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Pregador keynesiano, como se dizia, ele era um ativista em questões de paz e de guerra. Sem 
desmerecer sua obra como economista, pode-se dizer que John Kenneth Galbraith, que 
morreu aos 97 anos no último fim de semana, era mais um crítico social ou um intelectual 
público, como se costuma designar personalidades eminentes de profissões ou especialidades 
diversas que não receiam opinar sobre questões de interesse geral e tomar parte em 
movimentos comunitários.  
 
É conhecida sua oposição à Guerra do Vietnã, que levou a um aberto confronto com antigos 
companheiros do Partido Democrata. Era um dos históricos do partido, tendo servido ao 
governo Roosevelt na OPA, órgão encarregado de controle de preços durante a 2 Guerra 
Mundial, e depois como um dos integrantes da comissão que examinou os danos causados 
pelos bombardeios aéreos à indústria bélica alemã.  
 
Meteu-se em controvérsias em ambos os casos. Da OPA afastou-se por pressões da indústria. 
Quanto à outra missão, que concluiu que os bombardeios tiveram pouco efeito sobre a 
produção de armamentos, apesar da imensa destruição urbana que causaram, teve atritos 
com a Força Aérea. E foi por pouco que escapou da perseguição maccarthista, já então 
protegido pelo cargo de professor em Harvard. Daí se licenciou para ser embaixador na Índia 
no governo Kennedy.  
 
Sem deixar nunca de escrever, de forma legível para um público maior (nunca usou fórmulas 
matemáticas em seus livros), não lhe faltaram "best-sellers" e até mesmo séries televisivas, 
como foi o caso de "A Era da Incerteza". Galbraith dizia que aprendeu a arte quando redator 
da revista Fortune, o que Leonard Silk, que teve a pachorra de ler seus primeiros trabalhos 
acadêmicos, nega, afirmando que já estava ali seu estilo límpido. "1929: o Colapso da Bolsa" é 
um marco na história econômica. Mas "The Affluent Society", cuja tradução mais correta em 
português seria a "A Sociedade da Abundância", foi seu livro mais influente ao focalizar o 
desperdício do consumismo de uma sociedade rica que convivia com bolsões de pobreza. 
Pouco mencionado é o impacto dessa obra na criação de uma consciência coletiva sobre a 
necessidade de proteção ao meio ambiente nos EUA, a começar por investimentos públicos, no 
bom estilo keynesiano, nos parques e nas áreas verdes.  
 
Já uma celebridade, Galbraith escreveu que tinha certeza de que o presidente Nixon lera o 
livro, publicado em 1958, doze anos antes de ser criada a Environmental Protection Agency 
(EPA), órgão do governo encarregado de proteger o meio ambiente. Nixon, por sinal, 
trabalhara para a OPA, quando Galbraith era seu mentor.  
 
Não fosse a fragilidade de seus últimos meses, Galbraith estaria agora na primeira linha dos 
opositores à ocupação do Iraque, que, segundo analistas, o governo Bush planeja para durar 
ainda por dez anos. O que vai depender, é lógico, de seus sucessores. Nas grandes 
democracias, segundo escreveu Galbraith, as guerras só podem ser travadas praticamente por 
unanimidade nacional. Uma maioria simples não basta. E mesmo isso está hoje em jogo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 maio 2006, 5, 6 e 7 maio 2006, Opinião, A-3. 


