
Além dos livros infantis de Lobato - que fizeram 
minha cabeça quando criança - dois outros 
livros me conquistaram na adolescência. Por 

mais que tenha lido e ouvido outras opiniões diferentes, 
sempre achei que as idéias contidas em duas outras 
obras eram, além de certas, definitivas. 
O primeiro foi "Proqresso e Pobreza", de Henry George. 
George era tipógrafo. Americano, autodidata, descobriu 
as idéias do economista inglês David Ricardo e 
desenvolveu a proposta de que houvesse um imposto 
único, que substituiria todos os outros, baseado no uso 
da terra. Hoje, embora, de vez em quando, um político 
mal-intencionado levante a bandeira do "imposto 
único", H.G. está esquecido. O catálogo online da 
Livraria Cultura não contem nem o autor, nem o livro. 
Entretanto, chegou a influenciar gente importante, 
entre 1886 (publicação de "Progresso e Pobreza") e 
meados do século passado, como Fnednch Engels 
(que o considerava, contudo, ingênuo) e o nosso 
generoso Lobato, que - nos últimos anos de sua vida 
- se proclamava "georgista" para a perplexidade das 
pessoas, que pensavam que fosse sinal de senilidade. 

H.G. achava que a propriedade da natureza era 
antinatural, até pecaminosa. A natureza existia para 
servir a todos os seres. Considerando que a terra é 
um bem finito, escrevia: se quem nasce primeiro dela 
se apropriar, nada sobrará para os demais. Diante 
da impossibilidade de uma autoridade suprema 
mundial para proibir aos homens a posse da terra, 
propunha que os donos pagassem um imposto ao 
Estado, proporòiorial à valorização de suas terras. 
Como essa valorização era criada pela sociedade, 
era justo que o Estado usasse a receita para aplicá-la 
no bem-estar geral. 

O outro livro foi "GrowmgUp Absurd", de Paul Goodman. 
P.G. foi professor, jornalista, sociólogo e anarquista. 
Significativamente, jamais foi traduzido por aqui. Li-o na 
época da "juventude transviada" e dos "beatniks" - vistos 
com grande desconforto pela geração dos meus pais 
(como são vistos os jovens, em geral, hoje, pela nossa). 
O que escrevia é que era simplesmente impossível aos 
jovens crescer numa sociedade consumista, dominada 
por grandes corporações e que tinha a guerra do Vietnã 
e a revista Time como paradigmas de patriotismo e de 
boa imprensa... Nesse ambiente, dizia, a reação dos 
transviados e dos beatniks é natural - e até saudável. 
Não me tornei transviado, nem virei beatnik. Talvez 
tenha-me absurdizado. A escolha da nossa geração 
foi entre reagir e ser marginalizado, ou aderir para 
sobreviver, tentando manter a lucidez. Goodman 
provocava: a economia e a política criaram uma trama 
tão complexa, que o cidadão comum não consegue 
sequer imaginar um mundo alternativo. 
É isso aí: Henry George e Paul Goodman, dois 
americanos pouco conhecidos, que pararam para 
pensar, olharam em volta e descobriram que o mundo 
era absurdo. Talvez continue sendo. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 466, p. 74, nov. 2011.




