório que Goonati-
lake (1998, p. 96-97) vê com potencial para fazer avançar a medicina atual 
é seu grande inventário de remédios derivados de ervas naturais. Ayurve-
da lista milhares de remédios feitos com plantas naturais, que estão sendo 
crescentemente testados e utilizados pelos laboratórios ocidentais. Goo-
natilake estima assim o potencial destes novos remédios (naturais) que 
tradições não ocidentais estão trazendo para a medicina global.

Plantas, porque não conseguem fugir dos animais que as de-
voram, desenvolveram uma série de defesas químicas, tornan-
do-se “especialistas” em bioquímica animal. Estas defesas são 
um imenso reservatório para a medicina. Há estimadamente 
250.000 a 750.000 espécies de plantas de alta espécie (que flo-
rescem) no mundo e muitas não estão descritas botanicamen-
te.  Norman Farnsworth estimou que, deste número, cerca de 
10% (25 a 75 mil) foram utilizadas em medicina tradicional. E, 
deste número, apenas 1% (somente 250 a 750 espécies) foram 
reconhecidas através de estudos científicos como tendo valor 
terapêutico. Quase todas de valor terapêutico foram identifica-
das baseadas no conhecimento de seu uso médico em tradições 
não ocidentais. Estes números indicam tanto a ignorância geral 
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ocidental de remédios potenciais quanto as imensas possibilida-
des para novos remédios [...] De longe a mais forte biodiversi-
dade (presença de muitas diferentes espécies) se encontra nos 
países em desenvolvimento [...] Por causa dos custos de busca 
por compostos úteis a partir do zero, o campo da “etnobiologia” 
está se tornando um meio extremamente eficiente em termos 
de custos para identificar plantas úteis. Dos três tipos atuais de 
busca — randônico, quimiotaxonômico e etnofarmacológico —  
o último é, portanto, o mais eficiente [...].
Referências a plantas curativas no sul da Ásia remontam ao perí-
odo do Rigveda (3500-1800 a.C.) [...], entretanto, é o surgimento 
das duas coleções, o Charaka Samhita e o Susruta Samhita, que 
traz à luz grandes bancos de informação. Os dois compêndios são, 
na verdade, resumos de trabalhos anteriores. O Susruta Samhita, 
por exemplo, trata de cerca de 700 drogas, algumas delas fora 
da região subcontinental. Posteriormente, através dos séculos, o 
número de ervas medicinais mencionadas em coleções indianas 
formais aumentou para 1.500. Mas este número não é particu-
larmente grande considerando o fato que, dentro das grandes 
variações agroclimáticas no subcontinente, há mais de 15.000 
espécies de plantas de ordem superior. De acordo com outra es-
timativa, há cerca de 15.000 a 20.000 espécies de plantas na re-
gião indiana que têm propriedades medicinais. A despeito disso, 
apenas cerca de cem estão sendo exploradas atualmente pelas 
indústrias farmacêuticas (ocidentais), o que dá uma indicação das 
riquezas guardadas. (Goonatilake, 1998, p. 104-105)

Em Busca de Novas Psicologias

Goonatilake (1998, p. 150-177) aponta para o grande potencial, 
em parte já explorado, da utilização de técnicas orientais de meditação 
na psicologia. Ele inicia explicando o conceito vital de mindfulness13 para a 
utilização desta técnica oriental.

13  A palavra mindfulness (sati no idioma pali, smriti no sânscrito), no contexto da 
meditação, é de difícil tradução para o português. “Atenção” ou “consciência” não é 
exatamente o sentido, como veremos. Talvez a melhor maneira de traduzir seja utilizando 
uma gíria brasileira. Estar mindful significa estar “ligado” em alguma coisa, realmente 
conectado com ela, sem estar devaneando, distraído ou desligado. É uma consciência 
concentrada dos nossos próprios pensamentos, ações e motivações.
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A mindful meditation [meditação com atenção plena] pertence 
às tradições gerais budistas, tanto Theravada quanto Mahayana, 
incluindo o Zen. Há muitos manuais na literatura clássica que 
fornecem instruções como se pode chegar a um estado mindful 
e inclui descrições de mecanismos tanto de estados psicológicos 
mindful quanto de não mindful.
O objetivo da mindfulness é experienciar e observar o que se 
passa na mente. A maior parte das pessoas não é mindful: a 
mente devaneia. Através da meditação, este devaneio é coloca-
do sob controle. Há geralmente dois estágios na prática: acalmar 
e domar a mente (Shamata em sânscrito; Samatha em pali) e de-
senvolver insights (Vipashyana em sânscrito; Vipassana em pali). 
Estas técnicas instruem como pegar a mente e observá-la. Muitas 
escolas do budismo praticam Samatha e Vipassana juntos.
Nestas técnicas, algo — geralmente a respiração à medida que 
entra e sai da ponta das fossas nasais — é objeto de concentra-
ção. No processo a pessoa observa que a mente tende a devane-
ar. O praticante, instruído para trazer a mente de volta de seu de-
vaneio, logo nota que o corpo e a mente estão descoordenados. A 
mente é tomada por uma constante série interna de sentimentos, 
pensamentos, opiniões, teorias, teorias sobre teorias, fantasias, e 
assim por diante. É difícil manter a atenção apenas na respiração. 
Em vez de se estar apenas consciente dela, o praticante pode até 
começar a pensar sobre ela, o que é algo diferente.
Gradualmente, pela prática, começa-se a desenvolver consci-
ência (awareness), uma visão panorâmica. De acordo com uma 
descrição convencional, mindfulness é como as palavras consti-
tuintes em uma frase, enquanto awareness é a gramática subja-
cente da frase. Em algumas tradições Theravada, o crescimento 
da visão panorâmica é desencorajado em favor da mindfulness.
Mas estes exercícios de mindfulness na tradição psicológica bu-
dista deve ser contrastada com a tentativa do psicólogo Wilhelm 
Wundt no século XIX de uma abordagem “introspectiva” como 
laboratório de estudo da mente. Os diferentes “laboratórios”, a 
saber, os diferentes praticantes que participavam desses expe-
rimentos não chegavam a um acordo sobre seus resultados. Os 
psicólogos da abordagem mindful budista diriam que os prati-
cantes da introspecção estavam apenas “pensando sobre seus 
pensamentos” e não verdadeiramente estudando a mente. A 
prática budista ultrapassa a atitude da introspecção. Neste sen-
tido, torna-se um instrumento de estudo, uma ponte entre a ex-
periência humana e a ciência cognitiva.
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Os textos clássicos sobre o assunto descrevem a mindful medita-
tion (anapana sati) como tendo fortes efeitos sobre o corpo. Assim, 
mindfulness da respiração, é mais que simples tranquilização de 
emoções: é um acalmar de todas as atividades corporais [...]
Daniel Goleman similarmente observa que a meditação resulta 
em uma experiência de fluxo caracterizada por uma fusão de 
ação e consciência. É também acompanhada por uma atenção 
incrementada a um campo de estímulo limitado bloqueando 
outros, uma realçada consciência dos estados do corpo e suas 
funções, e clareza em relação a estímulos do meio ambiente e à 
própria capacidade de responder a eles. A meditação leva, en-
tão, a um aguçamento da percepção e a respostas seletivas aos 
estímulos ambientais realmente importantes.
Delmonte também observa acesso seletivo à consciência, atra-
vés de várias camadas de consciência. Ele considera que o re-
treinamento da atenção subsumido na meditação é útil de três 
maneiras: aumentando e melhorando o sistema de construtos 
mentais pessoais, acessando material inconsciente e criando es-
tados alterados de consciência.
Outras pesquisas de laboratório sobre praticantes de meditação 
mostraram que eles ficam facilmente alertas em caso de ame-
aça percebida, mas rapidamente retornam ao normal uma vez 
que a ameaça termine, sem ansiedade residual. Participantes 
não praticantes de meditação, por outro lado, levaram mais 
tempo para entrarem em alerta e mais tempo para voltarem ao 
normal. Claramente os praticantes de meditação tinham uma 
reação mais saudável [...]
Kabat-Zinn e seus colegas, em um artigo de resenha no American 
Journal of Psychiatry, notaram que há três grandes técnicas de 
autoregulação usadas no tratamento de ansiedade, a saber, me-
ditação, relaxamento e biofeedback. As pesquisas indicavam que 
todas as três ajudavam na redução dos aspectos físicos e psico-
lógicos da ansiedade. Um estudo sobre a eficácia  da meditação 
mindful mostrou que este tipo de programa pode efetivamente 
tratar transtornos como transtorno de ansiedade generalizada, 
o transtorno do pânico e transtorno do pânico com agorafobia 
[...] Relaxamento e biofeedback também devem muito à medi-
tação e outras técnicas orientais como demonstrado  nos traba-
lhos de Robert Benson na terapia do relaxamento e no de Karen 
Olness com técnicas de biofeedback.
Outros transtornos relacionados ao stress [...] estão sendo trata-
dos de maneira bem sucedida com meditação [...]
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A Biologia das Ciências Internas

Os seres humanos não são feitos de substâncias etéreas. São 
carne e osso — biologia — e os efeitos das práticas psicológi-
cas orientais que registramos têm que ter uma base biológica e 
devem ser explicáveis no nível biológico e também no nível quí-
mico e físico. A evidência está se acumulando no lado biológico 
para confirmar os mecanismos dos fenômenos associados com 
a psicologia oriental aplicada.
Candace Pert descobriu o receptor opióide e vários outros recep-
tores peptídeos no cérebro e no corpo, e seu trabalho levou ao en-
tendimento dos agentes químicos que agem como mensageiros 
entre o corpo e a mente. Também se descobriu que endomorfinas 
e outros produtos químicos do cérebro encontrados pelo corpo, 
incluindo o sistema imune, formam uma rede de comunicação 
psicosomática. As emoções, então, formam uma ponte entre a 
mente e o corpo: os agentes químicos como os neuropeptídeos e 
seus receptores são os correlatos bioquímicos da emoção. O cé-
rebro e o sistema imune utilizam tantas das mesmas moléculas 
para comunicarem-se um com o outro que temos que pensar o 
cérebro não apenas como residindo na cabeça, mas como espa-
lhado pelo corpo todo. (esta também é a visão budista, que trata 
a mente-corpo, nama-rupa, como um compósito) [...]
Estas conexões ajudam a explicar a inter-relação de corpo e men-
te, uma relação confirmada por pesquisa biologicamente sofis-
ticada que mostrou que uma grande gama de mudanças fisioló-
gicas ocorrem com a meditação, muitas das quais têm aplicação 
clínica, incluindo melhoria do sistema imunológico.  Na faculda-
de de medicina da Ohio State University, Janice Kiecolt-Glaser 
e Ronald Glaser demonstraram que pessoas idosas tiveram um 
aumento significativo nas suas respostas imunológicas contra ví-
rus e tumores durante o tratamento com meditação. Estudantes 
de medicina que utilizaram técnicas semelhantes para reduzir o 
stress das provas obtiveram níveis mais altos de células auxilia-
res, aumentando sua imunidade a doenças infecciosas. Aqueles 
que conseguiram as melhores respostas imunológicas foram os 
que fizeram maior quantidade dos exercícios de relaxamento. 
Outros estudos indicaram que os treinamentos de relaxamento 
e técnicas guiadas de evocação de imagens resultaram em signi-
ficante aumento na atividade das células exterminadoras natu-
rais, em comparação com os grupos de controle [...]
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Comparação das Psicologias Orientais e Ocidentais

Se as tecnologias mentais derivadas da Ásia encontraram acei-
tação e estão sendo crescentemente utilizadas, que tal a ciência 
mental asiática e suas psicologias formais? Poder-se-ia aceitar a 
cura — como um remédio utilizado por um grupo de habitantes 
da floresta amazônica — sem aceitar o sistema explicativo da-
quele grupo para a cura.
Roger Walsh, em um artigo de resenha no American Journal 
of Psychotherapy, nota que, em grande contraste com outras 
disciplinas, os profissionais de saúde mental norte-americanos 
tendem a ignorar e negligenciar psicologias emanadas do exte-
rior. Até muito recentemente, este preconceito tinha também 
se aplicado às psicologias asiáticas. Entretanto, na literatura 
clássica oriental, há muitos textos sobre o funcionamento men-
tal, com numerosas e detalhadas discussões. Essas discussões, 
notou Walsh, são comunicadas em termos não religiosos, não 
filosóficos e estritamente psicológicos e cobrem tópicos como 
percepção, motivação, pensamento, emoção, condicionamen-
to, identidade, patologia e vício. Sem adotar a bagagem reli-
giosa ou filosófica, podem-se avaliar esses fatores puramente 
psicológicos. Um exemplo ilustrativo é a psicologia budista no 
Abhidhamma da tradição Theravada, que, nota Goleman, des-
creve muitos estados psicológicos e fatores mentais — 53 ao 
todo, incluindo momentos mentais e objetos de consciência. 
A progressão de diferentes estados de meditação e os estágios 
mais altos de meditação são discutidos em detalhes.
Com a crescente legitimidade do campo nas últimas décadas, há 
uma literatura cada vez maior de comparações e paralelos entre as 
psicologias ocidentais e orientais. (Goonatilake, 1998, p. 155-171)

Realidade Virtual

O outro campo que Goonatilake selecionou como especialmente 
promissor para uma interação entre a ciência e filosofia sulasiática e a 
ciência “ocidental” hegemônica atual é o da realidade virtual. Segundo 
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ele, este é um campo que se tornará cada vez mais importante no futuro 
e que atrai, quase que por definição, uma grande empatia com as visões 
filosóficas que ecoam há séculos naquela parte do mundo.

Um importante campo emergente que afetará a maioria dos 
seres humanos nas décadas vindouras é a interface íntima de 
dados e entretenimento chamada “realidade virtual” (RV) [...] 
Será uma parte inescapável da vida nas décadas vindouras [...]
Mas a RV, que dominará nossas vidas tão intimamente, não é 
apenas mais um show. Ela levanta muitas questões profundas, 
como comentaristas recentes apontaram. À parte os problemas 
dos efeitos de curto prazo, existem temas filosóficos envolvidos, 
alguns impingindo diretamente em ontologia e epistemologia. 
Devido ao fato de que a RV será um meio de comunicação muito 
disseminado, essas questões filosóficas não se limitam aos filó-
sofos: elas ocorrem às pessoas comuns. Estas questões têm im-
plicação direta com uma série de temas paralelos levantada pela 
filosofia sulasiática, criando um potencial de interação frutífera. 
Mas, antes de explorar esta sobreposição, devemos descrever a 
realidade virtual, a filosofia sulasiática, e os problemas filosófi-
cos levantados pelas novas tecnologias.
A base da RV está na ciência da computação e na computação 
gráfica, especialmente no campo da computação interativa. As 
realidades virtuais, em seu formato usual, fazem uso da com-
putação gráfica tridimensional na qual o usuário está imerso. O 
usuário então manipula e interage com estas interfaces gráficas 
por meio de mecanismos de entrada-saída. As recentes apare-
lhagens de interface incluem luvas de dados, capacetes com me-
canismos de rastreamento, óculos, fones de ouvido, trajes com 
sensores. Com este equipamento, o usuário navega no ambien-
te virtual ou artificial — “ciberespaço” (o termo vem do celebra-
do romance de William Gibson, Neuromancer e é usado para 
descrever o espaço interno dos sistemas de realidade virtual). 
Com efeito, tais realidades virtuais não mais apenas imitam ou 
representam a realiade: elas são a realidade.
Os sistemas de realidade virtual algo elementares que estão sen-
do usados atualmente se sofisticarão com os desenvolvimentos 
já previstos. Assim, maior poder computacional com as novas 
gerações de computadores mais rápidos aumentarão a intimida-
de da RV. Há também algumas outras abordagens muito radicais 
em que pesquisadores britânicos estão trabalhando, tais como, 
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utilizar scanners microscópicos a laser para inscrever as imagens 
diretamente na retina. Estas iriam, de fato, atingir os cones e 
bastonetes da retina que transmitem os impulsos nervosos ao 
cérebro. Esta seria uma forma mais direta de tratar a informação 
do que ver os pontos (pixels) normalmente associados com a 
modalidade de vídeo e então direcionar estes pixels ao cérebro 
através dos olhos. Tal sistema direto teria então o mesmo tipo 
de qualidade visual que a visão normal.
Esta intensidade sensual pode ser mais bem ilustrada imaginan-
do como a percepção virtual direta, aplicada a auxiliar um ci-
rurgião, aparecerá em um futuro não tão distante. Usando um 
capacete de RV que alimenta dados de um cateter e sua sonda, 
o cirugião é transportado diretamente para dentro do corpo do 
paciente, vendo suas visões e ouvindo seus sons. Usando a in-
formação visual e auditiva, fará a cirurgia dentro do corpo.
A RV, através do uso de mecanismos pneumáticos, deverá ter 
também bons sistemas táteis, melhor que os sistemas atuais de 
“luvas de dados”. Sistemas futuros, que estão sendo contempla-
dos, poderão também incorporar paladar e olfato.
Os cientistas reconhecem que os fenômenos são mais bem en-
tendidos quando podem ser visualizados que quando apenas 
conceituados. Assim, o uso potencial da RV inclui, por exemplo, 
atividades como cirurgia cerebral, onde uma simulação com-
putadorizada do cérebro é mostrada de modo que o cirurgião 
possa praticar na imagem antes de realizar a operação delicada. 
Outro uso é em desenho assistido por computador (computer 
aided design ou CAD). De maneira geral, a RV permite explo-
rações sensórias íntimas de espaços intelectuais anteriormente 
abstratos. — sem ter que passar pela cadeia de dados de uma 
base de dados convencional [...]
Os sistemas de realidade virtual já foram usados em sistemas 
médicos, em uma estação espacial orbital virtual, no proje-
tar de fábricas, no treinamento de cirurgiões, em um corpo 
virtual, em cirurgia simulada de olhos [...], como ajuda a de-
ficientes físicos, em exibições de museu e na manipulação e 
estudo de reações químicas. Esta é apenas uma lista fragmen-
tária, indicando os usos potenciais disseminados e poderosos 
da RV. Com efeito, a RV pode ser introduzida em quase todas 
as atividades humanas, com os atores humanos imergindo em 
mundos virtuais artificiais. Seu impacto será maior que o da 
literatura, filme ou teatro no passado. [...]
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Em RV se pode mergulhar e explorar um mundo artificial auto-
criado ou, nas palavras de Myron Krueger, uma “realidade artifi-
cial”. Krueger desenvolveu a ideia de um espaço inteligente que 
detecta, através de sensores, várias características dos seres hu-
manos no espaço. Esta realidade artificial permite uma mistura 
única de sentimento e tecnologia.
Através das novas tecnologias, podemos combinar uma varie-
dade de novas experiências em maneiras totalmente surpre-
endentes. Assim a RV nos permite estar com outras criaturas 
e experienciar (pelo menos parcialmente) seus mundos. Um 
artefato permite a uma pessoa se sentir como no corpo de um 
caranguejo. Garras gigantes substituem as mãos e o participante 
se torna um caranguejo bípede. Em última instância, poder-se
-ia até estimular recordações, através do uso de computadores, 
para realçar a experiência — de modo que quando alguém toma 
a forma de uma minhoca se arrastando pela areia, para todos os 
propósitos a pessoa é uma minhoca [...]
A fronteira entre a realidade “real” e a realidade virtual já está 
desaparecendo [...]

Filosofia e a Realidade Virtual

No século XX as questões filosóficas sobre a natureza da realidade 
perderam muito de seu impulso anterior. Mas a RV, Helms obser-
va, pode fazer ressurgir este tipo de interesse filosófico. A reali-
dade virtual, ele diz, se torna o motor metafísico por excelência.
Krueger acrescenta que um computador pode fazer qualquer 
experiência imaginável disponível a alguém. As realidades real e 
virtual se tornam agora projeções, alucinógenos que poderiam 
ser compartilhados por várias pessoas. A realidade virtual po-
deria, portanto, se tornar um laboratório onde questões básicas 
em filosofia — O que é a realidade? O que é a percepção? Quem 
sou eu? — podem ser colocadas [...]
Já foi sugerido que o caráter imediato da RV pode ser utilizado em 
psicoterapia como um mecanismo de anulação de sentimentos. 
Máquinas de RV podem ser utilizadas, por exemplo, para dissipar 
a ansiedade que os estudantes sentem antes dos exames. Em tais 
casos, vários cenários psicológicos realistas são apresentados ao 
usuário ao toque de um botão. Na tradição ocidental, ter um cor-
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po cria um “princípio por trás da nossa separação uns dos outros 
e por trás de nossa presença pessoal”. No ciberespaço, entretan-
to, esta exclusividade é transgredida.  O usuário pode criar seu 
próprio corpo particular no ciberespaço, desconectado das fron-
teiras corporais. No entanto, este substituto nunca representa to-
talmente o “eu” da perspectiva ocidental.

Questões da Realidade na Filosofia Sulasiática

Em um esboço rápido, o teórico de RV Michael Helm dá a se-
guinte visão panorâmica do conceito de realidade na trajetória 
intelectual ocidental. Começando com Platão, que denegria o 
mundo físico imediato e dizia que as formas ideais eram as “re-
almente reais”, Helm traça um caminho através de Aristóteles, 
do período religioso da Idade das Trevas e a Renascença, até 
as discussões modernas da questão da realidade na física mo-
derna. De maneira geral, os debates ocidentais sobre o que é 
real incluem posições como o dualismo, empirismo, raciona-
lismo e realismo. Platão deu o exemplo de seres humanos em 
uma caverna que confundem as sombras lançadas nas paredes 
pela coisa real. Usando os olhos da mente, conseguem depois 
ver através da ilusão. O ciberespaço, já foi dito, agora oferece 
“platonismo como um produto em andamento”. Mas o maior 
depósito de permutações e combinações sobre questões rela-
cionadas à realidade foi levantado na tradição sulasiática. A VR 
pode, assim, se tornar um laboratório no qual as várias permu-
tações e combinações de ontologia e epistemologia discutidas 
na literatura sulasiática podem ser encenadas.
Os pensadores indianos fizeram muitas perguntas fundamentais 
sobre a natureza da verdade e como (e através de que meios) 
nós a conhecemos. Como conhecemos? O que é o conhecimen-
to e como podemos acessá-lo? Podemos acessar a realidade? 
Qual é sua natureza? Há mais de uma realidade? Nós a vemos 
como realmente é ou nós superimpomos a ela nossas catego-
rias tangenciais fabricadas quando tentamos percebê-la? A rea-
lidade é material ou algo menos substancial? Há uma realidade 
maior por trás do mundo dos fenômenos?
A filosofia indiana é dividida em muitas escolas e subescolas di-
ferentes, mas há seis grandes escolas da tradição ortodoxa de-
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rivadas dos Vedas: Mimamsa e Vedanta, baseadas diretamente 
nos Vedas; Samkhya, Yoga, Nyaya e Vaisheshika, escolas indire-
tamente relacionadas aos Vedas. Há as tradições não ortodoxas 
dos carvakas (materialistas), budistas e jainistas.[14] Há também 
escolas, como aquelas associadas à gramática, que estão fora 
deste esquema principal [...]
Estas posições filosóficas sulasiáticas, nas palavras de Moore, têm 
uma “quase infinita variedade de conceitos filosóficos, métodos 
e atitudes [...] há muitas diferentes abordagens à realidade [... e] 
à verdade.” A filosofia indiana é tão vasta e variada que permite 
muitas variedades de posições ontológicas e epistemológicas. Há 
também uma grande ênfase na vida interior, o que a torna afim 
ao estudo das realidades íntimas da RV. A filosofia indiana fre-
quentemente começa com o mundo interior e sua relação com 
o mundo externo, entre a realidade aparente (a realidade virtual 
dentro da mente) e a realidade real. Observar e transformar o 
mundo interior são objetivos primários desta tradição. Pular den-
tro de si, observar, meditar são atividades importantes. Ao foras-
teiro ocidental, estas atividades aparecem como inação, mas ao 
observador dentro da tradição, elas estão plenas de tremenda 
atividade interior e movimento de eventos dentro da mente. O 
paralelo direto é ver alguém usando um capacete de RV. Ao ob-
servador externo, parece que a pessoa está inativa, mas dentro o 
usuário experiencia um mundo de incessantes atividades.
Para indicar a extensão das possíveis variações, é útil analisarmos 
alguns destes modelos de realidade dentro da metafísica da tradi-
ção indiana. Para este fim, farei uma pequena introdução [delas] 
para os leitores ocidentais. (Goonatilake, 1998, p. 201-208)

Goonatilake faz, então, uma explicação breve do conceito de re-
alidade de cada uma das nove tradições filosóficas indianas principais. 
Por motivos de espaço, nos concentraremos em sua explicação de duas 
vertentes que são especialmente importantes: o budismo e o hinduísmo 
como descrito nos Upanixades.

14  Aqui Goonatilake descreve as 9 principais escolas filosóficas indianas: as seis 
ortodoxas (i.e., aquelas ligadas de alguma maneira, direta ou indireta, aos Vedas) e as 
três heterodoxas (não ligadas a eles). As seis heterodoxas são: Samkhya (dualista entre 
matéria e mente), Yoga (enfatiza meditação), Nyaya (ligada à lógica), Vaisheshika (escola 
empirista ligada ao atomismo), Mimamsa (uma escola antimisticismo e antiascetismo 
de ortopraxis) e  Vedanta (antiritualista e mística). As três heterodoxas são: Carvaka 
(materialista e cética), budismo e jainismo.
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Upanixades15

Nos Upanixades, a “realidade última” é considerada a unidade 
infinita, imensurável, perene e universal. A realidade tem dois 
aspectos: uma alma cósmica e uma alma individual. A alma indi-
vidual, Atman, é considerada a realidade que é ligada a Samsara. 
A alma cósmica, Brahman, é a realidade última, que permeia o 
universo. Brahman é “aquilo do qual os seres nascem, aquilo no 
qual, quando nascidos, eles vivem e aquilo no qual eles entram 
ao morrerem. Brahmam é a fonte de tudo que existe bem como 
seu sistema de suporte e seu fim”.
O mundo material, grosseiro, do dia a dia nesta formulação,  
tem apenas uma realidade limitada, pois o mundo dos sentidos 
está no nível inferior de uma série de níveis ascendentes de re-
alidade. À medida que o indivíduo ascende nos níveis de expe-
riência, torna-se consciente de Brahman, a realidade superior. A 
dualidade sujeito-objeto impede os indivíduos de conhecerem 
Brahman, que está além dos sentidos e não pode ser apreendi-
do por meios epistemológicos normais. Brahman não pode ser 
conhecido pelos sentidos, pois não tem qualidades perceptíveis. 
Não pode ser capturado por conceitos ou linguagem e, portanto, 
não pode ser comunicado pelos métodos usuais. Não pode ser 
descrito, a não ser em termos negativos: ilimitado, indescritível, 
imperceptível, inefável. Brahman não pode ser conhecido como 
um objeto de conhecimento, pois é também o “eu” conhecedor. 
Não se pode categorizá-lo ou objetivá-lo. Dadas as limitações da 
mente, Brahman pode ser apreendido apenas ao se tornar um 
com ele através de métodos pessoais, diretos e imediatos.
Outro importante conceito nos Upanixades é Maya, a ilusão cós-
mica. O mundo é real no sentido diário, mas para aqueles que 
experimentaram níveis superiores de consciência ele é ilusório. 
O mundo aparece como ilusório para aqueles que tiveram con-
tato direto com Brahman [...]

15  Os Upanixades formam a parte mais filosófica dos escritos sagrados básicos indianos.
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Budismo

Em sua longa história, o budismo tem sido uma das formulações 
mais sistemáticas da realidade no mundo. Suas perspectivas in-
fluenciaram muitas posições filosóficas através da Ásia. Mais re-
centemente, sua abordagem processual tem tido paralelos em um 
conjunto de filósofos ocidentais, como Charles Peirce, John Dewey, 
William James, Alfred North Whitehead e Charles Hartshorne.
No budismo, nenhuma substância é permanente: a realidade é um 
contínuo fluxo. O “eu” é apenas “uma corrente de cognições [...] 
uma série de sucessivos processos corporais e mentais que são 
passageiros”. No budismo, portanto, o universo está continuamen-
te mudando: o impermanente e o momentâneo o caracterizam. 
Nada estável existe atrás desta constante mudança. A única reali-
dade é a do processo e da transformação. A própria identidade é 
uma ilusão, criada pela sucessão de eventos pessoais. A identidade 
individual é como o rolo de um filme, que dá a impressão de uma 
realidade firme. O filme é formado de instantâneos de existência 
temporária que criam a ilusão de realidade no percebedor.
No budismo, assume-se que a realidade sensível, bem como as 
palavras e linguagem, cria ilusões. O objetivo é ir além dessas 
limitações. A atenção correta (right mindfulness) do budismo é 
a consciência direta das coisas como elas realmente são. Aqui, a 
pessoa se analisa, conhece-se, apenas para notar que não há um 
“eu”, em primeiro lugar. Este entendimento não é um entendi-
mento intelectual, mas um conhecimento internamente obser-
vado e sentido. O budismo é autorreferencial, assim conhecer-
se é fazer-se, guiar o “eu” que não está lá [...]
A descrição muito breve acima das construções da realidade na 
filosofia sulasiática é apenas para dar um sabor das possibilida-
des nos sistemas indianos [...]
Dadas estas visões da realidade, do que está lá fora (isto é, se 
realmente há um “lá fora”), como podemos conhecê-la? Quais 
são nossos meios de conhecimento?
Os problemas da realidade foram descritos, tanto na tradição 
indiana quanto ocidental, em termos de oposição de ilusão e 
realidade. No caso indiano, por exemplo, uma corda é frequen-
temente anunciada como confundida com uma cobra. Platão 
evocou a imagem de prisioneiros em uma caverna, confundindo 
sombras na parede com a coisa verdadeira [...] A posição budista 
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é que na primeira instância de percepção, geralmente percepção 
visual, a pessoa obtém conhecimento de coisas nuas. Mas, para 
os budistas, o que existe, por direito próprio, são momentos fu-
gazes que formam um contínuo. No budismo, o mundo muda 
constantemente: está vivo. O que é real é o momento em que 
se vive. A consciência, de acordo com o budismo inicial, emergiu 
da interação do subjetivo e do objetivo. Alatacakra, a ilusão de 
“roda do fogo”, criada quando um tição é rodado no ar, é usada 
como uma símile em quase todas as escolas budistas. A roda, 
uma persistência do transitório, é simbólica da natureza ilusória 
de coisas em constante mudança.
Para os filósofos Nyaya não há projeção mental ou construção 
para determinado conhecimento. Determinação e conhecimento 
de uma coisa são apenas dois estágios do ato de  percepção. Na 
escola Samkhya, o conhecimento ascende quando a matéria e a 
consciência caem na sombra um do outro. 
As posições ontológicas e epistemológicas sulasiáticas refletem, 
pelo menos parcialmente, aquelas da RV, e estes paralelos não es-
caparam aos teóricos do campo. (Goonatilake, 1998, p. 208-213)

Goonatilake parte então para analisar como a RV e as filosofias 
sulasiáticas poderiam interagir.

A RV levanta questões sobre a natureza da experiência virtual. 
Na RV, questões filosóficas tradicionais — O que é a realidade? 
O que é a existência? Quem sou? Como conhecemos as coisas? 
— tornam-se questões importantes novamente. E como os se-
res humanos mudam na RV? (“São ainda seres humanos?”) A 
filosofia entra na engenharia pesada. Se as buscas filosóficas 
anteriores pareciam abstratas demais ou mesmo fantasiosas, 
agora parece que a filosofia entrou no campo do imediatismo, e 
mesmo da brincadeira. Os cientistas também estão reconhecen-
do que podemos entender melhor os fenômenos quando são 
visualizados mais do que meramente conceituados [...]
A filosofia ocidental é, de modo geral, baseada na ideia de um 
único estado de consciência. (Entretanto, um estado diferente 
entrou nas discussões de realidade: o estado de sonho.) As filo-
sofias asiáticas, por outro lado, descrevem estados múltiplos de 
consciência. O fazer filosofia ocidental pode ser assim conside-
rado apenas uma de muitas possibilidades [...]
Um olhar fresco para vários modelos sulasiáticos de realidade 
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seria muito instrutivo no projeto de sistemas elaborados de rea-
lidade virtual que pudessem atravessar várias possibilidades de 
realidades e conhecimento. Não se precisa acreditar na “verda-
de” destes modelos para utilizá-los, no sentido de que uma vi-
são de realidade virtual é apenas um modelo possível de muitas 
descrições da realidade como apresentadas aos nossos sentidos. 
Os autores sulasiáticos não concordavam uns com os diferentes 
modelos de realidade dos outros [...] Nestes exercícios de mo-
delação de posições sulasiáticas, podemos assumir a posição de 
uma criança brincando do jogo Lego, construindo diferentes re-
alidades virtuais e testando-as no abstrato. Algumas vezes, tais 
modelos de jogos encontrariam usos práticos. Por exemplo, a fí-
sica quântica tem construções muito problemáticas da realidade. 
Uma substância pode ser uma partícula ou onda: algumas vezes 
pode existir e outras não. Estas realidades desafiam o senso co-
mum. Modelar tal mundo através de RV, na qual um pesquisador 
pode observar partículas subatômicas através de construções 
particulares de realidade, poderia ser muito instrutivo [...]
Em décadas recentes, muito se tem falado da morte da filo-
sofia. Ela poderia ser vivificada pela realidade virtual. Pela 
primeira vez, um mecanismo facilmente acessível existe para 
testar teorias e experimentar, em uma situação controlada, 
as questões ontológicas e epistemológicas mais fundamen-
tais. E a experiência sulasiática pode expandir tais discussões. 
(Goonatilake, 1998, p. 215-218]

Palavras finais sobre o Livro de Goonatilake

Toward a Global Science é uma obra fascinante. Não apenas se 
insere bem dentro do debate eurocentrismo versus asiocentrismo, mos-
trando as deficiências da visão eurocêntrica tradicional, como traz uma 
apreciação específica sobre as contribuições sulasiáticas, especialmente 
da Índia. Mostra como filosoficamente o pensamento indiano é especial-
mente bem talhado para um esforço conjunto com as vertentes pós-mo-
dernas da intelectualidade ocidental e também com as (pouco afiliadas 
ao senso comum) físicas pós-newtonianas.

Importante também foram as numerosas demonstrações de 
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Goonatilake de como as contribuições indianas foram subestimadas na 
história. Não apenas uma série de inovações “ocidentais” teve preceden-
tes (normalmente não reconhecidos) na Índia, como várias contribuições 
de fora do Ocidente que os ocidentais atribuíam aos árabes (pois chega-
ram através deles à Europa) originaram-se, na realidade, na Índia. O caso 
paradigmático e mais fundamental (devido à sua importância na ciência) 
é o dos chamados algarismos “arábicos”, na verdade inventados e desen-
volvidos na Índia. Mas essa é uma história relativamente conhecida hoje 
em dia. Menos conhecido é o fato de que a trigonometria (e, em certo 
sentido, a álgebra), em suas feições minimamente modernas, geralmente 
atribuídas aos árabes, também teve como fonte a Índia. E assim também 
com vários outros importantes avanços matemáticos, como os números 
negativos, números irracionais, diversos métodos de extração de raízes 
como a cúbica e a quadrada, etc. Isso de modo algum desmerece a ati-
vidade dos árabes que, além de sabiamente incorporarem o melhor das 
tradições gregas, indianas e chinesas anteriores, deram sua própria con-
tribuição, seja elevando a níveis mais altos os aprendizados anteriores, 
seja por inventividade em campos pioneiros.
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3.1. A Foto e o Filme: O Desenvolvimento 
Econômico Histórico Chinês e a Reavaliação 
do Eurocentrismo na Historiografia e Ciência 
Social Ocidental

O crescimento econômico da China tem capturado a atenção 
mundial. O Produto Interno Bruto (PIB) do país tem crescido a taxas anu-
ais de 9,6% por três décadas desde o deslanche das reformas em 1978. 
Isto é considerado heteróclito na teoria econômica devido ao caráter an-
ti-inercial do crescimento econômico per se: quanto mais longo o período 
de crescimento, mais difícil é manter as altas taxas de crescimento iniciais 
do PIB. A persistência de tão altas taxas a despeito da incredulidade de 
teóricos da economia e dos próprios esforços dos planejadores chineses  
— que já há algum tempo procuravam desacelerar um pouco o ritmo a 
fim de evitar pressões inflacionárias e outros desequilíbrios — tem levado 
a fortes especulações sobre a futura posição da China no mundo. De acor-
do com o cálculo de vários analistas, se os ritmos atuais de China e EUA 
se mantiverem, em menos de duas décadas a China poderá ultrapassar 
os EUA e se tornar a maior economia do mundo. Um deslocamento tão 
radical na balança em direção à Ásia tem alimentado especulações entre 
os estudiosos sobre que tipos de mudanças isso ocasionaria nas relações 
internacionais de poder econômico e político. (Arrighi, 1994; Frank, 1998; 
Ogilvy, Schwartz & Flower, 2000; Wallerstein, 2009; Legro, 2007)

Entretanto, não é apenas o futuro da China que poderá des-
lanchar revisões sérias nas análises comparativas de desenvolvimento 
mundial. A conexão deste cenário futuro com o passado do país tornará 
inevitável uma revisão radical de alguns dos pressupostos correntes em 
história e nas bases teóricas das ciências sociais ocidentais em geral. Se 
realmente em duas décadas o PIB da China ultrapassar o dos Estados Uni-
dos, a China não se tornará simplesmente a primeira economia do mun-
do. Na verdade, ela voltará à liderança mundial, i.e., reassumirá a posição 
que foi sua por um grande número de séculos antes. Como podemos ver 
pela tabela 1.2 no Anexo final de tabelas, a China foi o país com a maior 
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economia do mundo pela maioria dos séculos d.C.16 Na realidade, a tabela 
1.1 mostra que a economia da China foi maior que a de todos os países 
da Europa ocidental juntos até bem dentro do século XIX. Se a China real-
mente ultrapassar os EUA em duas décadas, nós então estaremos frente a 
um paradoxo. Em termos de PIB, a China esteve à frente do Ocidente por 
todos os séculos da era cristã, exceto por uma curta exceção: o século XX.  
Em outras palavras, em um futuro breve nós poderemos ter que encarar 
a superioridade econômica chinesa sobre o Ocidente como a regra, e não 
a exceção, na história. 

Se realizado, o cenário acima descrito implicará, então, em sérias 
revisões em partes significativas da historiografia e ciência social ociden-
tal. Um dos principais impulsos nas ciências sociais ocidentais tem sido 
explicar o porquê da superioridade (econômica, tecnológica, política) do 
Ocidente sobre o Oriente. Uma ampla gama de teorias foi desenvolvida 
para mostrar como as instituições, arranjos e relações sociais ou culturais 
da Europa ocidental desde aproximadamente a Renascença — senão an-
tes —  se tornaram mais eficientes e superiores aos de seus correspon-
dentes em outras partes do mundo. (Weber, 1958; Anderson, 1974; Jones, 
1981; Kennedy, 1987; Baechler, Hall, & Mann, 1988; North, 1990) Alguns 
(e.g., Weber, 1958) atribuíram a superioridade da Europa ocidental a con-
figurações culturais (incluindo religiosas) específicas; muitos (como Nor-
th, 1990) enfatizaram os arranjos institucionais favoráveis ao desenvol-
vimento de relações de mercado eficientes; outros (Hajnal, 1965; Jones, 
1981) sublinharam tendências e hábitos demográficos favoráveis (como 
casamento tardio e clero celibatário) que mantiveram sob controle o pe-
rigo da superpopulação e permitiram o crescimento do capital físico per 
capita.  Talvez a forma mais emblemática destas visões da superioridade 
europeia tenha sido a afirmação de Max Weber (1997, p. 20-21) de que 
a racionalidade orientada a fins (racionalidade instrumental ou formal, 

16  Como podemos ver pela tabela 1.2, a China e a Índia se alternaram no primeiro 
lugar como a maior economia do mundo pela maioria dos séculos da era cristã. Como 
em grande parte deste período o espaço que hoje chamamos de Índia não constituiu 
um país unificado, consistindo na verdade de diferentes reinos, impérios e principados 
(muitas vezes rivais entre si), podemos assumir discutivelmente que a China teve a maior 
economia do mundo em termos de um país ou estado razoavelmente unificado nos 
tempos pré-modernos também.
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Zweckrationalität) surgiu no Ocidente enquanto nas outras regiões do 
mundo predominava a racionalidade substantiva ou orientada para valo-
res (Wertrationalität). O influente Weber “internalizou”  — naturalizou na 
área da racionalidade, a propriedade que distingue os humanos do resto 
do reino animal — a diferença entre os europeus ocidentais e “o resto”.

Todas estas teorias são apresentadas como explicações históri-
cas, baseadas em pesquisa empírica, de como o Ocidente veio a demons-
trar sua superioridade no mundo. Elas possuem, entretanto, um caráter 
teleológico escondido. Tomam como dada a presente superioridade oci-
dental e tentam achar explicações para isso. Entretanto, se a China ultra-
passar o Ocidente e (re)assumir a posição como primeira economia do 
mundo, esta teleologia terá que ser mudada. Nós teremos, então, que 
explicar não por que o Ocidente se tornou superior ao Oriente na história, 
mas sim por que a superioridade do Oriente (especialmente da China) so-
bre o Ocidente foi interrompida por um curto período de menos de dois 
séculos. Em outras palavras, se a China (re)assumir a primeira posição no 
mundo, as explicações dadas acima terão que ser vistas com outro cará-
ter. Elas terão explicado não uma condição normal, mas uma anomalia. 
Terão explicado não a regra, mas a exceção: a superioridade do Ocidente 
sobre o Oriente, que terá durado pouco mais de um século em um mar de 
séculos quando a China esteve na frente.

Uma das teses deste ensaio é a seguinte. Muitas das explicações 
da historiografia e ciências sociais ocidentais tomaram a fotografia do 
presente momento — que mostra o Ocidente na frente — e a naturaliza-
ram. Entretanto, se a China realmente ultrapassar os países ocidentais em 
poucas décadas — especialmente se acompanhada em direções similares 
por outras nações asiáticas, como o Japão, os “tigres” asiáticos e a Índia 
— e o Oriente estiver “de volta” à frente do Ocidente, o filme da história 
terá mostrado a China na vanguarda na maioria do tempo e o Ocidente 
assumindo a liderança em um segmento excepcional de, no máximo, dois 
séculos. Portanto, as teorias sociais ocidentais terão que sofrer revisão 
e tentar explicar a superioridade da China pela maior parte do tempo, a 
ascensão da Europa ocidental e EUA por dois séculos e a volta da China 
(talvez da Ásia como um todo?) no século XXI. Baseado no trabalho pio-
neiro de alguns autores revisionistas (como Frank & Gills, 1993; Lieber-
man, 1993 e 1997; Wong, 1997; Frank, 1998; Perdue, 1999; Pomeranz, 
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2000), este ensaio de world history proporá uma maneira de desenvolver 
elementos para este tipo de nova abordagem explicativa, para o caso de 
em três décadas nos encontrarmos na posição de termos que desenvolvê
-las obrigatoriamente, forçados pelas novas circunstâncias e evidências.17

A Foto

A tradicional narrativa ocidental do surgimento de sua superio-
ridade sobre o Oriente geralmente corre da seguinte maneira. Em algum 
ponto no tempo a Europa se tornou mais produtiva e mais forte militar-
mente que a Ásia e conseguiu, portanto, dominá-la posteriormente. E 
esta supremacia dura até os dias de hoje.

O que poderia ter causado esta decolagem da Europa em re-
lação à Ásia? As explicações variam. Abaixo vamos arrolar algumas das 
mais influentes.

17  Uma objeção que se pode fazer ao raciocínio do artigo é que o mero fato de que a 
China possa vir a ter o maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo não significa que 
ela será o país mais desenvolvido do mundo. Pode-se argumentar que, apesar do PIB 
constituir o mais sintético indicador de riqueza, o desenvolvimento econômico é, na 
verdade, refletido no PIB per capita (ou por hora trabalhada); ou que o desenvolvimento 
é melhor medido em outros termos, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
ou até em termos culturais, e não econômicos. Isso é verdade e deve ser levado em 
consideração se formos empreender uma reavaliação ainda mais crítica e precisa do 
que a presente, que foi deslanchada a partir de cálculos de PIB bruto. Por outro lado, 
apesar de aqui eu apenas mencionar o fator PIB (que por si só razoavelmente suscita as 
questões que levantei), não está completamente excluído que a ascensão da China em 
termos de PIB seja acompanhada por tendências similares em seus índices de PIB per 
capita e IDH a longo prazo (como aconteceu no caso do Japão).
Além disso, duas outras observações sobre o PIB absoluto/per capita histórico da China em 
relação ao Ocidente se fazem prementes. Por vezes o PIB bruto de um país é importante, 
em termos econômicos e geopolíticos, em si (independentemente do PIB per capita). Por 
exemplo, o fato de, por muitos anos, o PIB per capita de Luxemburgo ter sido maior que o 
dos EUA não quer dizer necessariamente que Luxemburgo seja mais avançado que os EUA. 
Além disso, nem todos especialistas concordam que o PIB per capita da China seja menor 
que o da Europa ocidental desde o século XV, como mostram os dados de Angus Maddison 
na tabela 1.1. Pelas estatísticas econômicas de Paul Bairoch (1993, p. 104), o PIB per capita 
da China só passou a ser significativamente menor que o da Europa Ocidental a partir da 
Revolução Industrial (ou seja, praticamente no século XIX).
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Max Weber (1997) afirmou que o Ocidente foi o primeiro a de-
senvolver uma Weltanschauung caracterizada pela racionalidade instru-
mental (Zweckrationalität) orientada para atingir os fins de acordo com os 
meios mais eficientes. Esta forma de pensamento racional “contabilista” 
é a base do capitalismo moderno. Em outras partes do mundo o contexto 
intelectual (principalmente o peso de religiões como hinduísmo, islã, tao-
ísmo, e mesmo confucionismo) permitia, no máximo, o desenvolvimento 
da racionalidade orientada a valores (Wertrationalität). Weber (1958) su-
blinhou o papel importante de certas correntes do protestantismo, que 
tiveram um papel crucial em estimular o espírito capitalista na Europa 
por sua atitude em relação à ética de trabalho e ao individualismo, vistos 
não como desvios de um caminho superior, definido por Deus, mas como 
realização de uma vocação (Beruf) religiosa neste mundo.

Alguns autores enfatizam aspectos institucionais como chaves 
para entender a ascensão da Europa. Com o tempo, iniciando-se no fi-
nal da Idade Média e acelerando-se rapidamente na Idade Moderna, 
testemunhamos na Europa o aparecimento de instituições e arranjos 
de mercado que eram eficientes e confiáveis o bastante para permitir o 
desenvolvimento de um tipo de capitalismo competitivo, mas crescente-
mente baseado em leis e regras estáveis. Em outras partes do mundo, a 
interferência governamental excessiva e/ou a falta de um estado forte o 
suficiente para impedir tendências centrífugas resultaram numa ausência 
de “segurança nos contratos” do tipo da europeia e de estímulo para a 
empresa privada. A narrativa mais completa desta abordagem institucio-
nal é a de North (1973 e 1990), mas a ideia de que a Europa ocidental 
desenvolveu, antes que qualquer outro lugar, as condições (instituições, 
arranjos) de mercado mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo 
— criando, assim, as bases para sua ulterior ascensão — é bastante dis-
seminada entre autores das mais diversas tendências, como Charles Tilly, 
Perry Anderson, E.L. Jones, John A. Hall, Max Weber e Karl Marx.

Mas por que a Europa ocidental seria capaz de desenvolver tal 
mix ótimo de “mercado/estado”, em que o governo seria forte o suficien-
te para estimular ou fazer ser obedecida a “segurança nos contratos”, mas 
não forte demais que pudesse hipercontrolar ou reprimir as iniciativas 
individuais e a empresa privada (como fez a China imperial, segundo al-
gumas dessas narrativas)? John A. Hall (1988) realça a contribuição que 
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a Idade Média deu à posterior decolagem da Europa no período da Ida-
de Moderna. Ele nota que o feudalismo “em estilo europeu”, apesar de 
ser fragmentário no início, foi instrumental posteriormente em instilar 
um senso de competição entre as diferentes casas dinásticas e estados. 
Possibilitou um desenvolvimento sinérgico de estruturas de estado e de 
mercado competitivas. Se a Europa tivesse continuado a ser um império, 
poderia ter tido o destino da China nos tempos modernos. Os impérios 
tendem à burocratização e centralização à medida que tentam controlar 
e dominar as políticas locais e regionais. Isto leva a um hipercontrole e 
ao sufocamento das iniciativas e empresas privadas, não sendo, assim, 
condutivo ao desenvolvimento do capitalismo competitivo. O feudalismo 
puro, por si só, não é suficiente (pois pode facilmente incorrer em frag-
mentação excessiva). Na Europa, entretanto, ele foi um estágio importan-
te de modo que quando os estados nacionais unificados apareceram, eles 
não o fizeram em um ambiente isolado, autárquico, mas sim competitivo 
e sinergicamente estimulante da eficiência, pelo qual os desenvolvimen-
tos em um estado estimulavam desenvolvimentos semelhantes nos ou-
tros. É importante notar que John Hall está falando de feudalismo do tipo 
“europeu” — com seu complexo conjunto de instituições não apenas de 
servidão, mas também de vassalagem, benefício e imunidade em um sis-
tema de feudo, com ligações de subenfeudação e relações de obrigações/
direitos entre suserano e vassalo de duas mãos. Foi esta específica com-
binação de relações feudais que evitou uma via posterior excessivamente 
fragmentada ou centralizada e que, em última instância, proveu as condi-
ções para o nascimento de um sistema de estados nacionais capitalistas 
altamente competitivo e eficiente.

Em sua busca pelas raízes primeiras de um sistema europeu que 
teve seu boom ascendente na Idade Moderna, Perry Anderson teceu uma 
teoria estimulante. Ele vê a Renascença, um fenômeno tipicamente eu-
ropeu, como o momento crucial a partir do qual a Europa realmente se 
distanciou das outras regiões do mundo. De acordo com Anderson (1985, 
p. 420), “o que tornou possível a passagem singular ao capitalismo da 
Europa foi a concatenação da Antiguidade e feudalismo [representada 
pela Renascença...].” A redescoberta e a combinação dialética de alguns 
elementos das características rurais e urbanas do mundo antigo greco-ro-
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mano com os do mundo feudal tardio no período da Renascença levou a 
formas avançadas de dinamismo urbano e rural na época do absolutismo 
político na Idade Moderna. Como colocado por Anderson (1985, p. 427): 
“Uma criação da Renascença, o absolutismo pôde desenvolver-se graças 
à longa história anterior que se estendia para antes do feudalismo e foi 
exorcizada para assistir à aurora da época moderna. Como estrutura po-
lítica dominante na Europa até o final do iluminismo, a sua ascendência 
coincidiu com a exploração do globo pelas potências europeias e com os 
primórdios da supremacia destas.”

Citar Anderson é importante por outra razão. O próprio marxis-
mo compartilha da noção da supremacia do Ocidente sobre o Oriente. 
Já mencionamos a visão de Perry Anderson, que é idiossincrática, mas 
mesmo Marx (1961-1971a, p. 9) foi responsável por uma noção que con-
tribuiu para reforçar a impressão de um Oriente atrasado desde séculos: 
o modo asiático de produção. De acordo com este controverso (mesmo 
entre marxistas) conceito, algumas sociedades encontraram problemas 
em sua transição do estágio da sociedade sem classes (comunismo pri-
mitivo) para a sociedade de classes. Não foram completamente capazes 
de se desenvolverem ao longo dos diferentes estágios ou modos de pro-
dução pelos quais passaram as sociedades mais adiantadas (escravismo, 
feudalismo, capitalismo). Ficaram emperradas em alguns aspectos pro-
blemáticos de sua transição original, revelando-se mais atrasadas, algo 
imóveis e refratárias a mudanças profundas.  

Charles Tilly (1975 e 1990) sublinhou o papel que a coerção e a 
criação do aparelho militar dos exércitos modernos teve na formação dos 
estados nacionais europeus. A guerra forçou os estados europeus a orga-
nizarem exércitos complexos — o que, por sua vez, tornou possível aos 
estados extraírem recursos e homens, ter um melhor controle sobre suas 
populações e desenvolver burocracias mais eficientes em paralelo a suas 
relações com a classe dos homens de negócio. Tilly vê o estado-nação evol-
vendo, em última instância, como uma estrutura mais poderosa e eficiente 
que as cidades-estado e os impérios. Esta é uma visão compartilhada por 
muitos autores, como vimos acima no caso de John A. Hall: que a Europa 
ocidental se tornou tão poderosa devido ao desenvolvimento de um siste-
ma de estados-nações competindo dentro de um quadro sinérgico. 
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Algumas teorias enfatizam a natureza para explicar o avanço 
europeu. Este tipo de explicação tem uma longa história desde a visão 
emblemática de Montesquieu (1995) baseada em fatores geográficos 
(climáticos). Eric Jones (Jones, 1981, VII, 6-7, 15-21, 226-27), entre uma 
gama de outros fatores, sublinha aspectos ambientais e demográficos 
especiais que favoreceram o continente no progresso material. O clima 
mais frio da Europa era menos condutivo à infestação endoparasitária, 
preservando as populações de algumas das doenças endêmicas na Ásia. 
A escassez de imensos deltas aluviais ou vales ribeirinhos e a impra-
ticabilidade de grandes obras hidráulicas podem ter salvado a Europa 
do desenvolvimento precoce de um despotismo oriental wittfogeliano 
baseado na necessidade de um estado centralizado e forte para prover 
as grandes obras hidráulicas como na Ásia. A topografia da Europa, com 
suas cadeias de montanhas, litorais, tratos de terra fronteiriços e outras 
barreiras naturais, agiu na mesma direção, favorecendo a formação de 
unidades estatais menores em interação competitiva umas com as ou-
tras. A variedade no continente estimulava o comércio multilateral de 
longa distância, pois era mais lucrativo taxá-lo que simplesmente apro-
priar-se indebitamente de riquezas de maneira despótica. Além disso, 
no final da Idade Média e início da Idade Moderna, os europeus adquiri-
ram padrões demográficos e certos hábitos (casamento tardio, controle 
no número de crianças, clero celibatário) que evitaram a superpopula-
ção que tradicionalmente consumia os incrementos de produção. Estes 
padrões demográficos mais favoráveis permitiam um aumento per ca-
pita real no capital físico enquanto que em outras partes do mundo (a 
China, por exemplo) a superpopulação impedia tal processo.

Os parágrafos acima descrevem alguns dos mais proeminentes 
fatores indicados como causa da ascensão da Europa. Esta lista não é, de 
maneira alguma, exaustiva, mas reflete o principal impulso das explica-
ções eurocêntricas. Estas questões, tomadas singularmente ou em con-
junto, formam o pano de fundo das abordagens de um grande número de 
outros autores sobre o tema do avanço da Europa e o desenvolvimento 
retardado da Ásia. (Wittfogel, 1957; Landes, 1969; Dumont, 1970; Kenne-
dy, 1987; Mokyr, 1990; Braudel, 1993)
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A Câmara Escura

Nós delineamos acima algumas das principais visões tradicio-
nais do fenômeno do “milagre europeu” (a decolagem da Europa rela-
tivamente à Ásia e outras partes do mundo). Entretanto, uma série de 
autores revisionistas tem, em décadas recentes, desafiado estas visões 
tanto no terreno empírico quanto teórico: por exemplo, Blaut, 1993; 
Frank & Gills, 1993; Lieberman, 1993 e 1997; Wong, 1997; Frank, 1998; 
Perdue, 1999; Pomeranz, 2000.

Pelo lado empírico, alguns destes revisionistas relativizam a no-
ção de que no final da Idade Média e início da Idade Moderna a Europa 
já estaria sensivelmente liderando em várias áreas-chave, o que tornou 
quase uma inevitabilidade sua ultrapassagem sobre a Ásia no período da 
Revolução Industrial. Esta noção geralmente gira em torno de dois gran-
des Leitmotive: capitalismo e modernidade. A Europa simplesmente foi a 
primeira a ter as condições para desenvolver o capitalismo (ou moderni-
dade) e o capitalismo (ou modernidade) era o ambiente apropriado para 
a decolagem industrial.

Pomeranz atacou o problema do primeiro ângulo. Argumentou 
que até finais do século XVIII, a despeito de algumas características dife-
rentes, tanto a Europa quanto a Ásia tinham regiões nas quais as relações 
capitalistas e de mercado exibiam um desenvolvimento relativamento 
alto e que as diferenças entre essas áreas avançadas de cada continente 
não eram grandes. Ao contrário, a Europa mercantilista da Idade Moder-
na provavelmente estava mais afastada do ideal smithiano de competição 
e mercados perfeitos do que a China, por exemplo.

Há pouca evidência de que a economia da Europa ocidental ti-
vesse [antes do século XVIII] vantagens decisivas em seu esto-
que de capital ou em instituições econômicas que tornassem o 
surgimento da industrialização provável lá e improvável em ou-
tras regiões. O crescimento induzido pelo mercado de suas áre-
as líderes era bastante real e indiscutivelmente foi um precursor 
crucial da industrialização — mas não era provavelmente mais 
condutivo à transformação industrial que processos similares de 
comercialização e crescimento “protoindustrial” que ocorriam 
em várias áreas líderes da Ásia. (Pomeranz, 2000, p. 16)
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Assim, Pomeranz (2000, p. 7-8) argumenta que as áreas líderes asi-
áticas (como o vale do Yangzi na China, a planície de Kanto no Japão, ou Gu-
jarat na Índia) mostravam então “mercados relativamente livres, extensivas 
indústrias artesanais, agricultura altamente comercializada” de maneira 
aproximadamente comparável às das áreas líderes da Europa (Inglaterra e 
Holanda) no período da Idade Moderna. De acordo com ele, quaisquer que 
fossem as diferenças peculiares em desenvolvimento (proto)capitalista en-
tre as áreas líderes da Europa e Ásia, estas não poderiam, por elas mesmas, 
serem uma garantia que a Revolução Industrial ocorreria na Europa.

O Leitmotiv da modernidade como um ponto crucial que dife-
renciou a Europa ocidental do resto da manada também está sob ataque. 
Uma série de autores tem criticado não apenas a visão de que a Europa 
ocidental foi a primeira (única) a atingir a modernidade endoginamen-
te, mas também a própria asserção de uma modernidade “única”. Assim, 
Woodside (2006) encontrou vários elementos precoces de modernidade, 
ou condutivos à modernidade, em diferentes países do leste da Ásia. Roy 
Bin Wong debate as definições de modernidade (historicamente identifi-
cadas com o desenvolvimento do capitalismo e do estado moderno) e sua 
aplicação em comparações entre Europa e China. Ele argumenta que não 
é epistemologicamente apropriado comparar as duas baseado apenas em 
paradigmas europeus de modernização — que, quase por definição, mos-
trarão “os outros” sob luz desfavorável. Desta maneira, no que concerne o 
desenvolvimento do capitalismo, ou das precondições do capitalismo, ele 
concorda, de maneira geral, com a visão de Pomeranz de que as diferen-
ças em desenvolvimento capitalista entre Europa e China antes da Revo-
lução Industrial não eram grandes o suficiente para demarcar claramente 
que a Revolução Industrial aconteceria necessariamente na Europa.

[…] A China e a Europa compartilhavam importantes similaridades 
em termos de expansão econômica pré-industrial baseada em di-
nâmicas smithianas. Estas incluíam indústrias rurais crescentes, 
agriculturas mais produtivas e redes comerciais expandidas.
Estas similaridades impedem um contraste simples entre di-
namismo econômico europeu e estagnação material chinesa. 
Podemos ver que fatores comuns estavam em funcionamento 
antes da Revolução Industrial e a mera presença destes fatores 
não pode explicar a Revolução Industrial. (Wong, 1997, p. 278)
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Quanto ao componente da formação estatal no deslanche da 
“modernidade”, Wong nota que aqui é especialmente importante se ter 
uma análise multifacetada aberta a diferentes possibilidades. Ele observa 
que a Europa tinha algumas características “vantajosas” (favoráveis) à for-
mação de um estado moderno funcional, mas a China também tinha tais 
características, de outra maneira. Assim, em particular,  

Quando comparamos capacidades concretas de realizar certas 
tarefas, descobrimos que o estado chinês imperial tardio às ve-
zes tinha melhor desempenho que estados europeus do início 
da Idade Moderna. Aos estados europeus faltava a habilidade 
de expandir a taxação das populações agrárias porque as rei-
vindicações das elites sobre a terra impediam os governos de 
estabelecer novas grandes reivindicações próprias. Os governos 
europeus também não conseguiam enumerar sua população sú-
dita. Finalmente, antes do século XIX nenhum estado europeu 
imaginava tentativas de formatar a opinião social e as práticas 
culturais. Os chineses tinham rotineiramente taxado seu povo 
de uma maneira burocrática organizada desde o século III a.C. 
Registro e contagem da população também se iniciaram há dois 
milênios: ao chegarmos ao século XVIII os censos abrangiam o 
território de todo o império, enquanto que na Europa apenas 
a Igreja registrava dados demográficos. As religiões altamente 
institucionalizadas da Europa também se encarregavam de de-
finir uma ortodoxia de crença que estava no âmbito do poder e 
responsabilidade do estado na China. (Wong, 1997, p. 282) 

O argumento de Wong é que a formação do estado na China 
não é superior nem inferior à europeia: apenas diferente. E as diferen-
ças entre elas não eram suficientes para garantir que a Europa atingiria 
a modernidade à exclusão da China — a menos que utilizemos uma defi-
nição única, invariável e baseada no padrão europeu de “modernidade” 
e “formação estatal”.

Na Europa a separação de estado e sociedade, a elaboração de 
níveis institucionalmente independentes e de funcionamento 
distinto de governo, a construção de organizações dentro da 
sociedade, e a formação de teorias representativas de governo 
floresceram a partir de uma situação inicial em que governantes 
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centralizadores procuravam expandir capacidades e negocia-
vam com as elites para isso. Esta relação básica entre governan-
tes e elites bem como sua institucionalização social e política 
não apareceu na China. Ali funcionários e elites compartilhavam 
comprometimentos comuns com a ordem doméstica que pro-
duziram um contínuo entre estado e sociedade, e reforçaram 
preferências políticas por um estado unitário integrado vertical-
mente com uma visão fractal de governança que podia sobrevi-
ver a colapsos do poder do governo central. Pensar que apenas 
uma dessas dinâmicas conduz a relações estado-sociedade “mo-
dernas” faz sentido apenas se uma deslocar completamente a 
outra em algum ponto no tempo. (Wong, 1997, p. 283)

Lieberman (1997, p. 500), um revisionista moderado, prefere di-
zer que “se houve uma diferença a este respeito entre Europa ocidental e 
Ásia, provavelmente foi menos em substância que em grau”, mas concor-
da que as diferenças em si não seriam suficientes para explicar o vôo solo 
posterior da Europa.

O revisionista mais radical é provavelmente Andre Gunder Frank 
(1998), que vê a Europa ultrapassando a China economicamente apenas 
no final do século XIX.

Assim, as tradicionais visões eurocêntricas têm sido criticadas no 
terreno empírico. É importante notar também as inconsistências teóricas 
de muitas dessas visões. O crescimento populacional é frequentemente vis-
to como uma demonstração de vitalidade econômica em economias pré-
modernas. Entretanto, é encarado como uma deficiência na Ásia. (Hajnal, 
1965; Krause, 1973; Jones, 1981) A centralização é vista como o desidera-
tum da formação do estado moderno. Entretanto, a centralização da Chi-
na (implementada muito antes da dos estados europeus) é vista como um 
ponto fraco. (Hall, 1988) A secularização é considerada como uma parte 
vital da modernização europeia, mas a Weltanschauung confuciana, basi-
camente secular, é acusada de ser um estorvo ao progresso. (Weber, 1958 e 
1997) Um estado forte funcional é visto por muitos como uma precondição 
para a modernidade, mas a força (e a funcionalidade) do estado chinês é 
explicita ou implicitamente negada ou relegada. (Hall, 1988; Weber, 1997)

Algumas destas contradições das visões eurocêntricas ortodoxas 
eram óbvias demais e visões “neoeurocêntricas” surgiram tentando supe-
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rá-las por meio de uma “rearrumação” de elementos que frequentemente 
toma a forma de um aprofundamento da temporalidade para períodos 
anteriores da história europeia. Assim, o feudalismo (antigamente identi-
ficado com “fragmentação” danosa) adquiriu novos contornos heurísticos. 
Nesta nova narrativa, a centralização, um estado forte ou estruturas impe-
riais per se (como na China) é ruim (porque tende a reprimir a criatividade 
descentralizada local), mas a centralização dos estados-nações europeus 
ocorreu após a descentralização “competitiva” do feudalismo, o que os 
dotou de noções institucionais e contratuais favoráveis. (Hall, 1988)

Estas novas inflexões do triunfalismo europeu são modelos cui-
dadosamente contruídos, com muitos insights interessantes sobre a Eu-
ropa. Entretanto, precisamos ter cautela com a teleologia embutida neles. 
Eles tomam a superioridade europeia do século XIX como dada e buscam 
retrospectivamente uma explicação para ela. Acabam retraçando todos 
os passos do Ocidente até sua presente dominância. O resultado está pre-
dicado na própria metodologia!

Isto se torna claro quando examinamos, por exemplo, a constru-
ção magistral de Perry Anderson sobre a Renascença como o ponto cru-
cial, “a concatenação de antiguidade e feudalismo” que “tornou possível a 
passagem singular ao capitalismo na Europa”. (Anderson, 1985, p. 420) Se 
Hall via o feudalismo como um passo necessário para a Europa atingir sua 
superioridade nos estágios posteriores, Anderson vai além e afirma que a 
singularidade da Europa ao atingir esses estágios posteriores deve ser tra-
çada ainda mais para trás, na própria Antiguidade. Assim, somos deixados 
com o esquema “Antiguidade + feudalismo + absolutismo pré-capitalista” 
para explicar a decolagem do capitalismo industrial na Europa. Em outras 
palavras, para termos a Europa do século XIX (ou um resultado similar), 
temos que ter todos os passos anteriores que levaram à Europa do século 
XIX. Está claro que há um elemento de tautologia aqui.18

18  É uma questão análoga a se o feudalismo existiu fora da Europa ou não. Isso dependerá 
da definição de feudalismo que utilizarmos. Alguns historiadores, como Maurice Dobb, 
empregam uma definição minimalista de feudalismo que quase o identifica com servidão. 
(Dobb, 1976, especialmente p. 57) Outros autores preferem adotar uma definição mais 
complexa que inclui elementos como “uma fusão de vassalagem, benefício e imunidade 
em um sistema de feudo, […] ligações entre serviço militar, propriedade condicional da 
terra e jurisdição senhorial, [...] hierarquia graduada entre senhor, vassalo e subvassalo 
formando uma cadeia de suserania e dependência, […] uma aristocracia de cavaleiros 
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A incerteza última sobre a plausibilidade das explicações euro-
cêntricas é expressa na palavra “milagre”, frequentemente usada na ex-
pressão “milagre europeu” para descrever a decolagem do continente 
em títulos de livros como o de Jones (1981) e de Baechler, Hall & Mann 
(1988). Como o próprio Jones (1981, p. 238) colocou: “No presente esta-
do de conhecimento precisamos resistir à noção de que qualquer modelo 
simples representará todo o processo de desenvolvimento [...] Há muitas 
maneiras de se estudar a totalidade [...] No momento, fazemos nossas 
apostas e nossa escolha. O desenvolvimento de longo prazo da Europa 
aparece como milagroso”.

O Filme

Quando eu disse criticamente acima que as visões eurocêntricas 
“tomam a superioridade europeia como dada e buscam retrospectiva-
mente uma explicação para ela”, pode-se retorquir: “Sim, mas há alter-
nativa?” Afinal, o Ocidente era e é claramente dominante. Como explicar 
esta dominância?

A isto eu replico com minha imagem metafórica de a foto e o fil-
me. Sim, o Ocidente é dominante. Esta é a foto clara do momento. Mas e 
se em 20 anos a China ultrapassar os EUA e (re)assumir a posição de maior 
economia do mundo (especialmente se acompanhada de movimentos si-
milares pelo Japão, tigres asiáticos, Índia, etc.)? Então, a principal tarefa 

montados, […] campesinato […] juridicamente preso ao solo em uma replica próxima da 
servidão de gleba.” (Anderson, 1974, p. 413, 409) Pode-se notar que a definição mais 
completa é, na verdade, uma descrição do feudalismo europeu. Não admira que seja 
difícil encontrar este feudalismo fora da Europa! Se utilizarmos a definição minimalista 
de feudalismo, então o encontraremos em outros continentes. Se o feudalismo europeu 
completo for usado como modelo, ficamos em um circuito fechado. Essas observações 
não visam determinar a superioridade da definição minimalista sobre a outra, mas apenas 
chamar a atenção para as múltiplas possibilidades de análise e os perigos da tautologia. 
Como colocou Lieberman em um contexto diferente, mas similar: “Dada a escolha de 
critérios, que outra conclusão seria possível? Poder-se-ia realmente esperar ligar as 
experiências históricas europeias e asiáticas por meio de fenômenos que, no fundo, são 
culturalmente específicos? Quão proveitosa seria uma discussão da organização social 
inglesa se o modelo fossem as varnas indianas?” (Liberman, 1997, p. 465)
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será não explicar porque o Ocidente (a propósito, os EUA, não um país da 
Europa ocidental) tomou o primeiro lugar praticamente no século XX, mas 
sim porque a China perdeu sua posição de maior economia do mundo 
por um curto período de pouco mais de um século antes de retomá-la 
novamente. Este deslocamento epistemológico certamente abalará algu-
mas das pressuposições básicas do eurocentrismo ainda corrente. Aí sim 
estaremos realmente explicando o milagre europeu. 

Neste ensaio, proporei a seguinte linha metodológica. Primeira-
mente apresentarei minha explicação própria para o que aconteceu nos 
séculos XIX e XX, i.e., tentarei explicar a predominância ocidental neste 
período. Proporei um construto flexível o suficiente para incorporar tanto 
uma explicação para a (possivelmente curta) ascensão da Europa quanto 
uma eventual retomada asiática. Em nível empírico minha contribuição 
não será especialmente original já que recorrerei a elementos menciona-
dos por outros autores (apesar de que minha combinação destes elemen-
tos terá peculiaridades próprias). Depois, tentarei encaixar esta explica-
ção em um modelo teórico-abstrato mais amplo que, em minha opinião, 
poderá lançar luz sobre alguns aspectos do desenvolvimento histórico no 
período da Idade Moderna e Contemporânea. Neste nível mais abstrato, 
o modelo poderá trazer contribuições para além da questão Ocidente ver-
sus Oriente e para outros períodos de tempo na história.

Quanto à primeira tarefa (histórico-empírica), a partir do que es-
crevi, sou obrigado a responder à seguinte questão. Se as condições de 
desenvolvimento capitalista, formação estatal e modernidade durante os 
séculos XV a XVIII não eram suficientes, em si mesmas, para garantir a 
dominância europeia da Ásia no século XIX, o que a explicaria? Aqui eu 
tomarei recurso em um elemento enfatizado por vários autores antico-
loniais: a violência. O nível de capitalismo (relações de mercado) e/ou 
modernidade da Europa talvez não fosse suficiente em si mesmo (a priori) 
para trazê-la à frente no século XIX, mas a combinação destes elementos 
mais um tipo especial de violência foi.

Como mencionado acima, a violência não é uma explicação origi-
nal. Autores nacionalistas e anti-imperialistas enfatizaram a violência pela 



228

qual a virtual conquista (não “ultrapassagem”) da Ásia foi estabelecida.19 
Alguns autores até exageram e fazem da violência o ponto principal da 
explicação, com o que não concordo. A Europa realmente teve um desen-
volvimento formidável na Idade Moderna, sem o qual seu poder militar e 
recurso a violência teria sido insuficiente para a “conquista”. O que nego 
é que seu desenvolvimento na Idade Moderna fosse tão superior ao das 
partes adiantadas da Ásia que, por si só, poderia explicar a dominância 
ocidental no século XIX. A Europa não simplesmente ultrapassou a Ásia 
no século XIX: ela teve que (por meios diretos ou indiretos) conquistar 
militarmente o outro continente.

Tanto foi assim que, a despeito da distância econômica e tecno-
lógica entre as potências ocidentais e suas (quasi)colônias asiáticas ter, 
na verdade, aumentado na primeira metade do século XX, uma onda de 
movimentos de descolonização (direta ou indiretamente violentos) re-
cobrou, no período pós-Segunda Guerra Mundial, a independência/au-
tonomia perdida. Parece-me que este modelo básico, minimalista,20 de 
eficiência econômica (não única) cum violência militar (direta ou indireta) 
explica melhor a dominância europeia da Ásia no século XIX do que um 
simples modelo de uma prévia superioridade econômica europeia e/ou 
incapacidade endógena asiática na era industrial.21  

19  O locus classicus da inclusão da violência como ingrediente vital na montagem 
(e desmontagem) da experiência colonial é o ensaio de Fanon Sobre a Violência. Ali 
ele propõe “esticar” a análise marxista — pela qual a base econômica determina a 
superestrutura política e cultural — para melhor iluminar o problema colonial. De acordo 
com ele, os fatores econômicos apenas não podem explicar a dominação europeia 
ultramarina. (Fanon, 1963, p.  40, 64, 96, 101-102)  
20  Eu enfatizo o caráter minimalista deste modelo para mostrar seus limites. Uma 
construção economia mais violência pode ainda ser criticada como “economicismo” 
quase tanto quanto um modelo puramente econômico se ela for tomada como uma 
descrição e explicação completa das bases do encontro colonial. Ao enfatizar seu 
minimalismo sublinho tanto a centralidade e importância dos fatores econômico e 
militar quanto o fato que uma análise completa da experiência colonial tem que levar 
em consideração outros fatores como a política e a cultura.
21  É algo estranho pensar que a China — cuja produção de ferro no século XI era maior 
que a da Inglaterra nos estágios iniciais da Revolução Industrial  — ou a Índia — cujos 
produtores têxteis eram exportadores líquidos de tecidos para a Inglaterra até o início 
do século XIX — não poderiam alcançar um desenvolvimento adicional apreciável no 
século XIX seja pela criatividade e dinamismo de suas regiões desenvolvidas nativas seja 
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Já que mesmo assim ainda se poderia retorquir que a vantagem 
militar europeia era simplesmente um sinal de sua superioridade econô-
mica, eu proporei uma imagem metafórica para melhor iluminar a ma-
neira como entendo a interação entre os fatores militar e econômico nas 
relações entre nações no século XIX. Se descrevermos as forças moto-
ras centrais de cada um dos principais atores em termos de arquétipos, 
eu classificaria os europeus como mercadores-guerreiros, os chineses 
como literatos-burocratas, os japoneses como guerreiros-burocratas e 
os indianos como sacerdotes-trabalhadores. Estes são arquétipos ideal-
típicos, minimalistas, conscientemente incompletos cujo objetivo não é 
nem mesmo descrever os principais traços motores destes povos per se e 
sim apenas as forças motoras predominantes que historicamente tenham 
desempenhado um papel central nas relações destes povos uns com os 
outros. Os especialistas em história da Ásia rapidamente reconhecerão os 
traços: o samurai japonês que de guerreiro passou a executar tarefas ad-
ministrativas sob o regime Tokugawa; a Weltanschauung espiritual hindu 
que permeia seu mundo material do trabalho dividido em castas; e a in-
fluência dos funcionários mandarim chineses, com suas habilidades lite-
rárias em tarefas administrativas. Mas o mais importante aqui, em termos 
heurísticos, é a descrição dos europeus como mercadores-guerreiros. A 
visão eurocêntrica tradicional narra que os europeus eram basicamente 
bons empresários e negociantes. A economia era a base de sua superio-
ridade; e sua dominância (militar) derivou disso. Esta narrativa é por ve-
zes suplementada pelo argumento schumpeteriano de que a guerra é, 
na verdade, ruim para os negócios. Nosso arquétipo dos europeus como 
mercadores-guerreiros intenta exatamente tornar claro o papel central 
da violência no caminho para a dominância europeia ao mesmo tempo 
em que reconhecemos seus feitos econômicos. Se essas imagens meta-
fóricas comunicarem a indissociabilidade destes dois traços na via para 

simplesmente copiando as novas tecnologias industriais europeias (ou, melhor dizendo, 
inglesas). O seu insucesso em conseguir trilhar tal caminho autônomo (ou simplesmente 
compartilhar na gradual difusão de tecnologias inglesas como aconteceu a outros países 
da Europa) teve mais a ver com interferência europeia “violenta” (tratados desiguais, 
guerras do ópio, taxação desigual) do que com uma suposta incapacidade cultural 
interna. O caso do Japão é ainda mais complexo e surpreendente. 



230

a predominância europeia, então elas provarão ter valor heurístico. Por 
outro lado, deve ficar claro que estes são arquétipos metafóricos binários, 
“matematicamente arredondados”. É claro que as quatro sociedades pos-
suem (em maior ou menor) grau todas as outras características: os india-
nos também têm características guerreiras, os europeus traços religiosos 
(de “sacerdotes”) e, especialmente, de tudo que escrevemos acima, os 
chineses tinham significativas habilidades econômicas (de “mercadores”). 
Uma descrição completa teria que ser bem mais complexa que simples-
mente binária e descrever os diferentes graus destes traços (e dos outros) 
em todas essas sociedades. Escolhi a configuração binária por motivos de 
concisão e realce na presente exposição.

Assim, entre as abordagens minimalistas, um modelo de eco-
nomia mais violência como central parece-me explicar melhor empiri-
camente a predominância europeia sobre a Ásia que um modelo pura-
mente econômico.

Procederei à segunda tarefa heurística e aplicarei este modelo 
em um nível mais geral e abstrato. Eu já mencionei o perigo do economi-
cismo. A economia sozinha não pode explicar o curso da história. Entre-
tanto, a economia é um fator dos mais importantes em história, já que 
trata da sobrevivência material da espécie. Eu fui forçado a sublinhar os 
fatores econômicos — ao mesmo tempo em que apontava para seus limi-
tes heurísticos — por causa do papel central que eles têm nas narrativas 
eurocêntricas com as quais eu me debatia. Mas podemos utilizar os insi-
ghts do paradigma minimalista da economia mais violência — que desem-
penhou um papel tão importante nas interações Europa-Ásia — em um 
nível mais geral da história?

Teorias de história nas quais a economia desempenha um papel 
central abundam. A famosa imagem da infraestrutura/superestrutura de 
Marx é frequentemente tomada como uma forma de economicismo. Paul 
Kennedy (Kennedy, 1987, p. xii), o historiador magistral das interações e 
confrontações entre as Grandes Potências, deu um papel central, e mes-
mo decisivo (especialmente no longo prazo) à economia. O papel central 
da violência na história também tem sido enfatizado por diversos autores 
e atores políticos, de Blanqui a Nechayev, Sorel, Hitler e Mussolini. Vimos 
como diferentes tipos de narrativas de economia cum violência foram 
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propostas por autores nacionalistas e anti-imperialistas para explicar a 
dominação colonial europeia. Podemos integrar estes dois elementos em 
uma teoria mais geral, apesar de minimalista, da história?

Proponho que isto seja feito da seguinte maneira. Seguindo os 
passos de diversos autores, como Marx e Paul Kennedy, acima mencio-
nados, assumirei que a economia tem um papel central nos desenvolvi-
mentos históricos, pois trata diretamente da sobrevivência material da 
espécie (esteja ela dividida em clãs, tribos, nações, impérios ou seja lá o 
que for). Assumirei até que se fôssemos obrigados a escolher (em uma 
maneira rawlsiana do “véu da ignorância”) apenas um fator pelo qual 
guiarmos nosso entendimento dos desenvolvimentos históricos entre as 
nações, a economia seria uma de nossas melhores apostas (por falta de 
alternativas comparáveis). Assim, se estivermos falando de fatores únicos 
ou centrais, eu proporia a seguinte imagem metafórica smithiana. A eco-
nomia, nos primeiros estágios de construção do meu modelo histórico-
teórico a priori, deve ser encarada da mesma maneira que o conceito de 
mercado perfeito é em economia. Em economia, sob competição perfei-
ta, oferta e procura estão em equilíbrio, pleno emprego é obtido e a eco-
nomia funciona na fronteira de produção. Este mundo perfeito não existe 
na prática, sendo apenas um modelo heurístico  — o mais importante da 
teoria econômica a despeito de sua não realização e incompletude na 
vida real. Para que este modelo teórico básico tenha aplicações práticas 
precisamos adicionar a ele as “imperfeições” do mundo real. Assim, das 
situações da vida real emergem “tendências monopolistas”, efeitos dos 
conflitos de classe, etc. Para criar uma metáfora mais ou menos compará-
vel, vamos nos ater às “tendências monopolistas” como representativas 
das imperfeições do  mundo real em relação ao modelo teórico do merca-
do puro. Monopolização, oligopolização e cartelização são consideradas 
fenômenos indesejáveis, não éticos e mesmo ilegais a serem evitados (via 
legislação antimonopolista) a fim de permitir o florescimento da compe-
tição livre, justa e legal. Assim, a competição livre e justa é considerada 
o objetivo — a regra — e o monopólio como injusto e ilegal — em suma 
“jogo sujo”. Assim, temos duas dimensões: o modelo teórico básico, ba-
seado na competição perfeita e no livre curso da lei da oferta e procura; 
e uma dimensão subterrânea, de competição monopolista do tipo “golpe 
baixo”, que afeta o correto funcionamento do jogo do mercado livre.
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Em meu modelo histórico abstrato da interação entre nações, a 
violência, i.e., o fator militar,22 desempenha o papel que as “práticas mono-
polistas” e “tendências monopolistas” desempenham no modelo teórico 
econômico descrito acima. Idealmente deveríamos esperar uma forte cor-
respondência entre desenvolvimento econômico e poder hegemônico. Se 
um país tiver uma economia maior e/ou mais eficiente, maior deverá ser 
o seu poder e capacidade de influenciar, dominar ou exercer hegemonia. 
Os líderes econômicos provavelmente seriam os dominantes também. E 
este frequentemente é o caso na experiência histórica empírica, como em 
nosso presente momento. Entretanto, há várias exceções importantes na 
história que nos obrigam a refinar o modelo e introduzir novas variantes. 
Concisão no nível econômico puro não é suficiente para prover um valor 
heurístico minimamente satisfatório. Portanto, introduziremos a violência 
(o fator militar) no quadro. Como Adam Watson (1992, p. 128-29, 194-95) 
mostrou, há vários casos na história quando comunidades periféricas mais 
atrasadas conquistam as mais avançadas e passam à situação de domi-
nância, e.g., os romanos em relação ao mundo helênico, os mongóis em 
relação a China, etc. Como podemos explicar esta conquista de sociedades 
mais avançadas por mais atrasadas? Aqui o fator militar é essencial. A der-
rubada de uma sociedade mais desenvolvida ocorre geralmente quando a 
comunidade periférica consegue atingir vantagem militar em alguma esfe-
ra estratégica em um período em que a sociedade mais desenvolvida está 
passando por processos de fragilização interna. Descrevendo os meios mi-
litares pelos quais os assírios, e mais tarde os persas, ascenderam vis-à-
vis antecessores mais desenvolvidos, Watson (1992, p. 40) em particular 
menciona que “assim como os assírios devem grande parte de seu sucesso 
ao uso do ferro em suas armas, o sucesso persa se deve, em grande parte, 
ao seu uso mais efetivo de cavalos [como instrumento de guerra]”. De ma-
neira similar, os romanos e mongóis desenvolveram organizações militares 

22  Estou utilizando as expressões “violência” e “fator militar” de forma intercambiável, 
pois, apesar de haver formas não militares de violência, na relação entre estados a 
violência na forma militar tem influência decisiva. Estou usando o termo “militar” 
em um sentido largo, lato sensu, englobando não apenas as atividades e instituições 
militares tradicionais, como as formas heterodoxas de combate violento (guerrilha, etc.) 
bem como as atividades reativas que a violência militar do estado gera (movimentos de 
resistência violentos, etc.).



233

bem adaptadas que lhes permitiram conquistar as civilizações mais adian-
tadas do mundo helênico e da China. Mas esta vantagem militar tempo-
rária pode sofrer rápida erosão e o puro poder econômico e tecnológico 
da civilização mais adiantada pode se reimpor. As comunidades periféricas 
conseguem criar uma hegemonia estável apenas quando assimilam ele-
mentos da civilização mais adiantada e constroem, a partir daí, uma es-
trutura social superior à sua anterior (ou simplesmente se fundem com 
a cultura mais avançada, criando uma síntese eficiente e funcional). Isso 
aconteceu com assírios, persas, romanos (cujo sistema legal e engenharia 
aplicada se desenvolveram utilizando as bases da Weltanschauung mais 
abstrata dos gregos, entre outras coisas), e com as dinastias mongol/Man-
chu na China (Kublai Khan sendo a figura emblemática aqui). Discutivel-
mente, de certo ponto de vista, foi o que aconteceu também com a Europa 
ocidental em relação à Ásia. De uma posição inicial como uma parte algo 
periférica e secundária do sistema-mundo na época medieval até a grande 
catástrofe desorganizadora global do século XIV (a Peste), a Europa oci-
dental fez aplicação militar de tecnologias-chaves chinesas (em particular, 
pólvora, bússola, papel e imprensa) e a partir daí forçou seu caminho até 
chegar à maior economia do mundo no século XIX.23

Mas as especificidades da relação entre Ásia e Europa não pre-
cisam nos preocupar neste momento, pois o modelo acima reivindica va-
lidade mais universal e abstrata. De acordo com ele, a priori na relação 
entre povos e nações haverá uma forte correlação entre poder econô-
mico (como fundação) e poder militar e capacidades políticas hegemôni-

23  Abu-Lughod fornece um exemplo do que poderia ser visto como uma desconstrução 
da estória do gênio e intrepidez marítima portuguesa do início da Idade Moderna no 
Oceano Índico ao longo das linhas do modelo que proponho quando ela diz: “A China era, 
de longe, a civilização mais adiantada do mundo e a principal potência naval e tecnológica 
mundial até o fim do século XV [...] Tal poder naval não precisava ser frequentemente 
invocado, entretanto, já que há séculos as nações que comerciavam pelo Oceano Índico 
tinham desenvolvido um sistema de coexistência notavelmente tolerante [... A pirataria] 
ficava contida nos interstícios de uma colaboração maior pela qual bens e mercadores 
de muitos lugares se misturavam nos navios uns dos outros e onde regras não escritas 
de reciprocidade asseguravam a obediência geral. Este sistema não foi desafiado até o 
século XVI, quando os homens de guerra portugueses violaram todas as regras do jogo 
queimando ou abordando navios, confiscando cargas e impondo o sistema de passes.” 
(Abu-Lughod, 1993, p. 10-11)
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cas, especialmente no longo prazo (flutuações temporárias a parte). Este 
seria o mundo ideal se todos jogassem pelas regras (da pura economia). 
Entretanto, precisamos introduzir o “fator militar” como uma espécie de 
“jogo sujo”. Alguns atores não obedecem às regras do “jogo econômico” 
e empregam “truques baixos”. Através de hábil utilização dos meios mi-
litares (fora das regras do jogo), usam a violência para desestruturar a 
superioridade que o outro jogador tem no nível do tabuleiro econômico. 
Mas esta vantagem (conquista) por meios militares só perdurará e se tor-
nará estável se o noviço também for habilidoso em incorporar elementos 
da civilização materialmente superior do oponente e construir a partir daí 
uma estrutura social (geralmente uma síntese) mais elevada.

Assim, ficamos com um tabuleiro de xadrez em dois níveis. A 
parte de cima (o nível da economia) é onde o principal jogo é jogado se-
gundo as regras existentes de produção e comércio. Entretanto, alguns 
players jogam por fora das regras (literalmente “sob a mesa”), ao utilizar 
a violência e os meios militares. Este nível subterrâneo mais baixo a priori 
não é tão importante quanto o nível do solo (parte de cima do tabuleiro) 
porque é proibido pelas regras. Mas pode provar-se decisivo se um dos 
jogadores se liberar do “dilema do jogador de xadrez” e resolver a situ-
ação pelos meios militares “proibidos”. Os casos históricos dos estados 
periféricos mencionados acima atestam isso.

Tudo isso deve ser interpretado em termos metafóricos. Mas 
acredito que o esquema que é aqui comunicado metaforicamente tem 
importante valor heurístico. Acredito que ele melhor ilumina o processo 
da dominância europeia sobre a Ásia no século XIX ao incorporar os insi-
ghts que mostraram o considerável progresso anterior da Europa ao mes-
mo tempo em que o relativiza. Ao contestar o exagerado excepcionalismo 
europeu de algumas narrativas, mostramos o papel da violência e con-
quista militar na dominância da Europa sobre a Ásia e que esta vantagem 
militar não era apenas devida à superioridade econômica ou tecnológica 
dos europeus — formando, na verdade, um tipo de “jogo sujo” (às vezes 
literalmente, quando técnicas de engodo e de “dividir para governar” fo-
ram empregadas). O gênio da Europa foi usar o seu avanço econômico 
de uma maneira violenta muito eficiente. Esta combinação específica so-
brepujou (militarmente) seus rivais avançados asiáticos. A metáfora do 
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mercador-guerreiro tem como objetivo sublinhar esta combinação espe-
cífica frequentemente camuflada em narrativas meramente econômicas. 
Entretanto, se nos detivéssemos aqui, poder-se-ia ainda dizer que o fato 
de os europeus serem mais agressivos e competitivos seria, em si, um si-
nal de superioridade e sagacidade. Por isso meu modelo teórico classifica 
a violência como “jogo sujo”: de modo que esta agressividade e belicosi-
dade não sejam naturalizadas e interpretadas como superioridade, mas 
sim como sinal de anormalidade. É como se na luta entre dois igualmente 
poderosos contendores, um deles fizesse recurso do terrorismo (amea-
çando matar membros da família do outro, por exemplo). Este recurso a 
tais técnicas “sujas”, fora das regras, pode até resolver a contenda a favor 
daquele que usou terrorismo. Entretanto, isto não é um sinal de supe-
rioridade de um sobre o outro, apesar de um ter vencido o outro (pelo 
menos temporariamente). O tempo bastante em breve nos dirá se a su-
perioridade ocidental se revelará, no final das contas, muito temporária, 
mas o mais importante, para notarmos, em termos teóricos, é o seguinte. 
Sem o recurso da metáfora da violência como “jogo sujo”, o quadro fi-
caria incompleto e poderia até reforçar o estereótipo da superioridade 
europeia de uma sutil maneira. Quando a China voluntariamente desistiu 
de sua frota de imensos navios transoceânicos no final do século XV e iní-
cio do XVI (exatamente quando os europeus iniciavam suas explorações 
marítimas), isto não ocorreu por incapacidade dos chineses de realizar 
explorações ultramarinas — isto eles já tinham feito antes dos europeus. 
Eles poderiam também ter feito estas explorações de uma maneira vio-
lenta, como os europeus: eles simplesmente escolheram não fazê-lo. E 
isto não é um sinal de fraqueza, assim como não foi um sinal de fraqueza 
de um dos contendores, no caso hipotético supra, não ter feito recurso 
ao terrorismo. A metáfora taxonômica do “jogo sujo” — incidentalmente, 
não intencionada como rotulação ética — é necessária para completar 
o modelo teórico proposto e tornar-nos conscientes da fronteira tênue 
entre normalidade e desvio na relação entre comerciantes e guerreiros 
(ou sacerdotes e comerciantes, cientistas e guerreiros, etc.) na história.24

24  Alguns podem objetar à minha metáfora taxonômica de “jogo sujo” como sendo uma 
forma de julgamento de valor (ético), mas o seu valor heurístico pode ser aduzido do 
seguinte exemplo de Brenner e Isett. Em uma resenha crítica, eles descreveram a posição de 



236

Em suma, a Europa (especialmente Inglaterra) tinha criado for-
midáveis capacidades econômicas e culturais que a haviam tornado uma 
contendora de linha de frente na corrida para a Revolução Industrial. 
Entretanto, a imagem da China e Ásia como estagnadas e incapazes de 
subir também a níveis mais altos é insustentável em vista das pesquisas 
recentes. Além disso, e principalmente, mesmo se a Inglaterra foi o pri-
meiro país a atingir o mundo industrial, o fato de as regiões avançadas da 
China e Ásia não terem podido compartilhar maciçamente da difusão das 
novas tecnologias industriais no século XIX (como fizeram outros países 
europeus) tem muito mais a ver com interferência europeia violenta que 
com uma suposta incapacidade endógena asiática ou uma superioridade 
econômica prévia europeia. Este é o ponto que quero realçar. E acredito 
que isso possa ser feito mais claramente se tivermos um modelo teórico 
a priori que diferencie a violência (o fator militar) como fora das regras do 
jogo a fim de separar os aspectos econômicos da (frequentemente sutil) 
aplicação de métodos forçados de competição internacional.

Note o elemento epistemológico comum entre o fato que meu 
modelo encara a violência como hors du jeu e a baixa estima confucia-
na do fator militar na sociedade. A tradicional hierarquia confuciana das 
quatro grandes classes ou grupos ocupacionais (em ordem descendente: 
literatos, camponeses, artesãos e mercadores) exclui os militares. Como 
Fairbank & Goldman colocaram:  

Pomeranz de que a Europa devia grande parte de sua ascensão no século XIX à exploração 
ultramarina pelas companhias mercantes da seguinte maneira: “A Europa foi capaz de 
[ascender no início do século XIX...] não em consequência de alguma vantagem [prévia] de 
sua economia doméstica, mas sim como resultado de sua forma única de estado mercantil 
e companhias mercantes que tornaram possível seu acesso a terras, matérias primas e, 
acima de tudo, trabalho escravo, de suas colônias americanas.” (Brenner & Isett, 2002, 
p. 610) Colocado desta maneira aparentemente neutra, ainda fica parecendo que havia 
uma superioridade econômica europeia, a saber, a de suas companhias de navegação, 
que eram mais eficientes na construção (ou arrecadação) de riquezas. É apenas quando 
trazemos ao quadro a violência como “jogo sujo” (dentro de um modelo teórico maior) 
que fica claro a importância que a violência teve no processo de ultrapassagem da Europa 
sobre a Ásia. Como Pomeranz colocou: “[...] onde as organizações comerciais europeias, 
supostamente superiores, tinham que competir com os mercadores da outra região do 
Velho Mundo sem usar a força, o seu desempenho foi medíocre.” (Pomeranz, 2000, p. 
18-19) Sem a differentia specifica da violência como “jogo sujo”, o conteúdo da crítica de 
Pomeranz às visões eurocêntricas pode ficar diluído em um modelo puramente econômico 
de “eficiência” superior europeia em atividades comerciais marítimas.
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[…] Os militares não foram listados como uma quinta classe ocu-
pacional porque os wenren (literatos) confucianos que criaram 
a lista encaravam os praticantes de wu (violência) como seus 
inimigos mortais, encarnando o próprio mal da força bruta que 
os confucianos consideravam ser seu dever moral extirpar pelo 
bem do comportamento civilizado. Listá-los como quinta profis-
são seria dar-lhes aprovação tácita, legitimar sua existência, dar-
lhes estatura moral. (Fairbank & Goldman, 1998, p. 109)  

Neste aspecto específico, meu modelo pode ser visto como 
uma leitura paraconfuciana do encontro Europa-Ásia a partir do século 
XIX e, como tal, usado como um contraponto às visões puramente eu-
rocêntricas em comparações “de duas vias” análogas às propostas por 
Wong (1997, p. 6-7).

Final Feliz?

Após nossa jornada ensaística, terminamos com um modelo mi-
nimalista de economia mais violência e os arquétipos descritivos biná-
rios de alguns dos principais players da interação Europa-Ásia. Apesar de 
termos começado com o problema do confronto entre Europa e Ásia, o 
objetivo final do artigo seria propor elementos para um modelo que pu-
desse ter aplicações a casos semelhantes na história. Devido à escolha de 
uma abordagem minimalista, encaro o resultado mais em termos de um 
paramodelo que um modelo completo em si mesmo. Como mencionado 
anteriormente, apenas a economia em si não pode explicar os padrões 
intricados das interações coletivas humanas. Um modelo mais completo 
teria que incluir elementos dos níveis político, social e cultural. Entretan-
to, a configuração e as formas de meu paramodelo podem ser acopla-
das a algumas teorias mais completas do desenvolvimento histórico  — 
a saber aquelas que enfatizam a centralidade da economia — a fim de 
aumentar o seu diapasão heurístico. Encarar a violência (o fator militar) 
como uma forma de “golpe baixo” dentro de um jogo maior com regras 
estabelecidas ajuda a explicar alguns casos surpreendentes ou confusos 
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de alternância hegemônica na história. Assim como a derrota surpreen-
dente, inexplicável de um jogador experiente de cartas por um menos ex-
periente se tornará mais compreensível quando reconhecermos sinais de 
que o jogador menos experiente utilizou truques sujos, alguns dos casos 
de ultrapassagem surpreendente de estados mais ricos e desenvolvidos 
por outros menos dotados podem ser explicados pelo uso habilidoso do 
ingrediente “extra” (a violência/fator militar). Em um sentido minimalis-
ta, alguns modelos centrados na economia têm um apreciável diapasão 
heurístico. Se a eles acrescentarmos a cláusula do meu paramodelo, acre-
dito que poderemos aumentar este diapasão para incluir um significativo 
número de casos desviantes sem muita perda de concisão. A economia 
permanece a fundação mais forte, condicionada ocasionalmente pela 
cláusula da violência (fator militar).

Precisamos agora retornar ao nosso problema inicial e avaliar o 
resultado. Este modelo descreve mais adequadamente (apesar de minima-
listicamente) não apenas a foto da dominância ocidental desde o século 
XIX, mas também o potencial (e provável) filme de uma curta ascensão à 
frente do Ocidente (pouco mais de um século), seguida pela retomada pela 
China (e Ásia) de seu tradicional posto como maior economia do mundo?
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3.2. Eurocentrismo, Asiocentrismo, Globalismo: 
É Possível um ponto de Vista Objetivo no 
Estudo da China e da Ásia? 
(Considerações Metodológicas)

Nos últimos trinta anos o Produto Interno Bruto (PIB) da China 
vem crescendo a uma vertiginosa média de quase 10% anuais. Existem 
previsões de que se os ritmos atuais forem mantidos, em menos de duas 
décadas o país pode desbancar os EUA como a maior economia do mun-
do. Caso esse cenário se realize, algumas revisões epistemológicas deve-
rão ocorrer nas análises comparativas entre Ocidente e Oriente. Como 
podemos ver pela tabela 1.2 do Anexo de Tabelas, em termos de PPC 
(Paridade de Poder de Compra), até o século XIX a China se revezou com 
a Índia no posto de maior economia mundial.25 Similarmente, a tabela 
1.3 mostra que a Ásia teve o maior PIB entre todos os continentes até 
o século XIX e recuperou este posto já no final do século XX. Se a China 
também recuperar o posto de maior economia do mundo entre os países 
no século XXI, então a chamada superioridade econômica ocidental terá 
sido apenas de pouco mais de um século em um mar de séculos em que 

25  O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de bens e serviços produzidos em um país. 
Pode ser medido a preços de mercado ou em PPC (Paridade de Poder de Compra). 
O primeiro método (no qual os preços dos bens e serviços são calculados na moeda 
local e depois expressos em dólar pela taxa corrente de câmbio) é muito afetado pelas 
variações das taxas de câmbio que podem fazer o PIB de um país subir ou descer sem que 
tenha havido mudança na produção real: o valor do PIB em dólares se modifica apenas 
porque o valor da moeda daquele país se alterou em relação ao dólar. Por exemplo, 
se em um hipotético dia a moeda brasileira se desvaloriza 50% em relação ao dólar, 
automaticamente o PIB do Brasil (quando expresso em dólares) “cairia” para a metade 
(apesar de a produção continuar absolutamente a mesma, em termos materiais). Para 
evitar essa deficiência, o método da PPC propõe que todos os bens e serviços de cada país 
sejam medidos diretamente de acordo com seus preços em dólares nos EUA (o mesmo 
produto receberá o mesmo preço que ele vale em dólares nos EUA independentemente 
do país em que foi fabricado) e não por seus preços na moeda local. Isso evita os desvios 
causados pelas alterações nas taxas de câmbio. Esse procedimento pode ser comparado 
a descontar a inflação nas medições do PIB real de um país em diferentes anos. Todas as 
cifras baseadas nas tabelas 1.2 e 1.3 são calculadas em PPC.
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a China (e a Ásia) estiveram à frente. Esta constatação põe em cheque as 
tradicionais noções eurocêntricas que têm guiado as ciências sociais: de 
que a Europa e o Ocidente foram o lócus do moderno crescimento econô-
mico (e da modernidade em geral) e até hoje são o seu carro-chefe. Como 
coadunar isso com o fato de que a China (e a Ásia em geral) estiveram à 
frente na maior parte do tempo, são a parte mais dinâmica atualmente e 
podem amplamente dominar o século XXI em diante?

É no vácuo destas dúvidas que uma série de autores revisionistas 
tem postulado nas últimas décadas uma leitura asiocêntrica do desenvol-
vimento histórico mundial, enfatizando que tradicionalmente foi a Ásia, e 
não a Europa, a locomotiva da economia do globo como um todo.

Afinal, quem tem razão: os autores eurocêntricos ou os asiocên-
tricos? Além disso, é possível uma posição metodológica que fuja ao di-
lema do eurocentrismo versus asiocentrismo? Estas são as questões que 
discutiremos neste ensaio. Elas são especialmente importantes para os 
pesquisadores brasileiros sobre a Ásia, visto que não somos nem euro-
peus nem asiáticos: portanto, como nos situar dentro deste debate?

Um Apanhado Histórico da Questão

Eurocentrismo é um termo usado para designar um modo es-
pecífico de narrativa histórica que estabelece o primado da Europa (e do 
Ocidente) como a avant-garde da modernidade, do capitalismo e do de-
senvolvimento econômico moderno. Tem uma longa tradição de autores 
tão diversos e influentes como Montesquieu, Hegel, Marx e Weber. (Mon-
tesquieu, 1995; Hegel, 2001; Marx, 1961 e 1971; Weber, 1958 e 1997) 
Apesar das teses essencialistas mais exageradas das visões eurocêntricas 
do século XIX terem sido criticadas pela literatura anticolonial do período 
pós-Segunda Guerra Mundial, essa crítica se concentrava principalmen-
te nos aspectos políticos da exploração (colonial e neocolonial).26 Assim, 

26  Panikkar, 1953; Césaire, 1953; Mao, 1963; Fanon, 1963; Ho, 1968. É interessante notar 
que mesmo a teoria da dependência dos anos 1960 e 1970, ainda que enfatizando as 
trocas desiguais econômicas entre centro e periferia como uma das principais causas do 
subdesenvolvimento, não representava necessariamente uma negação de que a Europa 
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culminando nos anos 1980 nós veríamos um novo boom de livros reafir-
mando visões eurocêntricas do lado econômico. Títulos como “O Milagre 
Europeu”, “O Triunfo do Ocidente”, “Prometeu Desacorrentado” e outros 
realizavam análises comparativas e confirmavam que a Europa (“Ociden-
te”) era o lócus onde os processos pioneiros de modernização ocorreram 
e continua a ser sua principal fortaleza.27

Entretanto, na década de 1990 testemunhamos uma nova onda 
de críticas contra as visões eurocêntricas que prosseguiram do ponto 
onde a literatura anticolonial tinha parado. Essas novas visões asiocêntri-
cas combatem o eurocentrismo no terreno estritamente econômico tam-
bém. Citando uma série de novos dados técnicos, relativizam (e por vezes 
invertem) a vantagem econômica e tecnológica que o Ocidente teria his-
toricamente tido sobre o Oriente mesmo na época moderna e contempo-
rânea. (ex., Frank & Gills, 1993; Wong, 1997; Frank, 1998; Perdue, 1999; 
Pomeranz, 2000; Hobson, 2006)

Os relatos eurocêntricos datam o começo da ascensão do Oci-
dente sobre o Oriente da época da Renascença (ou até antes).28 Os novos 
autores asiocêntricos atacam esta noção. Andre Gunder Frank (1998) nos 
relembra que até o século XIX a economia da Ásia era maior que a da 
Europa, e a da China sozinha maior que a de todos os países da  Europa 
ocidental juntos. Kenneth Pomeranz (2000) cita dados para provar que 
até a época da Revolução Industrial não havia sinais definitivos que a Eu-

tinha sido afinal o lócus inicial do crescimento econômico moderno e da modernidade 
em geral. (Frank, 1975; Amin, 1976; Cardoso, 1979)
27  Jones, 1981; Roberts 1985 e Landes, 1969 foram os autores dos títulos mencionados. 
Mas outros exemplos abundam, por exemplo, North, 1973 e 1990; Baechler, Hall & 
Mann, 1988; Kennedy, 1987; Mokyr, 1990; Maddison, 2006. 
28  A Renascença, com sua nova visão mais secular, racional e científica é frequentemente 
citada como o ponto em que a Europa começou a se distanciar do resto do mundo. Mas 
alguns autores ligam a vantagem europeia a épocas anteriores da história. Hall (1988) 
descreve o feudalismo europeu, com suas unidades competindo sinergicamente (em 
vez de serem governadas, de forma burocrática, por um centro imperial repressivo 
à la China), como a precondição para a futura decolagem econômica eficiente da 
Europa na época do estado-nação. Anderson (1974) vai mais atrás no tempo. Diz que a 
Renascença europeia teve um efeito transformativo tão poderoso porque representava a 
concatenação da Antiguidade clássica com o feudalismo. Assim, neste caso, para termos 
o quadro completo das precondições para o avanço da Europa, teríamos que voltar até 
a antiguidade greco-romana.
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ropa ultrapassaria a China em termos de crescimento econômico moder-
no, já que ambas sofriam das limitações de um crescimento até então 
basicamente smithiano. Roy Bin Wong (1997) analisou as características 
do desenvolvimento social da Europa e da China e relativizou fortemente 
qualquer vantagem a priori que a Europa teve em termos de crescimento 
econômico moderno em uma escala histórica mundial.

Parte da razão porque este debate está se passando tão for-
temente hoje é a presente situação da China. Há previsões de que se a 
economia chinesa continuar crescendo nos ritmos que vem mantendo há 
três décadas, em menos de vinte anos se tornará a maior economia do 
mundo. Se esse cenário se realizar, nós estaremos face a uma situação in-
telectualmente desafiante. Se a China (e a Ásia) tinham a maior economia 
do mundo até o século XIX e recobrarem esta posição no século XXI, isto 
significará que a primazia econômica do Ocidente em termos históricos 
terá se reduzido a meros dois séculos. Que consequências isso terá no 
debate eurocentrismo versus asiocentrismo?

Se a situação se inverter e a Ásia recobrar a liderança mundial, 
provavelmente testemunharemos um crescimento do triunfalismo asio-
cêntrico. Mas se este futuro cenário não se realizar (digamos que a Chi-
na desacelere-se economicamente e estagne numa posição de país de 
renda média), os autores eurocêntricos poderão se sentir vindicados e o 
eurocentrismo tornar-se-á hegemônico novamente. Esta situação teórica 
instável nos faz compreender que o debate eurocentrismo e asiocentris-
mo tornou-se uma espécie de jogo de soma-zero: um lado vence, o ou-
tro perde. Quem está vencendo e quem está perdendo nesse debate já 
mudou de lugar tantas vezes no passado que precisamos encontrar uma 
proposição heuristicamente mais satisfatória.

O Globalismo

Uma das maneiras apontadas atualmente para fugir da camisa-
de-força do debate polarizado entre eurocentrismo e asiocentrismo é a 
postulação do globalismo ou humanocentrismo. (Frank, 1998, p. 4 e 8) 
Frank critica a parcialidade das duas posições anteriores, cada uma tentan-
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do provar que seu “continente” foi superior ao outro, sendo mais respon-
sável pelo avanço da humanidade até aqui que o oponente. Entretanto, 
isso cria certo paroquialismo e tende a excluir ou ofuscar a contribuição 
de outras partes (por exemplo, África e Américas) para o desenvolvimen-
to mundial. Assim, como alternativa, propõe uma visão globalista ou hu-
manocêntrica da história em que o todo é maior que as partes, as partes 
estão interligadas e com diversas contribuições sincrônicas ou diacrônicas 
entre si. Frank é a versão mais radical desta proposição globalista, mas vá-
rios autores caminham nesta direção em suas contribuições (e.g. Abu-Lu-
ghod, 1989 e 1993; McNeill, 1991a; Hodgson, 1993). É importante notar 
que Andre Gunder Frank foi muito influenciado e interagiu com a teoria 
wallersteiniana do sistema-mundo. Assim, prega uma espécie de teoria do 
sistema-mundo realmente global (e não baseada na economia europeia a 
partir do século XVI como Wallerstein). Este detalhe é importante, pois o, 
autor vê o conjunto (o sistema global) influenciando estruturalmente (sin-
cronizando, desenvolvendo e constrangendo) suas partes constitutivas, 
sejam elas Europa, Ásia ou outras. Segundo Frank, (1998, p. 37)

Já que o todo é mais que a soma das suas partes, cada parte 
é não apenas influenciada pelas outras partes, mas também 
pelo que acontece no (sistema do) mundo inteiro. Não há como 
entender o que se passou na Europa ou América sem levar em 
consideração o que aconteceu na Ásia e na África e vice-versa 
[...] Em suma, precisamos de uma análise holística para explicar 
qualquer parte do sistema.

Em relação à ascensão da Europa, Frank (1998, p. 37) diz que:

Minha tese (ecoando, mas estendendo Blaut) é que o Ocidente 
comprou um bilhete de terceira-classe no trem econômico 
asiático, depois alugou um vagão inteiro e somente no século 
XIX conseguiu deslocar os asiáticos da locomotiva. Uma seção 
examina e cita a análise de Adam Smith de como os europeus 
conseguiram fazer isso com dinheiro americano. Eles usaram-
no não apenas para expandir suas economias, mas também, e 
talvez especialmente, para comprarem uma fatia do mercado 
asiático em expansão. Assim, a revolução industrial, e seu even-
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tual uso pelos europeus para atingir uma posição de dominação 
na economia mundial, não pode ser adequadamente explicada 
apenas em termos de fatores “internos” da Europa, nem mes-
mo para suplementar sua acumulação de capital extraído das 
colônias. Precisamos de uma explicação de caráter mundial para 
entender esse processo global.

Dúvida Metodológica: Qual das Abordagens é a 
mais Adequada para o Entendimento das Interações 
Ocidente-Oriente?

Quem explica melhor o desenvolvimento comparado de Europa 
e Ásia: os autores eurocêntricos, asiocêntricos ou globalistas? A questão é 
importante para os pesquisadores brasileiros. Como o campo dos estudos 
históricos asiáticos está ainda incipiente em nosso país, os paradigmas ado-
tados em seu início podem marcar os ulteriores desdobramentos na área.

A resposta a esta questão é complexa. Envolve elementos empí-
ricos e teóricos. Comecemos pelos empíricos. Daremos aqui ênfase aos 
aspectos econômicos da questão, pois são os que estão em mais vigo-
roso debate atualmente (movidos pelo dinamismo de economias como 
a China, Índia além do tradicional peso dos tigres asiáticos e do Japão). 
Entretanto, esta ênfase no econômico deve ser temperada pela crítica do 
anticolonialismo do pós-Segunda Guerra Mundial. Como vimos acima, os 
autores anticoloniais deslocavam o debate do campo meramente econô-
mico para o campo político das questões de exploração e violência como 
a Europa impôs seu domínio sobre a Ásia. Levaremos em consideração 
esta crítica política posteriormente, quando formos analisar os aspectos 
teóricos da questão. No momento abordaremos, pelo prisma empírico, a 
problemática de qual região foi mais adiantada economicamente na his-
tória e qual deverá ter a preeminência econômica no futuro próximo.
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Pelo Aspecto Empírico

A narrativa eurocêntrica tradicional enfatiza que a partir da Re-
nascença a Europa adquire uma visão de mundo cada vez mais racional, 
secular, científica. Esta nova Weltanschauung desencadeará uma série de 
desenvolvimentos comerciais, produtivos e e tecnológicos que colocarão 
a Europa na vanguarda do mundo moderno. Esta vantagem no deslanche 
e desenvolvimento da modernidade permitirá à Europa dominar o mun-
do após as Grandes Navegações.

Esta narrativa é poderosa. Afinal, não foi mesmo a Europa que 
deslanchou a modernidade e dominou o mundo? Não são os países oci-
dentais (europeus, EUA) que estão ainda hoje na vanguarda mundial? 
Como se contrapor a esta visão?

Os autores asiocêntricos dos anos 1990 relativizam (e mesmo se 
contrapõe a) esta visão com diversos argumentos. Primeiro de tudo, no-
tam que a maior economia do mundo até o século XIX era a China (entre 
os países) e Ásia (entre os continentes). Assim, a vantagem europeia seria 
bem mais recente do que tradicionalmente colocado nos livros de história.

Os autores eurocêntricos revidam com o argumento de que se 
em termos de produção bruta isto é correto, em termos de produtivida-
de per capita a Europa já vinha lentamente ultrapassando a China e Ásia 
desde o século XV (ver tabela 1.1). O avanço de um país seria, assim, me-
dido não pela sua produção bruta (países grandes levam vantagem neste 
item), mas sim pela sua produtividade per capita ou PIB per capita.

O autor asiocêntrico John M. Hobson (2006, p. 75-76) retruca a 
isto com dois argumentos. Por vezes, a mera produção bruta é mais impor-
tante que a produtividade per capita em termos geopolíticos. Por exemplo, 
a Suíça tem um PIB per capita maior que o dos EUA. Mas isso não quer dizer 
que a Suíça seja mais avançada ou poderosa que os EUA. Além disso, Hob-
son cita que nem todos concordam com as estatísticas citadas por Maddi-
son (veja tabela 1.1) de que a produtividade da Europa ocidental passou a 
superar a da China já a partir do século XV. Outro famoso historiador econô-
mico (eurocêntrico, inclusive) Paul Bairoch, em suas estatísticas históricas, 
mostra que somente a partir de 1750 a produtividade da Europa Ocidental 
começa a superar a da China. (Bairoch, 1993, p. 104) Ou seja, somente a 
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partir da Revolução Industrial a Europa teria superado as regiões avançadas 
da Ásia em termos de produtividade também.

Assim, os autores asiocêntricos “comprimem” a vantagem euro-
peia a um período muito curto e minoritário da história: cerca de um a 
dois séculos em um mar de séculos em que a China e a Ásia estiveram na 
frente. A vantagem chinesa e asiática indubitável no período pré-moder-
no, dubitável no período moderno (sécs. XV a XVIII) e a possibilidade de a 
Ásia dominar o mundo economicamente novamente no século XXI fazem 
com que os autores asiocêntricos afirmem que a narrativa histórica mun-
dial correta é a de uma longa superioridade oriental sobre o Ocidente em 
vez da narrativa tradicional eurocêntrica de uma longa e antiga vantagem 
ocidental sobre o Oriente.

Mas, então, como explicar a dominação ocidental (literal) sobre 
a Ásia no século XIX e início do XX? Aqui é importante resgatar os ar-
gumentos dos autores anticolonialistas que enfatizavam os aspectos po-
líticos da exploração colonial, especialmente a violência. (Fanon, 1963) 
Pelas discussões acima vemos que o tipo de desenvolvimento endógeno 
da Europa antes da Revolução Industrial, apesar de impressionante, não 
era tão superior e nem seria suficiente em si para explicar um domínio 
europeu absoluto sobre os asiáticos. E mesmo a Revolução Industrial, em 
um ambiente de level playing field econômico, não seria suficiente para 
explicar uma vantagem tão extraordinária dos europeus. Afinal, a Revolu-
ção Industrial existiu, de forma incipiente, no final do século XVIII apenas 
na Inglaterra e só lentamente, ao longo do século XIX, foi se espalhando a 
outros países da Europa e América. Se a Revolução Industrial se dissemi-
nou para outros países europeus e EUA, porque não poderia também ter 
se disseminado para a China e Índia (países que tinham manufaturas mais 
fortes que muitas europeias antes do século XIX)? Corretamente os auto-
res anticolonialistas enfatizam o fator violência como o impeditivo que fez 
com que a Revolução Industrial ficasse oligopolizada por certos países e 
não se espalhasse para as potências asiáticas. Assim, não foi a vantagem 
puramente econômica e tecnológica europeia que garantiu a dominação 
ocidental da Ásia no século XIX. O segredo da Europa foi empregar esta 
tecnologia de uma maneira específica, violenta, de modo que ela se re-
fletisse em conquistas militares sobre seus rivais econômicos asiáticos (as 
guerras do ópio com a China espelham bem essa situação). Foi a maneira 
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violenta de utilizar esta tecnologia que garantiu aos europeus a domina-
ção. Ou seja, ela foi resultado de jogo sujo, fora das regras da competição 
econômica leal, que garantiu a superioridade europeia, e não uma supos-
ta vantagem comercial e produtiva inata e antiga daquele continente.

Alguns podem argumentar que pelo menos a Revolução Indus-
trial foi um desenvolvimento puramente europeu. Nesse caso pode-se 
contra-argumentar que a Revolução Industrial não foi europeia e sim es-
tritamente britânica. Ela começou na Inglaterra e depois se espalhou para 
a Europa e América. A pergunta dos asiocêntricos é: por que não se espa-
lhou também para a China e Índia, que tinham fortes manufaturas até o 
século XIX? Sua própria resposta é que se fosse uma competição econô-
mica pura e limpa, a Revolução Industrial teria se espalhado também para 
aqueles países: não o fez devido à violência impeditiva. Além disso, alguns 
autores asiocêntricos veem raízes asiáticas (especialmente chinesas) não 
apenas na revolução comercial europeia do séc. XV em diante, mas tam-
bém na Revolução Industrial do século XIX.29

No Terreno Teórico

Voltamos à nossa questão inicial. Epistemologicamente, qual a 
abordagem mais adequada?

As três contêm pontos fortes e fracos.
O eurocentrismo trouxe importantes discussões: a questão da 

modernidade, da racionalidade, do desenvolvimento econômico, os de-
talhes técnicos de produção e produtividade, cálculos de custo/benefício, 
etc. Sua tentativa de demarcar as diferenças entre os sistemas pré-mo-
dernos e modernos forneceram insights cruciais em relação ao problema 
da eficiência e eficácia produtivas.

Por outro lado, o eurocentrismo acabou levando a um etnocen-
trismo que, quando levado ao exagero, chegou a desembocar em teorias 
racistas. Além disso, muitas de suas suposições não se revelaram tão ob-
jetivas quanto pareciam de início (por exemplo, a noção de uma superio-
ridade econômica europeia relativamente antiga).

29  Ver, por exemplo, o capítulo 9 (“The Chinese Origins of British Industrialization”) em 
Hobson, 2006, p. 190-218.
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Para corrigir esses defeitos, o asiocentrismo trouxe importantes 
contribuições. Podou os exageros temporais e qualitativos das narrativas 
eurocêntricas, ao mostrar que o predomínio europeu não era tão antigo 
nem tão qualitativamente diferente assim. Realçou e clarificou a vanta-
gem asiática nos tempos pré-modernos e relativizou a vantagem europeia 
nos tempos modernos, colocando-a em perspectiva mais adequada.

Por outro lado, o asiocentrismo também foi acusado de exageros. 
Alguns autores eurocêntricos insistem que a produtividade europeia ultra-
passou a asiática já em séculos anteriores e não apenas a partir do final 
do XVIII e acusam de exageradas as versões como a de Hobson (2006, p. 
190) das chamadas “raízes chinesas da industrialização britânica”. Mas a 
principal acusação feita aos autores asiocêntricos (principalmente os mais 
recentes) é de que estão tentando ser “mais realistas que o rei”. Ou seja, 
absorveram os princípios-guias das análises eurocêntricas (modernidade, 
racionalidade, produtividade) e tentam provar que a Ásia é mais “moder-
na, racional, produtiva” que seu equivalente europeu.30 Neste ponto, tal-
vez seja bom retomar algumas das críticas dos autores anticolonialistas do 
pós-Segunda Guerra Mundial que procuravam puxar a discussão para fora 
do campo meramente econômico, tecnicista ou formalista, e jogá-la para a 
discussão política. Afinal, o que significa ser uma sociedade mais desenvol-
vida? Significa meramente produzir mais (per capita) que outra? Significa 
ser capaz de militarmente dominar a outra? Significa ter uma civilização 
superior? (mas, nesse caso, baseado em que valores medir a superiorida-
de?) O perigo de absorver os princípios tecnicistas, economicistas das nar-
rativas eurocêntricas poderia levar os pesquisadores asiocêntricos a cair 
num outro tipo de armadilha epistemológica etnocêntrica.

Para fugir à esta dicotomia, foi proposta uma alternativa: a abor-
dagem globalista ou humanocêntrica. Ela constata que a história da hu-
manidade recebeu contribuições maiores que apenas as da Europa e Ásia, 
como as da África e Américas, por exemplo, e por isso a análise deve ser 
feita de uma maneira mais global. Além disso, na versão de Andre Gunder 
Frank (1998) a teoria assume contornos de um verdadeiro sistema-mun-

30  Ver um exemplo dessas críticas do asiocentrismo “retomar os antípodas Ocidente-
Oriente ao reverso” em Pieterse, 2006, p. 64-65.
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do em que o conjunto do todo constrange, formata e limita suas partes 
constituintes, não sendo a priori possível analisá-las de modo estanque.

Esta é uma abordagem atraente e com um alto caráter huma-
nista. Proporciona uma maneira de fugir ao paroquialismo do dilema eu-
rocentrismo versus asiocentrismo. Entretanto, apresenta também alguns 
problemas. Em termos teórico-metodológicos gerais, é possível ao pes-
quisador fugir de suas origens e assumir um ponto de vista superior, algo 
como a visão da águia? Além disso, existe realmente esse ponto superior 
por cima de todas as visões nacionais e individuais? Não será esse ponto 
superior uma abstração inexistente na realidade, já que uma humanidade 
unida não tem existência real? Uma demonstração empírica dessas difi-
culdades é a própria obra de Frank (1998). Ele chama sua posição de glo-
balista ou humanocêntrica, mas vários observadores consideram sua po-
sição como sendo de um extremado autor asiocêntrico. Isso mostra como 
pode ser difícil fugir de posições parciais, mas concretas. Além do mais, a 
ideia de que alguém, por virtude de alguma excepcionalidade epistemo-
lógica, consegue ver de um ponto mais alto que os outros carrega sempre 
um perigo totalitário. Grandes ditadores ou ditaduras iniciaram-se com 
aqueles que se consideravam os “portadores da verdade histórica”. Isso 
obviamente não é para desencorajar os experimentalismos teóricos; ape-
nas para mostrar que há perigos inerentes. As próprias resenhas mistas 
do trabalho de Andre Gunder Frank realçam essas dificuldades.

Uma Proposta de Síntese

Assim, as três abordagens sobre a Ásia têm suas vantagens e des-
vantagens. Eu gostaria de lançar aqui uma proposta de síntese que pode 
ser útil como uma proposição inicial de trabalho para os pesquisadores 
do Brasil (geograficamente “de fora” dos pontos iniciais de Europa e Ásia).

Partirei de uma proposta metodológica avançada por Wong 
(1997, p. 282) para o estudo específico da história da China comparada 
à da Europa. Ele sugeriu que se por um lado não conseguimos escapar 
de analisar a China à luz de padrões europeus, devemos também sime-
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tricamente analisar a história da Europa à luz de padrões chineses. Estas 
comparações simétricas (ou “de duas mãos”) formarão uma análise mais 
produtiva e iluminadora que o tradicional método de avaliar tanto a his-
tória da China como a da Europa por padrões eurocêntricos.

Inspirado por esta visão, eu gostaria de propor um método de 
comparações multifocais em relação ao problema das abordagens euro-
cêntricas, asiocêntricas e globalistas. Proponho que ao se estudar com-
parativamente a Ásia (ou um país ou região dela) procuremos ver nosso 
objeto de análise das três maneiras e após tentemos realizar uma síntese 
dialética delas, superando as deficiências de cada uma através do con-
traste com a visão oferecida pelas outras. Ou seja, analisando a história 
de um país da Ásia do ponto de vista eurocêntrico, depois do ponto de 
vista asiocêntrico e depois de um ponto de vista global obteremos visões 
diferentes, por vezes conflitivas. Esses conflitos chamarão a atenção para 
as deficiências tópicas de cada uma ao mesmo tempo mostrando alter-
nativas a elas. A partir daí poderemos, possivelmente, obter uma síntese 
superior que reúna o melhor de cada uma e ultrapasse suas deficiências.
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3.3. Eurásia como Conceito Unificador no 
Debate Eurocentrismo versus Asiocentrismo

Eurocentrismo é um termo usado para designar um modo es-
pecífico de narrativa histórica que estabelece o primado da Europa (e 
do Ocidente) como a avant-garde da modernidade, do capitalismo e do 
desenvolvimento econômico moderno. Tem uma longa tradição de au-
tores tão diversos e influentes como Montesquieu, Hegel, Marx e We-
ber. (Montesquieu, 2008; Hegel, 2001; Marx, 1961-1971a e 1991; Weber, 
1981 e 1997) Apesar das teses essencialistas mais exageradas das visões 
eurocêntricas do século XIX terem sido criticadas pela literatura anticolo-
nial do período pós-Segunda Guerra Mundial, essa crítica se concentrava 
principalmente nos aspectos políticos da exploração (colonial e neocolo-
nial).31 Assim, culminando nos anos 1980 nós veríamos um novo boom de 
livros reafirmando visões eurocêntricas do lado econômico. Títulos como 
“O Milagre Europeu”, “O Triunfo do Ocidente”, “Prometeu Desacorrenta-
do” e outros realizavam análises comparativas e confirmavam que a Euro-
pa (“Ocidente”) era o lócus onde os processos pioneiros de modernização 
ocorreram e continua a ser sua principal fortaleza.32

Entretanto, na década de 1990 testemunhamos uma nova onda 
de críticas contra as visões eurocêntricas que prosseguiram do ponto 
onde a literatura anticolonial tinha parado. Essas novas visões asiocêntri-
cas combatem o eurocentrismo no terreno estritamente econômico tam-
bém. Citando uma série de novos dados técnicos, relativizam (e por vezes 
invertem) a vantagem econômica e tecnológica que o Ocidente teria his-

31  Por exemplo, Césaire (1953), Fanon (1963) Ho (1968), Panikkar (1977) e Mao (1979). 
É interessante notar que mesmo as teorias da dependência dos anos 1960 e 1970, ainda 
que enfatizando as trocas desiguais econômicas entre centro e periferia como uma das 
principais causas do subdesenvolvimento, não representavam necessariamente uma 
negação de que a Europa tinha sido afinal o lócus inicial do crescimento econômico 
moderno e da modernidade em geral. (Frank, 1975; Amin, 1976; Cardoso & Faletto, 1970)
32  Jones (1981), Roberts (1985) e Landes (1969) foram os autores dos títulos 
mencionados. Mas outros exemplos abundam como North (1973 e 2002), Baechler, Hall 
& Mann (1989), Kennedy (1989), Mokyr (1990) e Maddison (2006). 
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toricamente tido sobre o Oriente mesmo na época moderna e contempo-
rânea. (ex., Frank & Gills, 1993; Wong, 1997; Frank, 1998; Perdue, 1999; 
Pomeranz, 2000; Hobson, 2006)

Os relatos eurocêntricos datam o começo da ascensão do Oci-
dente sobre o Oriente da época da Renascença (ou até antes).33 Os novos 
autores asiocêntricos atacam esta noção. Andre Gunder Frank (1998) nos 
relembra que até o século XIX a economia da Ásia era maior que a da 
Europa e a da China sozinha maior que a de todos os países da  Europa 
ocidental juntos. Kenneth Pomeranz (2000) cita dados para provar que 
até a época da Revolução Industrial não havia sinais definitivos que a Eu-
ropa ultrapassaria a China em termos de crescimento econômico moder-
no, já que ambas sofriam das limitações de um crescimento até então 
basicamente smithiano. Roy Bin Wong (1997) analisou as características 
do desenvolvimento social da Europa e da China e relativizou fortemente 
qualquer vantagem a priori que a Europa teve em termos de crescimento 
econômico moderno em uma escala histórica mundial.

Parte da razão porque este debate está se passando tão fortemen-
te hoje é a presente situação da China. Há previsões de que se a economia 
chinesa continuar crescendo nos ritmos que vem mantendo há três déca-
das, em menos de vinte anos se tornará a maior economia do mundo em 
termos de Paridade de Poder de Compra (PPC). Se esse cenário se realizar, 
nós estaremos em face de uma situação intelectualmente desafiante. Se a 
China (e a Ásia) tinha a maior economia do mundo até o século XIX e reco-
brar esta posição no século XXI, isto significará que a primazia econômica do 
Ocidente em termos históricos terá se reduzido a meros dois séculos. Que 
consequências isso terá no debate eurocentrismo versus asiocentrismo?

33  A Renascença, com sua nova visão mais secular, racional e científica é frequentemente 
citada como o ponto em que a Europa começou a se distanciar do resto do mundo. Mas 
alguns autores ligam a vantagem europeia a épocas anteriores da história. Hall (1989) 
descreve o feudalismo europeu, com suas unidades competindo sinergicamente (em 
vez de serem governadas, de forma burocrática, por um centro imperial repressivo 
à la China) como a precondição para a futura decolagem econômica eficiente da 
Europa na época do estado nação. Anderson (1985) vai mais atrás no tempo. Diz que a 
Renascença europeia teve um efeito transformativo tão poderoso porque representava a 
concatenação da Antiguidade clássica com o feudalismo. Assim, nesse caso, para termos 
o quadro completo das precondições para o avanço da Europa, teríamos que voltar até 
a antiguidade greco-romana.
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A pesquisa que proponho se origina nesta questão. Se a situação 
se inverter e a Ásia recobrar a liderança mundial, provavelmente teste-
munharemos um crescimento do triunfalismo asiocêntrico. Mas se este 
futuro cenário não se realizar (digamos que a China desacelere-se econo-
micamente e estagne numa posição de país de renda média), os autores 
eurocêntricos poderão se sentir vindicados e o eurocentrismo tornar-se 
hegemônico novamente. Esta situação teórica instável nos faz compreen-
der que o debate eurocentrismo e asiocentrismo tornou-se uma espécie 
de jogo de soma-zero: um lado vence, o outro perde. Quem está vencen-
do e quem está perdendo nesse debate já mudou de lugar tantas vezes 
no passado que precisamos encontrar uma proposição heuristicamente 
mais satisfatória. É a busca de uma posição mais adequada que me leva a 
propor o termo Eurásia como um conceito unificador no debate eurocen-
trismo versus asiocentrismo.

Tradicionalmente, no debate entre eurocentrismo e asiocentris-
mo, as vantagens da Europa no período moderno são confrontadas com 
as vantagens da Ásia em tempos pré-modernos mais questões de anti-
colonialismo (e controvérsias teóricas sobre o sentido de modernidade) 
nos séculos recentes. Eu proponho abandonar esta abordagem de soma-
zero e conceber o continente eurasiano como ele fisicamente é, ou seja, 
uma entidade única e integral. Isto significa ver a Eurásia como um espaço 
comum e integrado onde influências, ideias, tecnologias, bens e servi-
ços desde tempos antigos se comunicam e difundem. John M. Hobson 
(2006) mostrou como várias das invenções e tecnologias foram criadas e 
aperfeiçoadas em diferentes regiões da Eurásia de tal modo que muitas 
vezes é difícil apontar se ela é uma invenção “oriental” ou “ocidental”. 
Similarmente, a influência de ideias e práticas estatais confucianas no Ilu-
minismo ocidental e a influência recíproca do Iluminismo ocidental no 
Oriente no período colonial ilustram quão difícil pode ser separar o que é 
“ocidental” do que é “oriental” na herança cultural da Eurásia. À medida 
que as linhas de separação se tornam menos nítidas, a necessidade de se 
procurar uma abordagem mais sintética e compreensiva se torna forte. 
Acredito que é possível propor um modelo integrado “eurasiano” de de-
senvolvimento histórico que incorpore, sintetize e supere dialeticamente 
insights dos campos eurocêntrico e asiocêntrico. Minha hipótese é que 
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tal modelo ecumênico dará conta, de forma mais adequada, das varia-
ções na liderança econômica e tecnológica entre as diversas regiões da 
Eurásia na longa escala histórica.

Em termos teóricos e metodológicos, este esforço estará afiliado 
com as abordagens variantes e derivadas de teorias do sistema-mundo 
que incorporam o conceito de Eurásia como ecúmeno. A teoria do sis-
tema-mundo, na versão original de Wallerstein, (1974) era eurocêntrica 
no sentido que postulava o sistema capitalista moderno como originan-
do e expandindo a partir da Europa no século XVI até englobar todo o 
mundo. Entretanto, alguns teóricos ligados ao debate do sistema-mundo 
(e.g., Abu-Lughod, 1989; Frank & Gills, 1993) saíram do quadro de refe-
rência eurocêntrico e olharam para a Ásia à procura de uma visão mais 
equilibrada do ecúmeno eurasiano. O conceito de eurásia como parte de 
um grande ecúmeno foi advogado por William McNeill (1991a) em seus 
trabalhos de história mundial. McNeill (1991) enfatiza os intercâmbios 
entre as diferentes sociedades e culturas como o primum mobile do de-
senvolvimento das diferentes civilizações. Eu gostaria de expandir a partir 
desses insights e construir um modelo de interações modulares entre as 
diferentes regiões interconectadas da eurásia como uma maneira melhor 
de entender as mudanças nos ritmos de desenvolvimento econômico de 
algumas das principais partes do “maciço” social eurasiano. Não será um 
modelo quantitativo ou tipológico, pois a experiência eurasiana integrada 
interna é única. Nesse sentido, não pode ser generalizada e colocada em 
uma tipologia que a compare/contraste com outras unidades tipológicas 
de características internas semelhantes. Mas proporemos um modelo 
narrativo: uma narrativa que consiga dar conta dos desenvolvimentos 
históricos da Ásia e Europa mais adequadamente que as descrições euro-
cêntricas e asiocêntricas separadamente. 

Algumas Considerações Metodológicas

Antes de iniciarmos a descrição de nosso modelo eurasiano in-
tegrado, algumas palavras de advertência são necessárias se quisermos 
evitar o etnocentrismo que identificamos em muitos autores eurocêntri-
cos ou asiocêntricos.
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Primeiro de tudo, estamos propondo um modelo eurasiano 
como alternativa para superar as limitações dentro do debate preciso que 
investigamos até aqui do eurocentrismo versus asiocentrismo. Nosso mo-
delo visa atuar dentro deste debate e não se propõe a ser uma prescrição 
para a história mundial como um todo (apesar de que acreditamos que 
elementos metodológicos desta nossa construção poderão ser úteis no 
estudo dessa mesma história mundial). Por mais que a Europa e a Ásia 
tenham tido um papel importantíssimo na história global, uma narrati-
va que colocasse a problemática das interações eurasianas como cerne e 
modelo desta história estaria repetindo o mesmo etnocentrismo (apenas 
numa versão mais soft e ampliada) das narrativas eurocêntricas e asio-
cêntricas em separado.

Comecemos pelo problema da África. Como afirmei, coloquei o 
conceito de Eurásia (Europa + Ásia) como método de superação dialética 
do debate específico de eurocentrismo versus asiocentrismo. Se ampliar-
mos nossos horizontes para uma escala mundial, logo de imediato nos 
deparamos com a constatação de que o ecúmeno eurasiano é na verda-
de um ecúmeno afro-eurasiano. Primeiro de tudo, fisicamente Europa, 
Ásia e África eram ligados por terra, formando um único continente, até 
o século XIX quando o homem artificialmente cortou a ligação terrrestre 
da África com o resto do ecúmeno ao construir o canal de Suez desca-
racterizando o istmo com o mesmo nome. Mas essa ligação umbilical vai 
além do aspecto físico. Culturalmente, economicamente e politicamente 
a África foi fundamental para a formação e avanço da Europa e da huma-
nidade como um todo. Essa importância pode ser deduzida da seguinte 
afirmação: sem Europa poderia ter havido a humanidade, mas não sem 
a África. A África foi o berço da raça humana atual, que dali se expandiu 
para outras regiões. Apenas este fato deveria marcar um lugar ao sol para 
a África independentemente dos desenvolvimentos históricos posterio-
res. Isso fica realçado por um mero raciocínio contrafactual. Imaginemos 
a possibilidade (não tão remota) de que a humanidade se extinga em um 
futuro próximo devido a alguma guerra nuclear que envolva os mesmos 
protagonistas das guerras mundiais anteriores. Nesse caso, os futuros his-
toriadores de outros planetas, ao narrarem a história do planeta Terra e 
do gênero humano, descreverão que a África deu a vida à raça humana e 
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a Europa e seus offshoots (EUA?) a extinguiram: numa perspectiva de très 
longue durée como essa, certamente o papel da África terá sido bem mais 
importante que o da Europa para a raça humana.

Mas não é apenas neste sentido básico que a África foi funda-
mental. Se as narrativas eurocêntricas colocam a Grécia como centro e 
origem do pensamento que desembocaria posteriormente na modernida-
de europeia, Martin Bernal (1987-2006), seguindo uma seara intelectual 
provocativa aberta pioneiramente por James (1954), realçou a enorme in-
fluência dos egípcios africanos na formação da cultura e no deslanche da 
ciência grega antiga. Bernal propôs o termo “Atenas negra” para reforçar 
as origens africanas da civilização grega e, por conseguinte, da civilização 
europeia. Fora os primórdios, diversos centros da África ostentaram gran-
de influência civilizatória: Cartago; as dinastias berberes dos almorávidas 
e almôadas que mantiveram o controle muçulmano sobre a Espanha e ali-
mentaram ali a florescente cultura andaluza que influenciou sobremaneira 
a Europa e teve repercussões em sua Renascença; Timbuktu, um centro 
cultural irradiante do Império Mali (a “Alexandria” transaariana), e outras 
grandes cidades africanas comerciais e/ou manufatureiras indígenas como 
Koumbi Saleh (capital do Império de Gana), Gao (capital do Império Son-
ghai) e Jenne. Economicamente, o trabalho dos escravos africanos e a ex-
ploração de recursos da África se tornaram um dos esteios da economia 
mundial propiciando mão de obra às plantações nas Américas e grandes 
lucros às potências europeias que participavam do tráfico negreiro.

Mas, mesmo uma visão de desenvolvimento mundial baseada 
em um ecúmeno afro-eurasiano também poderia ser acusada de paro-
quialismo. E a contribuição de outras partes do mundo? As Américas são 
um caso que precisa ser mais bem estudado. Geralmente, esta região é 
vista como sinônimo de América Latina e entendida apenas como contri-
buição do trabalho escravo e riquezas coloniais (prata, ouro) à Europa. En-
tretanto, autores como Benedict Anderson (2008) e Samuel Huntington 
(1994) chamaram a atenção para o fato de que, em sua versão moderna, 
fenômenos importantes como democracia, nacionalismo e partidos polí-
ticos tiveram suas origens primeiras nas Américas e não na Europa, como 
é tradicionalmente colocado. Quando esta visão algo heterodoxa é aceita, 
ela é depreciada pela observação de que muitos desses fenômenos foram 
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catalisados nos Estados Unidos, que, por alguma razão são vistos como 
western offshoots (na verdade extensões da Europa nas Américas), e não 
como uma parte comum das Américas como as outras. Ora, esta diferen-
ciação dos EUA como western offshoot é uma forma aberta de eurocen-
trismo, retirando das Américas sua contribuição nativa nos três campos 
mencionados. Nesta mesma veia, é importante notar que a China foi ul-
trapassada como a maior economia do mundo no final do século XIX não 
por um país europeu, e sim um país americano: os EUA (ver tabela 1.2). 
Ver os EUA meramente como uma extensão da Europa é apagar a contri-
buição dos negros e índios nas Américas. Antes mesmo da chegada dos 
europeus, as Américas já eram habitadas por povos indígenas bem adap-
tados ecologicamente e economicamente ao seu meio-ambiente no con-
tinente, alguns inclusive (como os maias) com elementos civilizacionais 
avançados, especialmente em campos como agricultura e astronomia.

Assim, esta primeira palavra de precaução é necessária. Utiliza-
mos o recurso metodológico do conceito de ecúmeno eurasiano, pois es-
tamos tratando neste ensaio da disputa específica entre eurocentrismo 
e asiocentrismo. Numa escala global precisaríamos ampliar esta ideia de 
ecúmeno para incorporar as contribuições e especificidades de outras 
regiões do mundo. Na verdade, como enfatizam as correntes menos eu-
rocêntricas das teorias do sistema-mundo, (e.g, Abu-Lughod, 1993) pre-
cisamos de um modelo que mostre que os desenvolvimentos individuais 
de cada país, civilização ou povo estão, desde quase os primórdios da his-
tória, intrinsecamente interligados com os desenvolvimentos dos outros 
povos, civilizações e países.

A ideia de um ecúmeno euro-asiático ou afro-euro-asiático já 
foi utilizada por alguns autores como William McNeill (1991 e 1991a) 
e Marshall Hodgson (1974 e 1993). Uma abordagem intercontinental 
tinha sido proposta por F. Mauro (1961). Proponho aqui uma síntese 
desta abordagem com as abordagens do tipo sistema mundo de Frank 
& Gills (1993) e de Abu-Lughod (1989 e 1993).34 É importante notar que 
o construto “ecúmeno euro-asiático a partir de uma abordagem de sis-

34  Não confundir com o conceito de sistema-mundo (com hífen) de Immanuel 
Wallerstein. Sobre essa distinção, ver Frank & Gills (1993, p. 4). 
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tema mundo” que estou propondo é uma ferramenta heurística para 
melhor analisarmos os diversos elementos componentes do debate es-
pecífico do eurocentrismo versus asiocentrismo. Uma abordagem que 
visasse o estudo da história mundial como um todo teria que ter uma 
escala mais ampla, de sistema mundo em seu sentido literal. O conceito 
de ecúmeno nos fornece o arcabouço teórico sistêmico que nos retira 
de uma visão de países ou povos autárquicos meramente relacionando-
se entre si: ao mesmo tempo, quando utilizado dentro de uma perspec-
tiva de sistema mundo, contém o germe de sua própria superação quan-
do da necessidade de uma visão mais ampla de um ecúmeno global, do 
ponto de vista da humanidade como um todo.35

O conceito de sistema mundo pressupõe que o todo é maior 
que a mera soma das partes. Isto porque as partes não são unidades es-
tanques e sua ontologia não é meramente substantiva, mas também, e 
principalmente, relacional. As inter-relações entre as partes as afetam 
e transformam continuamente. Assim, para termos uma visão holística 
do sistema euro-asiático (ou mundial) total precisamos partir do todo e 
examinarmos seu funcionamento inter-relacionado interno. No caso do 
construto do ecúmeno euro-asiático, examinaremos seus grandes blocos 
hegemônicos (como Europa ocidental, o subcontinente indiano, a China e 
leste da Ásia, etc.) não como unidades totalmente autônomas que se re-
lacionam esporadicamente umas com as outras, mas sim como unidades 
cujo desenvolvimento é basicamente relacional e interdependente.

Para os fins heurísticos que nos propomos aqui (análise do de-
senvolvimento comparado de Europa e Ásia dentro do debate eurocen-
trismo versus asiocentrismo), utilizaremos um conceito idiossincrático de 
hegemonia, que redireciona a ênfase do aspecto tradicional da dominação 
para o sentido original do termo hegemonia em grego, ou seja, “lideran-

35  Neste ponto, para contrapor a alguns argumentos tradicionais incrédulos em relação 
a conceitos holísticos sistêmicos como “ecúmenos” ou “sistemas mundo”, convém 
relembrar os comentários esclarecedores de Robert Holton:
“Uma história global não precisa tomar a forma de um processo unificador único (ou 
metanarrativa), tal como o triunfo da razão ou da civilização ocidental. Nem deve ser 
tomado como implicando em um processo inexorável de homogeneização a um padrão 
único [... O] minimum requerido para falarmos de um fio conectador global único é que 
interconexões tangíveis existam entre as distintas regiões, levando a intercâmbios e 
interdependência”. (Holton, 1998, p. 28)



259

ça”. Como estamos interessados especialmente em interpretar diversos 
aspectos controversos da questão da competição econômica e tecnológi-
ca entre Europa e Ásia, utilizaremos uma abordagem que parte de certas 
regiões que parecem liderar em determinado momento esta “corrida” 
econômica e tecnológica dentro do sistema (o ecúmeno) e analisa relacio-
nalmente o que leva a esta liderança individual neste momento. A ênfase 
em “liderança” em vez de “dominação” reflete o impulso descontrutivista 
de nossa narrativa dos encontros Europa-Ásia que tende a revelar certo 
descompasso entre dominação (militar) e verdadeiro avanço civilizatório 
(econômico, cultural, tecnológico) em diversos momentos na história.

A Questão dos Valores

Uma segunda advertência preliminar metodológica se refere à 
questão dos valores. Isto se torna ainda mais relevante quando realiza-
mos trabalhos comparativos entre diferentes culturas. É importante saber 
o que estamos exatamente comparando. No caso de nosso debate entre 
eurocentrismo e asiocentrismo, fizemos uma escolha de abordagem ainda 
mais detalhada: os debates sobre a questão do avanço econômico e tec-
nológico comparativo entre as duas regiões. Como mencionamos anterior-
mente, as teorias anticoloniais do pós-Segunda Guerra Mundial haviam já 
realizado uma bem sucedida crítica do eurocentrismo político e cultural. 
Entretanto, o eurocentrismo na área econômica continuava forte e teve 
mesmo um pico na década de 1980. Era preciso fazer a crítica do euro-
centrismo nessa área também. Entretanto, quando o debate entre auto-
res asiocêntricos e autores eurocêntricos transcorreu forte nos anos 1990, 
uma crítica vinda de fora se fez ouvir. Alguns autores achavam que enfren-
tar o eurocentrismo econômico no seu próprio terreno seria incorporar os 
valores e princípios deste próprio eurocentrismo. (Pieterse, 2006, p. 64-
65) Querer provar que a Ásia tinha (ou podia ter) as mesmas capacidades 
produtivas, esperteza comercial e apetites consumistas que a Europa seria 
um exercício vazio, um transplante sem sentido de uma cultura para outra. 
Esta crítica aponta para o fato de que todas as culturas são diferentes e 
únicas e, portanto, comparar umas com as outras (principalmente utilizan-
do valores europeus) seria comparar tomates com laranjas.
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Esta é uma crítica forte e tem muitos elementos válidos. Que sen-
tido faz querer estabelecer que os chineses tinham até o século XIX um ní-
vel de comercialização e capacidades de produção e consumo semelhante 
ou superior ao de vários países europeus? (Pomeranz, 2000, p. 31-68) Esse 
poderia ser um exercício importante para estudiosos de economia, mas re-
presentaria algo substantivo em estudos de caráter histórico ou social?

Isso nos traz de volta à questão dos valores. Existem valores in-
trinsecamente melhores ou superiores em termos de sociedade? Um 
indivíduo pode escolher para si os valores que considere mais apropria-
dos. Mesmo o caso extremo (e idealizado) de uma sociedade que resol-
va eleger, democraticamente, uma escala de valores que considere mais 
apropriados ou “melhores”, esta não pode ser transplantada para estudos 
comparativos entre diferentes sociedades. Mesmo que uma sociedade pu-
desse escolher de uma forma democrática valores para si mesma, essa 
escolha não pode ser imposta a outras sociedades. Assim, o eurocentris-
mo do século XIX que afirmava (em alguns casos de forma abertamente 
racista) que a Europa estava destinada a dominar o mundo em virtude de 
seus valores, religião, economia, tecnologia ou poder militar superiores foi 
convincentemente descartado pelas teorias anticoloniais. Mesmo que a 
Europa realmente fosse superior em todos esses campos, não decorreria 
daí nenhum direito “natural” de dominação sobre os outros povos, como 
ocorreu na prática. Tendo em vista este ponto, que sentido haveria, então, 
em perder-se tempo no século XXI tentando provar que até o século XIX 
vários países asiáticos eram tão ou mais desenvolvidos que os europeus 
em termos de valores, religião, economia, tecnologia ou poder militar?

No caso de nosso ensaio, estamos preocupados principalmente 
com a parte econômica (que tem repercussões no terreno tecnológico 
e militar). Concordamos plenamente de que não existe uma escala de 
valores superiores e inferiores no estudo de diferentes culturas. Esses 
valores não são melhores nem piores: são apenas diferentes. Mas há 
uma forte razão prática para o estudo comparativo dos níveis econô-
mico, tecnológico, militar entre esses diferentes países. Independente-
mente da justeza do fato de países com economia, tecnologia e poder 
militar mais forte poderem dominar os que tenham essas áreas mais 
fracas, foi isso que frequentemente acabou ocorrendo na prática. A pró-
pria existência da dominação torna premente o estudo desses itens. Se 
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economia e tecnologia influenciam o poder militar, e este influencia, 
por sua vez, o poder de dominação, é importante também para aqueles 
que querem evitar a dominação promoverem o estudo comparativo das 
diferentes condições econômicas, tecnológicas, políticas, etc. Inclusive 
porque o estudo integrado dessas condições nos mostra em uma seção 
do capítulo final desta obra (“A Foto e o Filme”) que não foi tanto a 
superioridade econômica e tecnológica relativamente antiga da Europa 
sobre a Ásia (desde a Renascença, pelo menos) que levou a sua domina-
ção militar, e sim que foi um poder militar belicoso hipertrofiado (impul-
sionado, mas não necessariamente criado, pela Revolução Industrial) 
que acabou levando à dominação europeia sobre a Ásia no século XIX. 
Somente com um estudo detalhado, quantificativo e qualitativo, sobre 
estas problemáticas econômicas podemos desenrolar o novelo destas 
questões relacionadas e sair de uma visão de superioridade econômica 
e tecnológica antiga da Europa sobre a Ásia verificando o grau de beli-
cosidade da civilização europeia que acabou levando a estas conquistas 
(ao contrário das tradicionais narrativas eurocêntricas de uma Europa 
civilizada, cercada da barbárie e selvageria de outros povos).

Em estudos comparativos, há sempre o risco de estarmos com-
parando tomates com laranjas (principalmente quando analisamos o 
campo da cultura e valores), mas simplesmente desistirmos de analisar, 
inclusive comparativamente (semelhanças e diferenças) esses diversos 
pomares multifacetados da Europa e Ásia nos impedirá de entender a 
razão dessas diferenças em uma raça humana que, em última instância, é 
única e também de entender porque alguns pomares são dominados por 
uns e não por outros.

Esboços de um Modelo Ecumênico Eurasiano

Feitas as observações preliminares acima, podemos tecer as pri-
meiras linhas de nosso modelo ecumênico. Como afimamos anteriormente, 
este será um modelo narrativo. Esta narrativa buscará traçar os contornos 
gerais do desenvolvimento sinérgico entre várias regiões da Europa e Ásia 
ao longo da história que culminaram na situação atual que presenciamos.
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Como colocou Hodgson (1993, p. 8), se olharmos retroativamen-
te veremos que a história interna do continente eurasiano foi fortemente 
marcada pelo impulso civilizatório e econômico de quatro regiões-cerne 
principais: Europa, o Oriente Médio, Índia e a Ásia oriental da China e 
Japão. Obviamente o recurso ao conceito destas quatro macrorregiões 
principais é uma simplificação com fins heurísticos. Internamente, há di-
versidades internas nas quatro. Além disso, a história do continente eu-
rasiano mostra episódios de grande influência de diversos outros povos 
e países. Basta relembrar o papel importantíssimo dos mongóis e seu 
império integrador de Ásia e Europa no século XIII (o maior império con-
tiguo da história), a força militar dos tibetanos no século VIII e sua força 
espiritual desde então, a tremenda influência cultural persa no islamismo, 
o gigante eurasiano da Rússia que, como União Soviética, introduziu um 
modo de produção pós-capitalista e chegou a ser uma das únicas duas su-
perpotências do planeta, etc. Finalmente, voltando ao ponto da incompa-
rabilidade de valores a priori, o fato de alguns países ou povos terem tido 
uma influência maior sobre os outros não significa superioridade em si. A 
ênfase a ser dada em algumas dessas regiões-cerne da Eurásia deriva do 
fato de estarmos interessados no porquê da dominação de algumas regi-
ões por outras dentro dos parâmetros do debate eurocentrismo versus 
asiocentrismo. E isto frequentemente tem a ver com a maneira como a si-
nergia interativa dos diversos povos e culturas se refletem em centros de 
poder assimétricos em regiões específicas ao longo da história. É a origem 
dessas assimetrias que buscamos ao identificar diferentes regiões-cerne 
hegemônicas e/ou especialmente influentes ao longo do tempo.

Visão Geral Panorâmica

Numa escala geral eurasiana, podemos identificar alguns gran-
des blocos de hegemonia (“liderança”) política, econômica ou cultural ao 
longo dos séculos. Os quatro maiores são a Europa, China e leste da Ásia, 
o Oriente Médio, Índia e sul da Ásia. A razão da escolha da unidade bási-
ca de análise ser estes “blocos de hegemonia”, e não países individuais, 
tem a ver com a grande interpenetração e fluxo de ideias e configura-
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ções dentro destes blocos. Dentro de nossa visão ecumênica de sistema 
mundo, é ao mesmo tempo simplificador e mais realista observar estas 
regiões como espaço comum de trocas especialmente intensas que como 
meros conjuntos de países estanques entre si. A hegemonia (“liderança” 
nos terrenos da economia, tecnologia, política, etc.) é vista, então, não 
como dominação única por um hegemona, mas de forma disseminada e 
partilhada, passando de tempos em tempos (em diferentes esferas) de 
um bloco para outro em circuito retro-alimentador.36

Se formos analisar desde o passado remoto, os dois últimos blo-
cos têm pretensões históricas de pioneirismo no processo civilizatório. A 
maioria dos estudiosos coloca os primórdios da civilização na região do 
Oriente Médio e Próximo (Crescente Fértil) com os sumérios e seu de-
senvolvimento da escrita cuneiforme em cerca de 3000 a.C. A Índia, com 
a Civilização do Vale do Indo (período maduro 2600-1900 a.C.), disputa 
esta primazia de perto com o hadicap de uma escrita ainda não decifrada, 
seguida da China com desenvolvimentos da cultura Longshan por volta de 
2500 a.C. Na Europa este processo foi iniciado, embrionariamente, com a 
civilização minóica (2600-1400 a.C.) da ilha grega de Creta.

Como neste trabalho nossa preocupação central é com os deba-
tes entre eurocentrismo e asiocentrismo sobre o desenvolvimento com-
parativo de Europa e Ásia principalmente nos tempos modernos mais 
recentes, nós nos concentraremos nos focos de poder hegemônico do 
último milênio. Em termos de hegemonia e/ou influência maior no de-
senvolvimento econômico, tecnológico ou cultural em termos mundiais, 
podemos notar alguns aspectos.

Um peso econômico preponderante da China e Índia do século I até 

36  Sobre o conceito de hegemonia disseminada ou partilhada, ver a formulação de Barry 
Gills: “Minha intenção é formular a partir dos insights de Janet Abu-Lughod (1989), que 
argumenta que um sistema mundo não é sempre dominado por um hegemona único, 
mas pode ser caracterizado por um número de potências-cerne (ou, em meus termos, 
poderes hegemônicos interligados) que através de relações cooperativas e conflituais se 
tornam crescentemente integrados. Para Abu-Lughod, portanto, ‘transição hegemônica´ 
não deve ser entendida como processo absoluto de ascensão e queda de estados. Em 
vez disso, ela enfatiza posições relativas em uma complexa hierarquia de muitos níveis.” 
(Gills, 1993, p. 120).
Trocando a palavra “dominação” por “liderança”, estamos no conceito de hegemonia 
disseminada e partilhada que advogo.
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o XIX. Como podemos ver pela tabela 1.2, Índia e China se revezaram no pri-
meiro posto como o país de maior economia mundial por todos estes séculos.

Em termos tecnológicos, houve uma liderança chinesa iniciada já 
antes do milênio que se manteve de maneira geral certamente até o século 
XIV e discutivelmente até o século XVII. Esta liderança chinesa sofreu de 
certa intermitência devido a dois fatores principais: a centralização estatal 
chinesa foi enfraquecida várias vezes por guerras civis e invasões externas 
e outras civilizações em ascensão brilharam em determinados momentos e 
ameaçaram a liderança chinesa. Assim, Perry Anderson (1985, p. 507 e 529) 
considera que no início do século IX o califado abássida atingiu seu auge e 
era a civilização mais adiantada da Terra. Este autor igualmente conside-
ra que o ápice do esplendor chinês foi nos séculos XI e XII com a dinastia 
Sung. John M. Hobson (2006, p. 50) chega a dizer que a primeira Revolução 
Industrial na face da Terra foi na China, sob a dinastia Sung, quando no 
século XII a China alcançou um volume de produção de ferro maior que o 
da Inglaterra nas primeiras fases da Revolução Industrial e foi pioneira na 
introdução sistemática de carvão mineral em lugar de carvão vegetal como 
combustível (antes, portanto, da Revolução Industrial inglesa).

A vantagem tecnológica da China Sung foi tão grande sobre a 
Europa que mesmo os autores eurocêntricos que consideram que a China 
ficou algo estagnada nos séculos seguintes pós-Sung aceitam que, mesmo 
assim, o país ainda era um dos grandes líderes tecnológicos até os séculos 
XV e XVI. A grande discussão fica sendo, então, os séculos XVII e XVIII. 
Os autores eurocêntricos geralmente situam a Renascença como o pon-
to onde a Europa começou lentamente a ultrapassar seus antigos rivais 
asiáticos de forma inequívoca. Entretanto, isto não deixa claro o exato 
momento desta ultrapassagem. Teria sido no século XVII? Teria sido no 
século XVIII? Ou foi somente no século XIX, quando a Revolução Industrial 
já estava deslanchada com vigor na Europa? Esta é uma pergunta difí-
cil de responder. Os eurocêntricos mais otimistas, que veem a vantagem 
da Europa já no século XV com as Grandes Navegações, sofrem de uma 
miragem retrospectiva. No século XV os navios europeus (e mesmo as 
inventivas caravelas portuguesas) não chegavam nem perto do tamanho 
e da capacidade dos navios que os chineses tinham desenvolvido até ali. 
Os europeus viajavam, lutavam e estudavam com instrumentos desen-
volvidos pelos orientais (bússola, pólvora, papel, imprensa, etc.). Ou seja, 
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no século XV os europeus estavam ainda no papel de “bárbaros”, con-
quistando uma civilização mais adiantada e incorporando sua tecnologia 
superior. Mesmo nos séculos XVII e XVIII antes da Revolução Industrial 
esta vantagem europeia ainda não era tão absoluta. Em termos de Pro-
duto Interno Bruto a China e a Índia continuavam liderando. Estes dois 
séculos são a época da produção manufatureira. E no quadro da produ-
ção manufatureira a vantagem europeia não é tão clara assim. Tomemos 
o exemplo da indústria têxtil, o ramo original da Revolução Industrial. A 
Índia era exportadora líquida de tecidos de algodão para a Inglaterra até 
1816. (Frank, 1998, p. 314) Até bem dentro do século XVIII era a Índia 
que inundava o mercado inglês de tecidos, e não vice-versa. E a Grande 
Transformação que fez com que a Índia passasse posteriormente de ex-
portadora a importadora de tecidos ingleses não foi um mero reflexo da 
maior produtividade da Revolução Industrial inglesa e sim de uma política 
de taxação desigual que inibia as exportações indianas e facilitava as in-
glesas. Tanto que na China independente a situação era diferente, com os 
chineses exportando manufaturas (porcelanas, tecidos, etc.) ao Ocidente 
e importando poucos produtos de lá (até a Guerra do Ópio na década de 
1840, quando a Inglaterra e França forçaram-na a importar ópio e abrir-se 
ao comércio ocidental).

Assim, a vantagem econômica europeia deve ser bastante rela-
tivizada. Em sua forma definitiva, ela parece ter sido mais resultado da 
Revolução Industrial que de qualquer vantagem a priori em épocas an-
teriores, incluindo a fase manufatureira dos séculos XVII e XVIII. Como 
colocado em uma seção do capítulo final desta obra (“A Foto e o Filme”), 
a dominação europeia sobre a Ásia parece ter sido mais resultado de um 
gênio europeu em utilizar, de uma forma violenta e militarmente eficien-
te, seu desenvolvimento tecnológico do que consequência de uma vanta-
gem tecnológica a priori em si.

Assim, a narrativa tradicional eurocêntrica que previa uma vanta-
gem econômica, tecnológica e cultural da Europa sobre a Ásia já a partir da 
Renascença, senão antes, torna-se insustentável. É inegável o avanço euro-
peu desde então, mas este avanço, até a eclosão e disseminação inicial da 
Revolução Industrial, não significava liderança absoluta e inconteste, nem 
que a Ásia não possuísse dinamismo próprio e relativamente competitivo.
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Além disso, estas grandes unidades (Ocidente e Oriente) devem 
ser examinadas também desagregadamente, pois não representavam 
unidades homogêneas. Eram constituídas de partes muito diferentes 
entre si. Por exemplo, na Europa, nem todos os países estavam no nível 
da Inglaterra, a pioneira da Revolução Industrial. Países como Portugal e 
Espanha, outrora potências, não conseguiam acompanhar o passo deste 
avanço na época industrial e ficavam muito atrás em termos de desen-
volvimento econômico e tecnológico que os líderes asiáticos. Igualmente 
as economias primárias de países como Grécia, Itália, Noruega e mesmo 
Dinamarca e Suíça não eram modelos de avanço em escala mundial.

Igualmente, na Ásia, a despeito da relativa constância do peso 
das economias chinesa e indiana como líderes do Produto Interno Bruto 
regional (e mundial!), diferentes dinâmicas foram observadas ao longo 
dos séculos. Nos primeiros séculos da era cristã, China e Índia eram pre-
ponderantes economicamente na área, com a China sendo o líder tec-
nológico. O surgimento do islã criou um novo polo de poder econômico, 
político e cultural. Surgido entre os árabes de forte tradição nômade, mas 
com um forte empuxo urbano e comercial em seu nascedouro (Maomé 
era um comerciante urbano tornado profeta), o islamismo adquiriu logo 
um caráter cosmopolita e incorporador de diferentes influências interna-
cionais. Essas características levaram-no a ter um enorme dinamismo ex-
pansionista cultural e econômico. Segundo Perry Anderson (1985, p. 507), 
no início do século IX o califado abássida era a civilização mais avançada de 
seu tempo. Pelo seu tamanho e por sua posição estratégica entre Oriente 
e Ocidente, o império árabe, além de ter sido discutivelmente por algum 
tempo a civilização mais adiantada do planeta, teve um papel tremendo 
no fortalecimento do próprio Ocidente até a Renascença. Durante a Ida-
de Média, quando os originais dos livros gregos pareciam perdidos para o 
Ocidente, através do árabe os europeus conseguiram retraduzir do grego 
e reestudar os autores clássicos da época de Aristóteles e Platão. Mas os 
árabes e membros dos impérios islâmicos em geral não foram apenas re-
transmissores da cultura grega. Seus próprios conhecimentos em filosofia 
(e.g. Averrois, Avicena), medicina (Avicena, al-Razi), geologia (al-Biruni), ge-
ografia (al-Khwarizmi, al-Biruni), ótica (Ibn al-Haitham), química (Ibn Jabir), 
matemática (al-Khwarizmi, al-Kindi, Omar Khayyam, al-Tusi, al-Haitham), 
astronomia (al-Khwarizmi, al-Battani, al-Haitham, al-Tusi) influenciaram, de 
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maneira forte e formativa, vários dos pensadores da Renascença e mesmo 
posteriormente, como descrito em Saliba (2007) e Bala (2008).

Nos séculos XI e XII a China atinge seu auge da dinastia Sung, 
tendo retomado a liderança tecnológica mundial possuindo possivelmen-
te sua economia mais adiantada.37 A partir desta época, com exceções, 
China, Índia e a casa do Islã manter-se-ão como os principais centros he-
gemônicos em termos econômicos, tecnológicos e culturais da Ásia. É im-
portante notar que utilizamos o termo casa do Islã porque o dinamismo 
islâmico não se esgotou com o fim do império árabe. O império otomano 
dos turcos islamizados pegou o bastão, incorporando as áreas do antigo 
império árabe e expandindo-se mais ainda a oeste (península balcânica e 
Hungria na Europa). O império otomano, em seu auge no século XVI, era 
uma forte potência militar, econômica e tecnológica.

Além destes principais polos hegemônicos, outras áreas tiveram 
influência regional considerável e marcaram a história mundial.

A Pérsia, cujas guerras com os gregos na época pré-cristã foram 
seminais para o estabelecimento da dicotomia Ocidente-Oriente, foi um 
centro civilizatório importantíssimo. Os impérios sassânida (226-651) e 
safávida (1501-1736) foram dos mais poderosos do mundo em suas épo-
cas. Como sublinhado por Hodgson (1974), a cultura persa não só foi im-
portante mundialmente em si como foi um dos grandes motores propul-
sores da cultura islâmica em geral.

Os mongóis, um povo tradicionalmente visto como atrasado e 
nômade, foram o centro da história mundial no século XIII. Os descen-
dentes de Gengis Cã criaram o maior império contínuo da história. Pa-
radoxalmente, através de suas conquistas, frequentemente destruidoras, 
criaram uma extensa área da pax mongolica, reabrindo a rota da seda e 
outros canais de comércio que religaram o Ocidente ao Oriente até a Chi-

37  A coexistência, na virada do novo milênio, de duas civilizações esplendorosas como 
a China Sung (960-1279) e o califado abássida (750-1258) tornou espinhosa a questão 
de qual das duas era mais adiantada. Perry Anderson (1985, p. 529) considera que nos 
séculos VIII e IX, o califado abássida era a civilização mais adiantada do mundo enquanto 
que nos séculos XI e XII esta posição pertencia à China Sung. Huff (2007, p. 48) considera 
que do século VIII ao final do XIV a ciência árabe era a mais avançada do mundo. Em 
termos de tecnologia prática, entretanto, a China Sung provavelmente continuou como 
a mais avançada do mundo (principalmente se levarmos em conta que foi na China que 
surgiram as invenções revolucionárias do papel, bússola, pólvora e imprensa).



268

na após um longo período de interrupção. Os mongóis tiveram assim uma 
imensa influência em termos de sistema-mundo.

Os tibetanos são normalmente vistos como um povo cuja maior 
contribuição está na esfera espiritual e religiosa através do seu papel im-
portante no budismo chamado lamaísta. Mas o Tibete foi também uma 
formidável força militar que no século VIII: chegou a vencer a China em 
batalhas e ocupar a sua capital.

O Japão tem um papel muito peculiar nas relações entre Ociden-
te e Oriente. Foi a segunda economia mundial no século XX. Para muitos 
autores (e.g. Perry Anderson, 1985) este país foi o único, fora da Europa, a 
passar por um feudalismo autêntico; e foi o único asiático a se industriali-
zar ainda no século XIX. Ou seja, há uma imagem do Japão como se fosse 
um caso único na Ásia a seguir um padrão “europeu” de desenvolvimento 
econômico. Daí o forte impacto nipônico no século XX.

A Rússia é um caso único. Gigante dos dois continentes, maior 
país tanto da Europa quanto da Ásia quanto do mundo, representa literal-
mente uma ponte entre Ocidente e Oriente. A questão de sua identidade 
como país (basicamente europeu? asiático? nem um, nem outro? os dois 
ao mesmo tempo?) é um enigma para seus próprios habitantes. Com todas 
estas características, a União Soviética chegou a ser a segunda economia 
do mundo e uma das duas únicas superpotências da história, além de ter 
introduzido um novo modo de produção pós-capitalista à humanidade.

Assim, a descrição da disputa entre Europa e Ásia a partir dos 
quatro grandes blocos hegemônicos (Europa, Oriente Médio, Índia e Les-
te asiático) representa uma generalização na escala da longue durée que 
para ser completa precisa ser permeada das contribuições tópicas ou se-
minais de vários outros players individuais.

Sinopse Geral

Podemos, elaborar, então um quadro síntese do modelo narra-
tivo ecumênico que propomos para os desenvolvimentos históricos euro
-asiáticos em relação às questões levantadas pelo debate entre eurocen-
trismo e asiocentrismo.
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Antes da Era Cristã:

As guerras entre gregos e persas no século V a.C. são normalmen-
te vistas como o catalisador de uma nova visão de mundo que separará 
o mundo grego e seus sucessores à oeste como o Ocidente e os persas e 
seus vizinhos à leste como o Oriente. Se uma parte da tradição eurocêntri-
ca verá já aí o momento do take-off da superioridade ocidental, uma visão 
histórica anterior a esta época inegavelmente dará o pioneirismo e uma 
superioridade inicial no processo civilizatório ao Oriente. Em termos de 
Europa e Ásia, a maioria dos estudiosos coloca os primórdios da civilização 
na região do Oriente Médio (Crescente Fértil) com os sumérios e seu de-
senvolvimento da escrita cuneiforme em cerca de 3000 a.C. A Índia, com a 
Civilização do Vale do Indo (período maduro 2600-1900 a.C.), disputa esta 
primazia de perto com o handicap de uma escrita ainda não decifrada, 
seguida da China com desenvolvimentos da cultura Longshan por volta 
de 2500 a.C. Na Europa este processo foi iniciado, embrionariamente, ao 
longo da civilização minóica (2600-1400 a.C.) da ilha grega de Creta.

Na historiografia tradicional, de maneira justa, é dado um gran-
de peso à área da Mesopotâmia, pois realmente sumérios, babilônios e 
outros povos da região tiveram um grande desenvolvimento, nesta fase 
inicial, em diversos áreas tecnológicas, na matemática, astronomia, etc. 
A Índia provavelmente poderia ter sua contribuição neste período mais 
apreciada caso a escrita da Civilização do Vale do Indo tivesse sido já de-
cifrada. De qualquer jeito, sua contribuição posterior, aproximando-se da 
fronteira com a era cristã, se torna cada vez mais clara. As pesquisas mais 
recentes têm ampliado a quantidade de criações indianas que seriam 
posteriormente introduzidas em outras culturas, sem o apropriado crédi-
to aos pioneiros originais, nos moldes dos famosos algarismos “arábicos” 
(na verdade criados na Índia).38

38  Como exemplos dos tempos pré-cristãos podemos citar: a análise linguística descritiva 
de Panini em sânscrito no século IV a.C. (que somente seria igualada pelos linguistas 
europeus em seus idiomas no século XIX), a utilização de números negativos e irracionais, 
e uma teoria atômica pré-Demócrito. As propriedades do teorema de Pitágoras já eram 
conhecidas pelos indianos antes do nascimento desse filósofo grego. Em termos de 
teoria do movimento, temos as descrições dos textos Vaisheshika sobre vega (ímpeto) 
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A contribuição dos persas, um elemento de ligação entre o bloco 
do Oriente Médio e a Ásia Central, se tornaria uma constante a partir de 
Ciro, o Grande, no século VI a.C. O Império Persa Aquemênida, que em 
sua maior extensão sob Dario, o Grande, (r. 522-486 a.C.) ultrapassava em 
muito o tamanho do Império Romano, e ia de parte da Índia até o Egito 
e o mar Mediterrâneo (englobando a Mesopotâmia), teve especial papel 
na elevação do nível de trocas comerciais e influências culturais nas fron-
teiras de Europa e Ásia.

À medida que nos aproximamos da era cristã, tanto a China quan-
to Grécia-Roma na Europa começam a se destacar. Aos gregos é creditado 
um grande avanço na filosofia de modo a criar os contornos de uma vi-
são científica ou protocientífica do mundo. Aos romanos grandes avanços 
nos campos político, jurídico e de engenharia. A visão eurocêntrica mais 
tradicional seria, então, que a Europa passaria à frente do mundo com 
os gregos (na teoria) e com os romanos (na prática). Esta visão deve ser 
relativizada. Martin Bernal (1987-2006) mostrou que vários avanços teó-
ricos dos gregos não ocorreram em um vácuo, mas que foram precedidos 
e tremendamente influenciados por avanços anteriores no Egito e Meso-
potâmia. E Susantha Goonatilake (1998) mostrou que os indianos, apesar 
de seguirem uma Weltanschauung que ao contrário dos gregos não pre-
conizava a separação entre teoria e prática, sujeito e objeto para chegar 
à objetividade, obtiveram uma longa série de avanços teóricos, especial-
mente em matemática, linguística, medicina e algumas outras áreas, que 
iam além dos gregos e só seriam alcançados pelos europeus muito mais 
tarde, na Renascença. Além disso, iniciando-se lentamente a partir dos pe-
ríodos das Primaveras e Outonos (722-481 BC) e dos Estados Combatentes 
(476-221 a.C.) e consolidando-se com a centralização estatal sob Qin (221 
a.C.), a China inauguraria sua liderança tecnológica mundial que duraria, 
intermitentemente, até a Renascença. A utilização, entre outros, de ferro 
fundido, de alto-fornos, do arado de aiveca e da semeadeira múltipla já 
antes de Cristo (que a Europa só utilizaria quase um milênio depois, ao fim 
da Idade Média) proporcionou à China uma capacidade produtiva capaz 
de suportar um nível populacional elevado por séculos.

bem antes de Galileu e a noção jainísta de movimento em linha reta (a primeira lei de 
Newton). Nyaya e Vaisheshika, duas escolas filosóficas indianas, sistematizaram o avanço 
do pensamento lógico indiano. (Goonatilake, 1998, p. 116-125) 
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Assim, na aurora da era cristã não há como objetivamente esta-
belecer uma superioridade do Ocidente sobre o Oriente, da Europa sobre 
a Ásia, ou do mundo greco-romano sobre os outros grandes blocos he-
gemônicos asiáticos. Se por um lado os gregos e romanos conseguiram 
grandes avanços, tanto teóricos como práticos, não se pode dizer que 
estes os isolavam na dianteira em termos absolutos e indiscutíveis so-
bre a Ásia. Tanto em termos de tecnologia prática quanto de pensamento 
teórico, as civilizações asiáticas tinham contribuições à altura e muitas 
anteriores no tempo. Ao contrário, tomado no total, se tivessem que ser 
comparadas as contribuições pré-cristãs da Ásia e Europa, o maior peso 
teria que ser dado à primeira. Um sintoma disso é que enquanto o mundo 
greco-romano desapareceria, as civilizações chinesa e indiana (e mesmo, 
discutivelmente, a do bloco hegemônico do Oriente Médio, sob sua rou-
pagem posterior islâmica e com a ajuda do fio condutor da influência cul-
tural “externa” persa) perdurariam ainda por todo o novo milênio.

Mas o mais importante em termos de nosso modelo integrativo 
dos componentes do mundo euro-asiático é que esses grandes blocos ci-
vilizatórios, mesmo em tempos antigos, não eram isolados, unidades es-
tanques uma das outras que se relacionavam apenas em termos de guer-
ras ou comércio “externo”. Na verdade, as ligações de trocas através de 
comércio, migrações, intercâmbios culturais e tecnológicos criavam um 
fluxo de informações, pessoas e mercadorias que influenciavam mutua-
mente umas as outras. Isso ficou bastante claro na época do Império de 
Alexandre, o Grande, que com suas incursões, fisicamente ligava a Europa 
até a índia. O desmembramento do império de Alexandre não significou o 
fim destes contatos, pois o mundo helênico mais fragmentado posterior 
incorporava em si um alto grau de trocas em todos os níveis mencionados. 
Mas estas trocas antecediam de muito o período alexandrino e inclusive 
independiam de uma forma imperial centralizada. O núcleo original civili-
zatório sumeriano do Crescente Fértil nasceu como uma confederação de 
cidades-estado, o que já subsumia uma configuração política baseada em 
diversas formas de fluxos de troca (de informações, pessoas, etc.) entre 
elas. Estas trocas de diversos níveis foram gradualmente se expandindo 
no tempo nos centros hegemônicos sucessores dos sumérios, não apenas 
em termos de conquistas em seu entorno imediato como em termos de 
trocas e migrações com regiões mais longínquas em direção ao Nilo, ao 
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Levante e finalmente em direção à Índia. Frank e Gills (1993, p. 81-82) 
chamam esta confluência de interações Mesopotâmia/Egito/Síria(Levan-
te)/Indo, por volta de 2700-2400 a.C., de origem do sistema-mundo inte-
grado posterior. A fertilidade aluvial dos vales dos rios Indo, Nilo e Tigre/
Eufrates garantia uma base sólida de sua agricultura, mas as deficiências 
diferenciadas destas regiões em alguns tipos de madeira e minerais leva-
vam à necessidade de trocas entre elas, impedindo-as de constituírem 
compartimentos estanques. Mesmo a visão do Império Romano e da Chi-
na, os polos mais afastados geograficamente, como praticamente isola-
dos um do outro, é falsa. Apesar do nível de intercâmbio não ser tão alto 
quanto o dos blocos mais contíguos, tanto o Império Romano quanto a 
China tinham informações um sobre o outro, mercadorias (como a apre-
ciadíssima em Roma seda chinesa) chegavam de um ponto a outro através 
da famosa rota da seda pela Ásia central (ou suas alternativas marítimas), 
e embaixadas foram trocadas entre a China Han e Roma antes e depois 
do nascimento de Cristo. Um instigante estudo das interações recíprocas 
entre os impérios romano e chinês feito por Teggart em 1939 quantificou 
uma estreita correlação entre distúrbios na fronteira chinesa da Ásia Cen-
tral e semelhantes fenômenos (movimentações bárbaras, etc.) no Impé-
rio Romano e postulou a ligação não apenas como mero fenômeno físico 
de empurrão do tipo dominó, mas sim com a cadeia causal passando pela 
interrupção do comércio. Como colocou Teggart (1969, p. x), esta estrei-
ta ligação já tinha sido notada pelo orador romano Cícero que dizia que 
“uma guerra não podia acontecer no Oriente sem abalar até o alicerce o 
mercado de dinheiro em Roma”. Tudo isso mostra o caráter integrado do 
sistema mundo em que estavam inseridos esses quatro grandes blocos 
civilizatórios, inclusive seus polos mais afastados como China e Roma.

Assim, numa posição diferenciada, mas com muitos pontos em 
comum com Frank e Gills (1993, p. 148), a visão que propomos aqui é de 
que ocorreram períodos de hegemonia já desde a Antiguidade, mas essa 
hegemonia não deve ser vista como a de “países” ou povos individuais 
sobre os outros, nem necessariamente que uma hegemonia única se se-
guisse à outra e sim que havia uma simultaneidade de diversas hegemo-
nias atuando em um sistema já de grande interação entre suas partes. 
Este tipo de visão, inclusive, evita a necessidade de estabelecer “superio-
ridades” absolutas de algum ponto ou hegemona único do sistema em 
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determinado ponto no tempo. A vantagem temporária de algum país ou 
bloco hegemônico é alimentada, quase sempre, por contribuições signi-
ficativas, prévias ou simultâneas, de outras partes do sistema, tornando 
irrealistas as afirmações de uma suposta superioridade justificada em ba-
ses puramente endógenas.

Chegaremos então ao final da era pré-cristã com os quatro grandes 
blocos civilizatórios euro-asiáticos bastante desenvolvidos e diferenciados 
entre si e, principalmente, com um alto nível de interação entre eles. E é 
exatamente este alto nível de interação que enfraquece as visões triunfalis-
tas eurocêntricas baseadas numa superioridade grega súbita e única. Mes-
mo em uma perspectiva competitiva (da qual não podemos inteiramente 
fugir aqui, já que discutimos um debate aparentemente de soma zero entre 
eurocentrismo e asiocentrismo), vários dos avanços gregos foram precedi-
dos de insights e descobertas de indianos, mesopotâmios e chineses (além 
do que muitos dos maiores sábios gregos foram ao Oriente Próximo, Índia 
ou Egito para aprenderem suas técnicas muitas vezes mais avançadas). E de 
uma perspectiva integrativa temos que notar que o alto nível de interação 
e troca de informação entre várias dessas diversas regiões fazia com que 
tecnologias se difundissem rapidamente, a ponto de por vezes ficar difícil 
determinar a origem geográfica exata de determinadas descobertas e in-
venções (por exemplo, a vela latina foi inventada pelos romanos ou pelos 
chineses? As propriedades do Teorema de Tales foram estabelecidas por 
gregos, sumérios ou indianos? E assim por diante).

Séculos I a V:

 O milênio se inicia com o auge do Império Romano, que atin-
ge sua extensão máxima sob Trajano em 116 d.C. A civilização romana, 
herdeira de tradições gregas, mas trazendo muitas contribuições novas, 
especialmente nos campos jurídico, militar e de engenharia, foi um dos 
grandes centros incontestes de poder até o século II. A partir do século 
III entra em decadência até seu desaparecimento no século V. Em escala 
mundial econômica, o império romano é rivalizado por duas economias 
maiores e anteriores a ele: a China e a Índia. A China, desde a época pré-
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cristã se revelava um líder tecnológico mundial. A Índia, considerada por 
Maddison (2006) a maior economia do mundo no período (ver tabela 
1.2), prossegue também um desenvolvimento teórico forte.39 No bloco 
do Oriente Médio em sentido ampliado brilha o império persa sassânida 
(226-651). Sua cultura esplendorosa prosseguirá mesmo depois da toma-
da da Pérsia pelos conquistadores muçulmanos, influenciando toda a cul-
tura islâmica posterior do califado.

Os contatos, trocas e influências se fazem por diversos canais. É 
muito importante aqui o papel da Ásia central. O que em primeira obser-
vação poderia parecer uma área isolada, de condições climáticas inóspitas, 
um mero “corredor de passagem” para os quatro grandes blocos civiliza-
tórios cerne, tem uma importância vital para o próprio desenvolvimento 
destes blocos. Já notamos o papel fundamental da chamada rota da seda 
que, nos extremos, acabava ligando o Império Romano à China através da 
Ásia Central. Mas esta não é apenas uma via entre Roma e China e sim a 
interligação de uma série de rotas de comércio interregionais que estimu-
lavam o intercâmbio entre os quatro blocos reciprocamente e em todas as 
direções. O comércio de longa distância não apenas retira as economias 
individuais da possibilidade de serem estanques entre si, mas, através do 
fluxo de informações, pessoas e produtos, eleva o nível tecnológico e cien-
tífico destas mesmas economias. Assim, a Ásia central, longe de ser um 

39  Vários avanços teóricos indianos anteciparam resultados que vieram séculos 
posteriormente na Europa. A trigonometria embrionária até aí se transfigura e assume 
feições modernas a partir da época do grande matemático indiano Aryabhata I (476-550), 
que estabelece tabelas trigonométricas, cálculos de seno e coseno, método de extrair 
raiz quadrada e cúbica, e inicia formas do que seria chamado posteriormente de análise 
indeterminada,  entre outras contribuições significativas. Brahmagupta (598-668) iniciou 
o que mais tarde se chamaria teoria da interpolação,  antecipou a fórmula Newton-
Sterling, apresentou soluções para o que os europeus (ignorando o antecedente indiano) 
chamariam depois de equação de Pell. De maneira geral, os matemáticos e astrônomos 
da região de Kerala antecipariam muitos aspectos teóricos que seriam redescobertos 
pelos europeus posteriormente, mais perto da Renascença (como foi o caso da teoria 
heliocêntrica completa de Nilakantha Somasutvan em seu tratado Tantrasangraha, 
de1500, meio século antes de Copérnico). Pela parte prática, seguindo uma tradição pré-
cristã de vanguarda na metalurgia, a Índia desenvolveria no século III o tipo de aço wootz 
(base do chamado aço de damasco), considerado, por suas propriedades simultâneas de 
dureza e maleabilidade, como o melhor aço do mundo para armas até a época industrial. 
(Goonatilake, 1998, p. 35, 125-127, 136, 138-139)
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mero “corredor de passagem” onde povos mais atrasados acompanham 
o desenvolvimento superior dos outros quatro blocos mais adiantados, é 
um espaço importantíssimo para a elevação do nível tecnológico destes 
outros blocos. Basta observar a influência mundial que experiências rela-
tivamente fugazes, mas marcantes, como as do Império Mongol no sécu-
lo XIII e da União Soviética no século XX tiveram a partir daquele espaço 
eurasiano para nos certificarmos disso. Reiteramos assim, nossa visão de 
que o desenvolvimento econômico e tecnológico dos quatro grandes blo-
cos civilizatórios euro-asiáticos não pode ser visto de maneira endógena 
e estanque e sim como um sistema aberto, em que influências externas 
interagem e catalisam vetores internos na determinação do patamar de 
desenvolvimento daquele bloco em determinado ponto do tempo.

Séculos V a X:

Com a desintegração final do Império Romano do Ocidente no 
século V, a Europa entra no período da grande fragmentação e migrações 
desordenadas causadas pelas movimentações bárbaras. Isso causa um de-
clínio forte de seu papel mundial e um fortalecimento comparativo despro-
porcional da parte asiática. Ali se encontra o Império Romano do Oriente, 
o Império Bizantino, ainda bastante forte neste período (e que sobreviveria 
um milênio depois de seu correspondente ocidental). O Império Bizantino 
representa uma mescla de Oriente e Ocidente, já que nele permanece vivo 
muito da tradição cultural grega. Índia e China mantêm suas tradicionais 
primeira e segunda posição como maiores economias mundiais. Uma nova 
potência mundial surgirá literalmente do nada (do “deserto”): a casa do 
Islã, em sua roupagem árabe primordial. A partir da pregação do profeta 
Maomé, no século VII o império árabe islâmico se expandiria exponencial-
mente em termos territoriais. Apesar de ser por vezes visto como herdeiro 
(e refém) de tradições nômades, o impulso urbano e comercial de seu pro-
feta original levou à criação de uma dinâmica civilização cosmopolita que, 
no seu apogeu do califado abássida, nos séculos VIII e IX, segundo Perry 
Anderson (1985, p. 507 e 529), era a mais adiantada de sua época, des-
bancando temporariamente a China. Sintoma disso foi a vitória militar das 
abássidas sobre a China Tang em Talas em 751.
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Este período, dos séculos V ao X, marcará um forte desequilíbrio 
da balança eurasiana de volta à Ásia. Tendo nos primórdios originado a ci-
vilização na região do Oriente Médio, logo seguida dos focos civilizatórios 
indiano e chinês, nos séculos imediatamente anteriores e posteriores ao 
nascimento de Cristo a Europa tinha, com os gregos e romanos, ocupado 
uma posição de igual destaque no pelotão dianteiro de desenvolvimen-
to econômico e tecnológico. Entretanto, com a desintegração do Império 
Romano do Ocidente, as vagas de guerras e migrações forçadas bárbaras 
levaram a uma feudalização de caráter excessivamente fragmentário no 
período do alto feudalismo. Isso faria com que a diferença de nível de 
desenvolvimento tecnológico e científico entre a Europa e civilizações flo-
rescentes, como o califado abássida ou a China Sung se tornasse bastante 
notável. Perry Anderson (1985, p. 529) coloca que o califado abássida foi 
o auge comparativo da civilização islâmica e nos séculos VIII e IX era a civi-
lização mais adiantada do mundo, ao passo que o auge na China (em ter-
mos de distanciamento do resto do pelotão de frente) foi na dinastia Sung 
que nos séculos XI e XII foi a mais avançada da Terra. É importante notar 
que estes sãos os momentos comparativos de pico destas civilizações, o 
que não quer dizer que não se mantiveram como adiantadas em outras 
épocas. Um dos argumentos deste texto é que mesmo depois da Renas-
cença China, Índia e a Casa do Islã continuarão com bastante pujança.

Séculos X a XV:

Uma corrente das teorias eurocêntricas defenderá que nesta Bai-
xa Idade Média, em que o período mais turbulento das grandes migrações 
bárbaras teria terminado, a Europa já começaria a retomar sua posição no 
pelotão de frente. A retomada do comércio vigoroso e do crescimento 
das cidades lentamente a partir do século XI formará a base deste impul-
so que culminará no grande desenvolvimento protocapitalista comercial 
das cidades-estados italianas nos dois séculos finais deste período. Esta 
visão é frequentemente acompanhada de uma negação do período da 
Idade Média como a Idade das Trevas e da estagnação apontando para o 
fato de que os europeus medievais tiveram importantes avanços tecnoló-
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gicos na agricultura, como o moinho de vento vertical, rodas hidráulicas 
melhoradas, canhões e revólveres, a imprensa, etc.

Se esta descrição se aplica internamente à Europa, em termos 
comparativos ela superestima a posição europeia no contexto eurasiano 
total. Praticamente a totalidade das inovações citadas como fundamen-
tais para o desenvolvimento europeu (moinho, rodas hidráulicas, pólvora, 
canhões, revólveres, a imprensa) se originaram na Ásia e, neste período, 
se manteve tão ou mais desenvolvida lá. Enquanto a Europa se desen-
volvia ainda feudalmente, a China Sung passava nos séculos XI e XII por 
um processo protoindustrial que alguns autores (como Hobson, 2004, p. 
50) chegam a considerar como a primeira Revolução Industrial na Terra. 
Os árabes tiveram um papel importantíssimo para a preservação da he-
rança grega perdida na própria Europa durante o período das migrações 
bárbaras. Mas os árabes possibilitaram a Renascença europeia de muitas 
outras maneiras. Mais do que meros “retransmissores” aos europeus dos 
avanços da cultura grega (e, diga-se de passagem, da indiana e chine-
sa), os árabes tiveram uma miríade de contribuições originais na filoso-
fia, matemática, ciência, medicina que não apenas incorporava a herança 
grega, mas ia bem além dela.40 O próprio desenvolvimento comercial e 
financeiro “protocapitalista” das cidades-estados italianas no final da Ida-
de Média tem que ser relativizado. Muitas das inovações consideradas 

40  Os livros de al-Khawarizm sobre álgebra, de Ibn al-Haytham sobre ótica e de al-Razi 
sobre medicina, quando traduzidos para a Europa, se tornaram os textos padrões lá 
sobre esses assuntos. As ideias de al-Kindi, al-Razi, al-Farabi, Ibn Sina (Avicena), Ibn Rushd 
(Averróis), al-Zahrawi, entre outros, tiveram grande impacto na Europa e possibilitaram 
considerável parte de acumulação de conhecimentos para a Renascença. Em tecnologia, a 
casa do Islã também teve forte influência. O moinho de vento, que tanta influência teve na 
Europa, surgiu na Pérsia pré-islâmica c. 600. e teve um grande desenvolvimento no período 
posterior islâmico. Os árabes desenvolveram enormemente a tecnologia da roda hidráulica, 
antigamente considerada uma invenção europeia. Em termos de desenvolvimentos 
mecânicos, a figura de al-Jazari (1136-1206, o “Thomas Alva Edson” islâmico) se revela 
gigante. Entre um grande número de equipamentos e máquinas inventadas e descritas 
em seu famoso Livro do Conhecimento de Mecanismos Mecânicos Engenhosos, al-Jazari 
criou uma série de máquinas automáticas, onde antes se utilizava a energia animal, como 
uma bomba de sucção, o primeiro sistema combinado de eixo de manivelas/comando de 
válvulas, o primeiro mecanismo virabrequim-biela, entre outros. A astronomia islâmica 
era, discutivelmente, a mais adiantada do mundo, não apenas por seus notáveis esforços 
próprios como pelo fato de que, aproveitando-se de sua posição central, incorporava de 
maneira eficaz os avanços das astronomias indiana, chinesa e europeia.
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antigamente como italianas tiveram precursores no mundo asiático, es-
pecialmente árabe: a commenda italiana do século XI foi precedida pelas 
formas de contrato islâmicas de qirad, muqarada e mudaraba; a letra de 
câmbio italiana pelas islâmicas suftaja e Hawala, e os sistemas produtivos 
e de financiamento da produção da China e da Índia tinham uma sofisti-
cação e eficácia comparável à europeia até o fim deste período.

De maneira geral, seguindo parcialmente Huff (2007, p. 48, 242-
243), pode-se dizer que neste período a vanguarda mundial em termos de 
avanço tecnológico estava na China (com seu incrível arsenal das grandes 
macroinvenções como bússola, pólvora, papel, imprensa, etc.) e em ter-
mos de ciência pura (teórica) estava no mundo muçulmano (com sua pro-
posital sucção do melhor das tradições científicas grega, indiana e chinesa 
e o avanço próprio de mestres mundiais islâmicos, como Ibn al-Haytham 
em ótica, a escola Maragha em astronomia, Al-Razi e Ibn Sina [Avicena] na 
medicina, al-Khawarizm na matemática, etc.). Esta dupla vanguarda atin-
giu seu auge até os séculos XI e XII, mas manteve-se notável até o século 
XIV e (mais discutivelmente) até o século XV.

Grandes momentos simbólicos do poder asiático no final deste 
período foram a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos (su-
cessores dos árabes no califado islâmico) em 1453, o avanço otomano 
Europa adentro até o cerco de Viena em 1529 por Suleimão, o Magnífi-
co, além das Grandes Navegações transoceânicas chinesas gigantescas de 
Zheng He realizadas entre 1405 e 1433, um século antes que os europeus 
iniciassem suas Grandes Navegações. 

Séculos XV-XXI

Neste período temos dois pontos de viragem fundamentais para 
o debate eurocentrismo versus asiocentrismo: a Renascença e a Revo-
lução Industrial. Uma das correntes mais prevalentes do eurocentrismo 
enfatiza a Renascença como o ponto que marca a passagem da Europa 
claramente à frente das civilizações asiáticas, pois introduziu uma nova 
visão de mundo mais secular e racional que possibilitou um tipo de de-
senvolvimento produtivo capitalista mais eficiente. Daí que nos séculos 
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XV a XVIII a Europa já era mais desenvolvida e a Revolução Industrial seria 
apenas uma consolidação e consequência desta superioridade. Neste tex-
to acolheremos os argumentos asiocêntricos de que a superioridade eco-
nômica, política e cultural europeia não era tão absoluta neste período e 
que foi apenas no século XIX, sob os efeitos da Revolução Industrial, que 
a Europa passaria a ter uma superioridade econômica e militar incontes-
te sobre a Ásia. Esta discussão, que poderia ser uma simples questão de 
datação aproximada, assume contornos importantes quando a juntamos 
com o fato de que, a partir do final do século XX a Ásia recupera sua posi-
ção como a maior economia do mundo em termos de Paridade de Poder 
de Compra, o país com a segunda maior economia mundial é asiático (o 
Japão, depois China) e a China ameaça se tornar o país com a maior eco-
nomia do mundo em menos de duas décadas. Caso este cenário todo se 
concretize, a superioridade ocidental sobre a Ásia terá sido uma breve 
exceção de pouco mais de um século no mar de séculos em que a Ásia 
terá tido a(s) maior(es) economia(s) do mundo.

Em termos de economia, se olharmos para as tabelas 1.2 e 1.3, 
veremos que até o século XIX a maior economia do mundo continua a ser 
asiática, tanto em termos de continente quanto em termos de país (no 
caso do período em consideração a China). Assim, se olharmos friamente 
para o indicador mais sintético de riqueza econômica, o Produto Interno 
Bruto, não haveria razão para afirmar uma superioridade absoluta da Eu-
ropa no período dos sécs. XV-XVIII. Maddison (2006, p. 264), entretanto, 
afirma que neste período o PIB per capita da Europa já era superior ao 
da China e Ásia em geral. Este é um argumento importante, mas deve 
ser relativizado por dois motivos. O tamanho real da economia por vezes 
tem mais peso político que a riqueza per capita. Por exemplo, apesar de 
Luxemburgo ter uma riqueza per capita maior que a dos EUA, isso não 
significa que Luxemburgo é mais poderoso, superior ou avançado que os 
EUA! Além disso, a questão da estimativa do PIB per capita naquele perío-
do é aberta a dúvida. Paul Bairoch (1993, p. 105-106) afirma que até 1750 
(i.e., antes da Revolução Industrial) a renda per capita da Europa não era 
significativamente superior à da Ásia.

Assim, o que temos entre os séculos XV e XVIII é uma ascensão 
da Europa em termos culturais e políticos com a Renascença e uma época 
de mercantilismo e capitalismo mercantil quando a Europa volta a estar no 
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pelotão de frente dos blocos euro-asiáticos mais avançados e poderosos, 
mas não em uma posição que se poderia chamar de superioridade defini-
tiva sobre os outros. O bloco europeu é poderoso, mas é desunido e luta 
entre si. Por exemplo, a posição de relativo destaque, entre os europeus, 
de portugueses e holandeses ao penetrarem na Ásia nos séculos XVI e XVII 
não significava que fossem mais poderosos que os grandes impérios asiá-
ticos da época: o otomano islâmico, o mogul da Índia e o chinês. Em todos 
esses três blocos o volume de produção e de comércio suplantava de longe 
o de qualquer país europeu. (Maddison, 2006, p. 641) Nesta primeira fase 
manufatureira, a riqueza estava na Ásia e os europeus iam buscá-la lá. As 
vitórias militares de portugueses e holandeses se deviam muito mais à 
sua eficaz utilização ou provocação de divisões entre os nativos do que à 
uma superioridade tecnológica em armas. Os impérios otomano, mogul e 
chinês possuíam poderosas armas de fogo e canhões capazes de rivalizar 
com os europeus. Os otomanos eram conhecidos por manufaturarem os 
melhores canos de revólveres e canhões (feitos de aço) e os indianos pelo 
melhor aço (wootz) do mundo. Isso não é dito para afirmar que turcos, 
chineses e indianos fossem mais fortes ou desenvolvidos militarmente que 
os europeus, mas apenas para relativizar a situação europeia, mostrando 
que na Idade Moderna eles não eram tão superiores assim aos seus ad-
versários, sendo sua penetração no continente asiático mais resultado de 
uma hábil exploração de divisões entre os povos nativos que a uma supe-
rioridade tecnológica e militar absoluta neste período.

A estrutura do comércio mundial nos séculos XV ao XVIII mostra 
quão integradas eram estas situações comparativas dos dois continentes. 
Como bem colocou Andre Gunder Frank (1998, p. 126-127)

Na estrutura da economia mundial [dos séculos XV ao XVIII], 
quatro grandes regiões mantinham déficits constantes no co-
mércio de mercadorias: América, Japão, África e Europa. As 
duas primeiras cobriam seus déficits produzindo dinheiro (prata) 
para exportação. A África exportava dinheiro (ouro) e escravos. 
A quarta região deficitária, a Europa, não conseguia produzir 
nada próprio que pudesse cobrir seu déficit comercial perpétuo. 
A Europa conseguia fazer isso “gerenciando”, como intermediá-
rio, as exportações das outras três regiões deficitárias, da África 
para a América, da América para a Ásia e da Ásia para a África 
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e América. Os europeus também participavam no comércio in-
tra-Ásia [...], vital para a Europa, que ganhava mais com isso que 
com seu próprio comércio com a Ásia [...] As duas principais re-
giões mais “centrais” para a economia mundial eram a Índia e 
a China. Esta centralidade se assentava fundamentalmente na 
notável produtividade absoluta e relativa de suas manufaturas. 
Na Índia, estas eram, em primeiro lugar, a sua tecelagem de al-
godão, que dominava os mercados mundiais, e, em menor grau, 
os tecidos de seda, especialmente em Bengala [...] A outra, e 
ainda mais “central”, economia era a China. Sua maior centra-
lidade repousava na produtividade absoluta e relativa ainda 
maior de sua indústria, agricultura, transporte (fluvial) e comér-
cio. A maior (na realidade a maior do mundo) produtividade 
(bem como competitividade e centralidade) da China se refletia 
nos termos mais favoráveis de sua balança de comércio. Estes 
eram baseados, em primeiro lugar, na sua liderança mundial na 
exportação de tecidos de seda e cerâmica, além de ouro, cobre, 
e posteriormente, chá. Estas exportações, por sua vez, faziam 
da China, o depósito último da prata mundial, que fluía para lá 
para compensar o quase perpétuo superávit comercial chinês.  
(Frank, 1998, p. 126-127)

Este fato da Europa, importadora de manufaturas chinesas como 
seda e porcelana, não conseguir produzir nenhuma manufatura própria 
que pudesse interessar aos chineses em nível suficiente para cobrir seu 
déficit comercial com aquele país, portanto, tendo que enviar dinheiro 
(especialmente prata das Américas) para conseguir equilibrar a balança 
comercial, é muito sintomático da situação no período dos séculos XV ao 
XVIII. Também extremamente revelador é o fato de que os europeus, em 
sua busca de uma mercadoria que pudesse “abrir” o mercado chinês (evi-
tando assim essa sangria de seu dinheiro/prata), acabassem encontrando 
a solução no ópio, produzido na Índia e exportado “à força” para  a China, 
através das guerras do ópio no século XIX. 

Assim, o grande momento de viragem, em que o Ocidente real-
mente ultrapassa a Ásia é o período após a Revolução Industrial. É len-
tamente a partir do século XIX, quando a Revolução Industrial começa a 
se disseminar pela Europa, que esta consegue maiores vantagens econô-
micas sobre a Ásia e inicia uma fase de maior agressividade imperialista 
sobre ela. Entretanto, este momento crucial não pode ser visto endogina-
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mente como o fazem as correntes eurocêntricas. Nosso modelo integra-
tivo mostra que a Revolução Industrial, assim como em épocas passadas 
incluindo a Renascença, não foi um produto interno da Europa a partir 
unicamente de suas próprias forças. Isso por diversas razões. Primeira-
mente a Revolução Industrial, se é para ser vista endogicamente, não foi 
um fenômeno originalmente europeu, e sim inglês. A Inglaterra iniciou a 
Revolução Industrial e daí ela se espalhou para outros países da Europa. E 
nesse caso, por que não se espalhou no século XIX para além da Europa, 
para outros países, como a China ou a Índia, por exemplo? Teria sido por 
razões de bloqueio interno que a China e Índia não conseguiram se in-
dustrializar no século XIX como propõe a narrativa eurocêntrica? Ou teria 
sido pelas pressões inibidoras externas do imperialismo? Na verdade, um 
modelo integrativo mostrará que longe de ter sido exclusivamente por 
impulsos internos que a Europa ocidental se industrializou e a Ásia não se 
industrializou, estes dois impulsos estão intimamente ligados. A partir do 
século XVI o sistema mundo (que já anteriormente englobava os quatro 
grandes blocos-cerne de Europa, Oriente Médio, Índia e China) passou 
por uma nova fase integrativa baseada nas Grandes Navegações e nos 
primórdios de um impulso colonialista. Um fator fundamental “exógeno” 
foi a incorporação das Américas pela Europa a partir de 1492. Pomeranz 
(2000) mostrou a enorme contribuição financeira e o imenso alívio ecoló-
gico propiciado pelas Américas aos países europeus. A estrutura de explo-
ração das riquezas minerais e mão de obra (a extração de mais-valor, para 
utilizarmos um termo marxista) das Américas (e da África) possibilitaram 
aos europeus a base financeira para um fortalecimento militar a partir de 
um nível tecnológico semelhante no século XVI. Este fortalecimento (e 
aguçamento) do espírito militar europeu na Ásia pode ser ilustrado pelo 
comércio triangular da prata entre América, Europa e China. Frank (1998) 
mostrou como o comércio entre Europa e China era desproporcional, com 
os europeus importando muitos produtos chineses (seda, porcelana, chá, 
etc.) e não tendo muito a oferecer que interessasse aos chineses em tro-
ca. Entretanto, a prata era moeda e mercadoria procurada na China. Isso 
criou um comércio desequilibrado em que a prata americana fluía da Eu-
ropa para a China em pagamento pelos produtos chineses. Essa “sangria” 
de prata causava tensões na Europa (motivando inclusive inquéritos no 
Parlamento inglês): ela só seria resolvida com as guerras do ópio, pelas 
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quais os britânicos conseguiram afinal um produto que pudesse invadir 
o território chinês: o ópio produzido na Índia passou a ser vendido em 
quantidades crescentes na China.

Entender essas interligações sistêmicas que permitiram à Europa 
ocidental se fortalecer com extração de riqueza exógena é importante, 
pois a não difusão da Revolução Industrial à Ásia tem diretamente a ver 
com essa dimensão militar/imperialista hipertrofiada. O caso da Índia é 
emblemático. Antes da Revolução Industrial, a Índia era exportadora de 
tecidos para a Inglaterra. A partir de 1816 ela passará de exportadora lí-
quida para importadora líquida de tecidos. E isso não é apenas reflexo de 
uma superior produtividade dos novos métodos industriais de tecelagem 
britânicos. Foi, em grande parte, consequência de uma política de taxa-
ção aduaneira britânica que inibia a exportação de tecidos indianos e fa-
cilitava a importação de tecidos britânicos, por trás da cortina de fumaça 
da política de livre comércio.41

Se para a dificuldade de disseminação da Revolução Industrial foi 
importante este aspecto militar/imperialista, em termos de desenvolvi-
mento puramente tecnológico a eclosão da Revolução Industrial também 
não pode ser vista como sinal de uma superioridade absoluta anterior 
europeia sobre os asiáticos. Como mencionamos, a Revolução Industrial 
nasceu, na verdade, na Inglaterra, e não na Europa como um todo. John 
M. Hobson (2006, p. 190-218) mostrou que, mesmo no campo puramen-
te tecnológico, esta singularidade britânica não foi completamente endó-
gena e teve componentes externos relacionados à Ásia, especialmente 
à China, que segundo ele tinha tido um processo precursor da Revolu-
ção Industrial durante a dinastia Sung (960-1279). Hobson observa que, 
se pegarmos as tecnologias-chaves da Revolução Industrial (tecelagem, 
máquina a vapor, indústria de carvão, ferro e aço), todas elas foram in-
fluenciadas por inovações chinesas básicas anteriores: um engenho, com 
as partes essenciais da máquina a vapor, praticamente como a do inglês 

41  Aqui são apropriadas as palavras do (eurocêntrico) historiador econômico Angus 
Maddison: “Se a Índia tivesse sido politicamente independente, sua estrutura fiscal 
provavelmente seria diferente. Na década de 1880, a taxação aduaneira indiana era de 
apenas 2,2% de seu comércio [exterior], a mais baixa de qualquer país [...] Se a Índia 
tivesse tido proteção [aduaneira] não há dúvida que sua indústria têxtil [própria] teria se 
iniciado mais cedo e crescido mais rápido”. (Maddison, 1971, cap. 3)
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Wilkinson (da qual a de Watts seria uma melhoria), foi descrito no livro 
do chinês Wang Chen Tratado sobre a Agricultura (de 1313) e os chineses 
tinham desenvolvido no final do século XVII uma turbina a vapor; os mo-
tores a combustão tinham sido parcialmente inspirados na ação de uma 
bala sendo expelida pelo cano de um revólver ou canhão (ambas inven-
ções chinesas); os chineses, no século XI, tinham antecipado os ingleses 
na substituição do carvão vegetal pelo mineral (que marcou a Revolução 
Industrial), os chineses inventaram os alto-fornos no séc. II a.C. e tinham 
desenvolvidos processos de co-fusão de aço no séc. V; o melhor aço do 
mundo (e que forneceu incentivo para melhoria da qualidade do aço 
europeu) era oriental: o aço wootz indiano (bastante conhecido em sua 
variedade de aço de Damasco); nos têxteis, os chineses tinham desenvol-
vido engenhos que tinham praticamente todos os detalhes (exceto um 
crucial) das máquinas spinning jenny de Hargreave e flying shuttle de Kay; 
e essas máquinas precursoras chineses, direta ou indiretamente, influen-
ciaram a criação dessas tecnologias posteriores inglesas (sem terem sido 
devidamente creditadas como tal, muitas vezes até intencionalmente, 
por motivos de direitos autorais cobiçados pelos inventores britânicos).42

42  A análise específica de Hobson (2006, p. 207-214) sobre dois dos mais cruciais 
desenvolvimentos da Revolução Industrial (a máquina a vapor e as máquinas de 
tecelagem), que resumiremos prafraseando abaixo, mostra o quão interconectadas 
dentro do ecúmeno eurasiano são as origens deste processo.
Tomemos o grande símbolo da Revolução Industrial: a máquina a vapor. Os detalhes 
essenciais de funcionamento da máquina a vapor apareceram pela primeira vez em forma 
impressa em 1313 na China, no Tratado Sobre a Agricultura de Wang Chen. Na Inglaterra 
a máquina de James Watt era um aperfeiçoamento do motor de Wilkinson. Entretanto, a 
máquina de Wilkinson era praticamente idêntica à de Wang Chen. O único detalhe que 
faltava era o virabrequim. A proximidade dos chineses com uma máquina como a de 
Watts era mostrada pelo fato de que no final do século XVII eles tinham desenvolvido uma 
turbina a vapor. E, novamente chamando a atenção para o ponto central da nossa narrativa 
ecumênica, não era o caso de desenvolvimentos e descobertas correndo paralela, mas 
separadamente, em diferentes países. Havia um permanente contato e intercâmbio entre 
todas essas partes constitutivas do sistema-mundo. Como colocou Robert Temple (1986, 
p. 65-66), os ingleses tinham conhecimento dos desenhos e máquinas chinesas através 
de intermediários italianos, pessoas como Agostino Ramelli, que estiveram na China e 
trouxeram descrições, desenhos e, por vezes, as próprias máquinas de lá.
O outro exemplo provém da tecelagem, a base do deslanche da economia da Revolução 
Industrial britânica em sua primeira fase de indústria leve. Por volta de 1830 as 
manufaturas de algodão eram o principal produto de exportação do país. Isto foi 
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Assim, nem a geração nem a disseminação da Revolução Indus-
trial (que, no século XIX, se limitou aos países da Europa ocidental e seus 
chamados offshoots ocidentais, como os EUA, à parte o caso específico do 
Japão) podem ser vistas como um sinal de superioridade europeia pura. 
Como vimos anteriormente, o fato de que a Revolução Industrial no sécu-
lo XIX tenha se disseminado da Inglaterra para outros países europeus e 
não para a Ásia tem menos a ver com uma maior capacidade europeia (ou 
uma suposta incapacidade asiática) do que com uma série de limitações 
violentas, militares (tratados desiguais, guerras do ópio, taxações adua-
neiras coloniais assimétricas) impostas pelos europeus a países da Ásia.

Finalmente, a ascensão europeia sai do seu halo de milagrosa/
maravilhosa e única quando notamos que a vantagem ocidental de estar 
entre as economias mais ricas do mundo (que, como vimos pelas tabelas 
1.2 e 1.3 se iniciou no final do século XIX) está se dissolvendo a partir do 
final do século XX (quando a economia da Ásia voltou a ser a maior de 
todos os continentes, como tradicionalmente sempre foi e o país com o 
segundo maior PIB do mundo é asiático) e do início do séc. XXI (quando 
a economia da China ameaça em menos de duas décadas ultrapassar os 
EUA e se tornar a maior de todos os países).

possibilitado por uma série de invenções cardinais que incluíam, entre outras, o carretel 
voador (flying shuttle) de John Kay, a máquina de fiar spinning Jenny de Hargreaves e o 
caixilho d’água (water-frame) de Arkwright. Tanto a China quanto a Índia eram fortes 
na tecelagem na época destas invenções. Trabalhando com a seda, o chamado “Grande 
Caixilho de Fiar” chinês era superior à máquina de fiar de Arkwright. E os chineses 
tinham máquinas que se diferenciavam por apenas um detalhe crucial da spinning Jenny 
e do flying shuttle britânicos. Foram essas máquinas chinesas da indústria da seda que 
formaram a base de desenvolvimentos europeus posteriores. Novamente a rota foi da 
China à Itália e de lá à Inglaterra. Por volta do século XIII a indústria da seda italiana foi 
montada a partir de modelos chineses. O inglês John Lombe criaria sua crucial indústria 
da seda em Derby a partir dos modelos italianos. Por sua vez a inovativa Derby serviria 
de base para desenvolvimentos posteriores similares na indústria do algodão britânica.
Estes exemplos são apresentados para mostrar a porosidade e o caráter ecumênico do 
desenvolvimento tecnológico, econômico e científico entre as diferentes regiões do 
“continente” eurasiano mesmo até o período da Revolução Industrial.
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Um Breve Excurso Pessoal

Neste ponto, eu gostaria de acrescentar um dado pouco nota-
do nestas discussões das últimas duas décadas, uma nuança sutil sobre 
a questão da Revolução Industrial como ponto de viragem na interação 
Europa/Ásia. Os autores asiocêntricos derrubaram a noção de um avan-
ço econômico muito antigo da Europa sobre a Ásia. Mostraram as incon-
gruências dos retratos de uma Europa como o centro indiscutivelmen-
te mais avançado desde os gregos antigos, da Idade Média ou mesmo 
da Renascença. A maioria deles estabeleceu a verdadeira mudança do 
centro gravitacional econômico do mundo para a Europa somente muito 
recentemente, após a Revolução Industrial, praticamente no século XIX. 
A Revolução Industrial teria sido, então, o ponto de viragem. Eu gostaria 
de refinar ainda mais esta visão. Como notamos nas tabelas 1.1, 1.2 e 
1.3, a Ásia perdeu o posto de maior economia entre os continentes e a 
China o posto de maior economia entre os países somente a partir da 
segunda metade do século XIX, isto é, somente após o início da chama-
da segunda fase da Revolução Industrial. A Revolução Industrial passou 
por duas fases. Ela se iniciou (na Inglaterra, a partir da segunda metade 
do século XVIII) baseada principalmente na indústria leve, especialmente 
têxtil. Somente a partir da década de 1840 (com o boom de construção 
das ferrovias iniciado nos anos 1830 que puxou a demanda por materiais 
pesados como ferro, trilhos, etc.) é que a Revolução Industrial entrou em 
sua segunda fase, em que a base era a indústria pesada. Nesta segunda 
fase, da indústria pesada, é que a Europa definitivamente ultrapassou a 
Ásia neste campo, já bem adentro no século XIX, quase chegando no XX.

Esta constatação (de que foi a passagem para a segunda fase da 
Revolução Industrial, e não apenas a Revolução Industrial em si, o elemen-
to decisivo para a ultrapassagem européia) tem certa lógica. A primeira 
fase da Revolução Industrial, baseada na indústria leve, especialmente 
dos têxteis, ainda guardava várias características da fase manufatureira 
da época do capitalismo comercial da Idade Moderna (sécs. XV-XVIII). E 
na época manufatureira, os centros mais avançados da China e da Ásia é 
que exportavam os produtos manufaturados para a Europa (como têx-
teis, cerâmicas, tintas, etc.) e não vice-versa. John M. Hobson (2006), no 
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capítulo provocativamente chamado As Origens Chinesas da Revolução 
Industrial Britânica, de seu livro As Origens Orientais da Civilização Oci-
dental, forneceu vários exemplos de como tecnologias e ideias chinesas 
influenciaram, de maneira direta, vários dos desenvolvimentos tecnológi-
cos decisivos da fase inicial da Revolução Industrial inglesa, em especial 
na área de produção têxtil. Assim, não é tão surpreendente que nesta 
primeira fase da Revolução Industrial a ultrapassagem econômica da Ásia 
pela Europa não estivesse tão clara: nela ainda eram guardados muitos 
resquícios da época manufatureira, quando a Ásia ainda levava vantagem 
em certas tecnologias fundamentais, em especial no campo crucial dos 
têxteis. Chamo a atenção que foi, então, a segunda fase da Revolução 
Industrial (baseada na indústria pesada) que foi o verdadeiro ponto de 
viragem na gangorra da competição Europa-Ásia.

Conclusão

A questão do desenvolvimento comparado de Europa e Ásia tem 
sido dominada pelo debate entre abordagens eurocêntricas e abordagens 
asiocêntricas. Frequentemente, o debate entre elas se revela uma disputa 
para demonstrar quais das duas partes do continente eurasiano era mais 
desenvolvida em determinado ponto do tempo. Esta disputa traz contri-
buições heurísticas interessantes, na medida em que faz avançar o está-
gio de conhecimento sobre as diferentes regiões e países europeus e asiá-
ticos e ajuda a dissipar várias concepções erradas ou mitos sobre supostas 
superioridades de uma parte ou outra que, muitas vezes, se revelam mais 
uma narrativa autojustificadora que uma descrição fiel da realidade his-
tórica. A tese deste ensaio é que o caráter de jogo de soma zero do de-
bate eurocentrismo versus asiocentrismo (se provamos que uma parte é 
mais adiantada, necessariamente a outra é mais atrasada) é superado se 
utilizarmos um modelo ecumênico do espaço euro-asiático. A base para 
formarmos um modelo do espaço contíguo da Europa e Ásia como ecú-
meno é nossa visão das interações históricas entre países e povos na Terra 
como um sistema mundo, em um sentido bastante próximo ao proposto 
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por Frank & Gills (1993). Para eles, a visão tradicional de países e povos 
como unidades interagindo entre si como se fossem bolas de bilhar estan-
ques e externas umas às outras é substituída por uma visão da humanida-
de como um todo que, desde seu surgimento em determinado ponto da 
África e sua disseminação pelo mundo deve ser vista como uma unidade 
que se complexifica, i.e., se torna um sistema complexo, mas que man-
tém interligações entre suas partes constituintes. Isto é especialmente 
importante e mais óbvio no caso de Europa e Ásia, pois fisicamente cons-
tituem uma massa de terra só. E a realidade histórica mostra claramente 
uma grande interpenetração, difusão e compartilhamento de técnicas e 
processos, a ponto de muitas vezes ficar difícil estabelecer, mesmo com 
perfeito conhecimento de causa, uma origem geográfica única para uma 
grande gama de invenções, inovações e melhoramentos ocorridos no es-
paço euro-asiático. Uma visão da Europa e Ásia como um ecúmeno onde 
ideias, tecnologias, produtos e pessoas são constantemente intercambia-
das e proporcionam um aumento do nível geral de civilização parece mais 
apropriada que uma visão de unidades estanques meramente concorren-
tes entre si e onde algumas unidades mais “atrasadas” somente conse-
guirão progredir se emularem as unidades mais “avançadas”. Na verdade, 
os desenvolvimentos históricos se revelaram muito mais multifacetados 
e multivetoriais que uma simples narrativa de países avançados e atrasa-
dos. Interdependência na evolução da complexidade marca a experiência 
do ecúmeno euro-asiático.

As narrativas eurocêntricas de uma vantagem econômica ou tec-
nológica da Europa desde os gregos, desde a Idade Média, ou mesmo 
desde a Renascença, se revelaram mais uma visão autoengrandecedora 
que um relato realista do passado. Mesmo a visão “incontestável” de que 
a Europa (ou o “Ocidente”, com os EUA) passou economica e tecnologica-
mente à frente da Ásia a partir do século XIX com a Revolução Industrial 
tem que ser colocado na perspectiva das contribuições asiáticas (mes-
mo no estrito senso tecnológico) para o deslanche desta Revolução, das 
barreiras artificialmente colocadas pelo imperialismo à industrialização 
autônoma de suas colônias e, finalmente, de que o processo de indus-
trialização na Ásia se iniciou com algumas décadas de atraso em relação 
a muitos (mas não todos) países europeus e  que este hiato está sendo 
coberto em um período de tempo bastante curto.
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Um modelo integrativo ecumênico “eurasiano” explicita melhor 
também o caráter multivetorial e geograficamente multicausal dos de-
senvolvimentos da ciência moderna, tradicionalmente vista como um 
fenômeno, em suas origens, puramente europeu. Thomas Kuhn (1957) 
enfatizou o papel fundamental da revolução copernicana (em seu sentido 
amplo que inclui o complemento da síntese final newtoniana da física 
de Galileu com a astronomia de Kepler e da matemática com a física) no 
deslanche da ciência moderna. Mas Kuhn traça as origens deste salto re-
volucionário a um esquema quase que puramente europeu, com temas 
da Grécia antiga sendo rediscutidos e retrabalhados por pensadores me-
dievais europeus até que Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e companhia 
dessem o salto revolucionário à ciência moderna. A esta narrativa basica-
mente eurocêntrica, preferimos o esquema dialógico proposto por Arun 
Bala (2008, p. 172-183) para explicar o surgimento da ciência moderna. 
Ele mostrou que a síntese newtoniana da matemática e física não teria 
sido possível apenas com os aportes dos gregos antigos e dos escolásticos 
medievais europeus e só ocorreu após contribuições vindas de árabes, 
chineses, indianos e egípcios.

Os cientistas e pensadores árabes pavimentaram o caminho 
através de suas críticas realistas matemáticas do modelo ptolo-
maico; pelo exemplo de uma teoria realista matemática na teoria 
de Alhazen e sua influência na ciência e estética da Renascença; 
e através de suas críticas das concepções aristotélicas de causa-
lidade, culminando na noção de que regularidades da natureza 
são “hábitos de Deus”. Tornaram possível o aparecimento na 
Idade Moderna de concepções de leis matemáticas da natureza 
que podem ser empiricamente descobertas, mas não necessa-
riamente racionalmente deduzidas. Dos chineses veio uma onda 
de tecnologias mecânicas cuja rápida transferência alterou as 
sensibilidades europeias de tal maneira que vieram a perceber o 
próprio mundo à imagem de uma máquina. Além disso, a revo-
lução copernicana possibilitou a entrada de ideias cosmológicas 
chinesas na astronomia moderna e abriu a porta para um novo 
universo de espaço vazio infinito povoado por estrelas, cometas 
e novas em incessante transformação em vez do plenum finito 
aristotélico contendo planetas e estrelas embebidas em esferas 
cristalinas giratórias. Da Índia a ciência moderna recebeu pode-
rosas ideias e técnicas matemáticas: um novo sistema numeral 



flexível [o sistema decimal], métodos algébricos avançados, a 
trigonometria e possivelmente os rudimentos do cálculo inte-
gral. O sistema matemático carregava em si um novo modo de 
pensamento atômico que recondicionou a maneira como a na-
tureza era estudada. Além disso, implicitamente através dos ins-
trumentos matemáticos transmitidos, e possivelmente de forma 
mais direta através da [retransmissão à Europa pela] influência 
do kalam e de Al-Razi, o atomismo indiano alimentou a ciência 
moderna com uma de suas noções mais seminais. Finalmente, 
do Egito vieram as ideias Herméticas (frutificadas pelo idealis-
mo matemático e noções filosóficas platônicas) do status central 
do sol nos céus e de que mudanças na natureza são causadas 
por princípios ativos. Estas noções inspiraram muitas das figu-
ras pioneiras da Revolução Científica, como Copérnico, Kepler e 
Newton. Em Newton as noções de um universo centrado no sol 
e da gravidade como príncipio ativo se unificaram para consoli-
dar a ciência moderna. (Bala, 2008, p. 175)

Uma concepção de “diálogo de civilizações” como a de Bala aci-
ma, não deprecia a contribuição seminal dos europeus em absorver todas 
essas influências e criar a poderosa ciência moderna: apenas mostra que 
a ciência moderna não é uma criação meramente endógena europeia e 
dependeu da contribuição de várias outras partes do ecúmeno euro-asiá-
tico e do mundo. A utilização de um modelo integrativo mostra que tam-
bém no campo da ciência, uma perspectiva ecumênica é mais produtiva e 
realista que um modelo puramente eurocêntrico ou de jogo do soma-zero 
na avaliação entre as contribuições de Europa e Ásia. Todas essas partes 
foram importantes e, mais ainda, não podem ser vistas estanques umas 
das outras, ainda mais no momento atual em que a tecnologia e ciência 
de países asiáticos como Japão, Coreia do Sul, as duas Chinas, etc. estão 
retomando sua competitividade frente à Europa e Ocidente.

Na realidade, tendo em vista o avanço tradicional da Ásia por 
muitos séculos e a retomada de um ritmo extremamente rápido de de-
senvolvimento dos países asiáticos nas últimas décadas, em alguns sécu-
los talvez a vantagem econômica, tecnológica e científica que a Europa 
teve sobre a Ásia nos sécs. XIX e XX, seja vista como uma breve interrup-
ção em um longo período de séculos e mesmo milênios em que a Ásia 
esteve à frente da Europa.
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Mas que significado terá então esta discussão paroquial quando 
analisada no contexto maior de que o que aconteceu no ecúmeno euro
-asiático foi, na verdade, um microcosmo do que se passa no ecúmeno 
maior da humanidade como um todo, um sistema mundo onde é impossí-
vel de maneira absoluta separar (e muito menos valorar estanquemente) 
as contribuições múltiplas de suas diferentes partes constituintes desde o 
big bang original dos primeiros humanos em algum lugar da África até a 
presente situação em que um país das Américas guarda temporariamente 
o topo da vanguarda hegemônica mundial?
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Anexo de Tabelas
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Tabela 1.2. Ranking das maiores economias do mundo em Produto 
Interno Bruto, anos 1-2001. (Paridade de Poder de Compra, milhões de 

dólares Geary-Khamis internacionais)

Ano Primeiro lugar Segundo lugar Terceiro lugar

1 Índia
33 750

China
26 820

1000 Índia
33 750

China
26 550

1500 China
61 800

Índia
60 500

Itália
11 550

1600 China
96 000

Índia
74 250

França
15 559

1700 Índia
90 750

China
82 800

França 
19 539

1820 China
228 600

Índia
111 417

Reino Unido
36 232

1870 China
189 740

Índia
134 882

Reino Unido
100 180

1913 Estados Unidos
517 383

China
241 344

Alemanha
237 332

1950 Estados Unidos
1 455 916

URSS
510 243

Reino Unido
347 850

1973 Estados Unidos
3 536 622

URSS
1 513 070

Japão
1 242 932

2001 Estados Unidos
7 965 795

China
4 569 790

Japão
2 624 523

Fonte: Maddison, 2006, p. 639.
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