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Publicação de escritor multimídia, com as 12 obras mais significativas, inspira diversão. É difícil 
inventar um novo jogo para depois do jantar, mas Melvyn Bragg, o escritor britânico que 
trabalha em televisão e rádio, criou um muito bom em sua obra Doze livros que mudaram o 
mundo (Hodder & Stoughton, 372 páginas). Que jogo é esse? Simples. Faça uma lista dos 
livros mais importantes de todos os tempos.  
 
Bragg instituiu algumas regras para o jogo: os livros em questão precisam ter modificado o 
modo em que vivemos atualmente. E necessitam ser de autores britânicos. Alguns livros são 
imprescindíveis. Principia mathematica, de Isaac Newton, por exemplo, vem à mente sem o 
menor esforço, assim como A riqueza das nações, de Adam Smith, e A origem das espécies, de 
Charles Darwin.  
 
Como Bragg argumenta com propriedade, esse trio ajudou a criar o universo intelectual que 
hoje habitamos. First folio, de William Shakespeare, a mais antiga edição da coletânea das 
obras do autor, ocupa o única posição na parte de ficção para Bragg. Poucos ignorariam o 
escritor em favor de qualquer outro britânico, embora pessoalmente ele tenha ficado 
desapontado que Charles Dickens não figure na lista.  
 
Porém, é nas escolhas à margem dos grandes clássicos e não nas obras óbvias que o jogo se 
baseia. Nesse ponto Bragg escolheu alguns best sellers e outros não tão conhecidos. Aí o jogo 
começa a ficar interessante. O livro de regras do futebol é pequeno; o esporte mais popular do 
mundo possuía apenas 13 regras quando estabeleceu seus estatutos pela primeira vez no ano 
de 1863, e desde então pouco mudou.  
 
Mas sem esse livro, o futebol, jogo que "transformou radicalmente o mundo dos esportes, os 
meios de comunicação e a diversão", não existiria, assegura Bragg. Sem dúvida, esta é uma 
boa sugestão. Outra ainda melhor é sobre a patente registrada em 1769 de Richard Arkwright 
para seu tear mecânico, equipamento que foi um item básico para as fábricas modernas.  
 
A industrialização, para a qual essa patente foi vital, continua sendo a força mais 
revolucionária no mundo, quase um quarto de milênio depois.  
 
Outras escolhas não são tão significativas. Bragg defende Marriage Love, no qual Marie Stopes 
argumentou que a maioria dos casamentos da classe média são terrivelmente ruins, por causa 
da frustração sexual. Esta obra, diz Bragg, incitou a revolução sexual nas décadas após sua 
publicação em 1918.  
 
Entretanto, sem dúvida que essa revolução aconteceria de qualquer modo. Forças muito mais 
poderosas que um simples livro estavam em ação: tendências econômicas, sociais e políticas 
chegaram juntas para liberar as mulheres no século XX, embora muitas argumentem que 
tamanha liberação continua incompleta.  
 
A lista de Bragg também é cronologicamente antiga. Stopes é a autora mais moderna. O que 
dizer das publicações de 1953 nas quais Francis Crick e James Watson divulgaram sua 
descoberta do DNA? Isso é muito mais importante que qualquer outra obra na lista, com a 
exceção, talvez, do livro de Isaac Newton.  
 
Também se pode discutir a escolha de A revolução dos bichos, de George Orwell. O 
totalitarismo soviético sobreviveu por décadas depois de sua publicação, entretanto após tal 
estocada impiedosa tornou-se impossível, a não ser para os jornalistas de esquerda, se 
idealizar o sistema comunista, quanto mais acreditar nele.  
 
Entretanto, será que o jogo inventado por Bragg vai além do mero entretenimento de pessoas 
eruditas e "traças" de biblioteca que desejam passar o tempo após alguns copos de vinho? Na 
verdade, sim. A lista possui três pontos a serem considerados com atenção.  
 



Embora seja mais interessante ler as obras enumeradas na lista na íntegra, em vez de apenas 
seus resumos, a realidade é que poucos entre nós já tiveram oportunidade de ler o livro de 
Newton. Como disse o escritor norte-americano Mark Twain, um clássico "é um livro que as 
pessoas elogiam, mas nunca leram." Seria melhor, sem dúvida, ler pelo menos 30 páginas da 
Principia mathematica que não ler nada dessa obra.  
 
Doze livros que mudaram o mundo também nos faz lembrar do extraordinário poder da 
palavra escrita. Provavelmente teríamos descoberto a evolução das espécies sem Darwin, 
entretanto o processo teria sido bastante diferente.  
 
E, correndo o risco de parecer que estamos agitando a bandeira da Grã-Bretanha, diria que a 
criação de Bragg demonstra a extraordinária contribuição que uma ilha relativamente pequena 
deixou para o mundo. Insistir que os livros escolhidos no jogo sejam de autores britânicos, é 
preciso reconhecer, nem é assim uma limitação tão grande.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 maio 2006, Plano Pessoal, C-7. 


