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Introdução: Tecnologia e ecologia como 
apocalipse e utopia

Dois espectros assombram a Terra no século xxi: os espectros 
da catástrofe ecológica e da automação.

Em 2013, um observatório do governo dos eua registrou 
que a concentração global de dióxido de carbono atmosfé-
rico tinha atingido 400 partes por milhão pela primeira vez 
no registro histórico.1 Esse limiar, que a Terra não havia ul-
trapassado em 3 milhões de anos, prenuncia a aceleração das 
mudanças climáticas ao longo do século. O Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas prevê a diminuição 
do gelo oceânico, a acidificação dos oceanos e uma frequência 
crescente de eventos de secas e tempestades extremas.2

Ao mesmo tempo, notícias de avanços tecnológicos no 
contexto de alto desemprego e salários estagnados têm pro-
duzido alarmes preocupantes sobre os efeitos da automação 
no futuro do trabalho. No começo de 2014, os professores 

1 National Oceanic and Atmospheric Administration, Trends in at-
mospheric carbon dioxide, Esrl.noaa.gov, 2014.

2 Thomas F. Stocker et al., Climate change 2013: the physical science 
basis, Intergovernmental Panel on Climate Change, Working group 
I contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change, Nova York: Cambridge University 
Press, 2013.
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do mit, Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, publicaram A 
segunda era das máquinas: trabalho, progresso e prosperidade em 
uma época de tecnologias brilhantes.3 Eles avaliaram um futuro 
em que tecnologias em computação e robótica substituem o 
trabalho humano não apenas em domínios tradicionais como 
na agricultura e na indústria, mas em setores que variam desde 
a medicina e o direito chegando até mesmo nos transportes. 
Na Universidade de Oxford, uma unidade de pesquisa lançou 
um relatório amplamente divulgado estimando que cerca de 
metade dos empregos atuais nos Estados Unidos estão vulne-
ráveis à automatização.4

Essas duas preocupações são, em muitos sentidos, diame-
tralmente opostas. O temor em relação às mudanças climáti-
cas é um medo de ter muito pouco: ele antecipa a escassez de 
recursos naturais, a perda de terras agricultáveis e de ambientes 
habitáveis – e, por fim, a morte de uma Terra que seja capaz 
de sustentar a vida humana. O pavor da automação é, perver-
samente, um medo de ter demais: uma economia completa-
mente robotizada que produza tanto, com tão pouco trabalho 
humano, que não haja mais qualquer necessidade de trabalha-
dores. Podemos realmente estar encarando uma crise de escas-
sez e uma crise de abundância ao mesmo tempo?

3 Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, The second machine age: 
work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, 
Nova York: W. W. Norton, 2014.

4 Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, The future of employ-
ment: how susceptible are jobs to computerisation?, OxfordMartin.
ox.ac.uk, 2013.
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O argumento deste livro é que, de fato, estamos vivendo 
uma crise dupla tão contraditória, e que é a interação entre 
essas duas dinâmicas que torna nosso momento histórico tão 
volátil e incerto, tão cheio de promessas quanto de perigos. 
Nos capítulos que seguem tentarei esboçar algumas das possí-
veis interações entre estas duas dinâmicas.

Antes disso, porém, preciso expor os contornos dos debates 
atuais sobre automação e mudanças climáticas.

A ascensão dos robôs

“Sejam bem-vindos, mestres robôs!”, lê-se na manchete de um 
artigo publicado em 2013 pela revista Mother Jones, “Por favor, 
podem não nos demitir?”.5 O texto, do comentarista liberal 
Kevin Drum, é um bom exemplo da enxurrada da cobertura 
midiática nos anos recentes, analisando a rápida propagação da 
automação e da informatização em todas as partes da atividade 
econômica. Estes artigos tendem a vagar entre o deslumbra-
mento e o horror quanto às possibilidades de todas essas novas 
engenhocas. Em textos como o de Drum, o rápido progres-
so na automação anuncia a possibilidade de um mundo com 
uma qualidade de vida melhor e mais tempo livre para todos; 
mas, na visão alternativa, anuncia o desemprego em massa e o 
contínuo enriquecimento do 1%.

Essa não é, de forma alguma, uma nova tensão. O conto 
popular John Henry e o martelo a vapor, com origem no sécu-

5 Kevin Drum, Welcome, Robot Overlords. Please don’t fire us?, Mo-
ther Jones, Maio/Junho de 2013.
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lo xix, descreve um trabalhador ferroviário que tenta apostar 
corrida contra uma broca de aço alimentada a vapor e vence – 
caindo, logo em seguida, morto pelo esforço. Diversos fatores 
têm se somado para acentuar as preocupações sobre a tecnolo-
gia e seus efeitos sobre o trabalho. O mercado de trabalho per-
sistentemente fraco após última recessão tem produzido um 
pano de fundo de uma preocupação generalizada com a perda 
de emprego. A automação e a informatização estão começan-
do a alcançar atividades profissionais e criativas, que por muito 
tempo pareciam imunes a isso, ameaçando os empregos dos 
próprios jornalistas que cobrem esses assuntos. E o ritmo das 
mudanças parece, para muitos, estar mais rápido que nunca.

“A segunda era das máquinas” é um conceito impulsionado 
por Brynjolfsson e McAfee. Em seu livro de mesmo nome, eles 
defendem que assim como a primeira era das máquinas – a Re-
volução Industrial – substituiu músculos humanos pelo poder 
de máquina, a informatização estaria nos permitindo ampliar 
imensamente, ou mesmo substituir, “a capacidade de usar nos-
sos cérebros para entender e dar forma aos nossos ambientes”.6 
Nesse livro e em seu predecessor, Corrida contra a máquina,7 
Brynjolfsson e McAfee argumentam que computadores e ro-
bôs estão rapidamente penetrando em cada parte da econo-
mia, tomando o lugar do trabalho humano em funções de alta 
e baixa qualificação. É central para a sua visão o processamento 
de grande parte do mundo em informação digital, com tudo 

6 Brynjolfsson e McAfee, The second machine age, pp. 7–8.
7 n. do t.: no original, Race against the machine – um trocadilho 

com o nome da banda Rage Against the Machine.
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– desde livros e músicas até as interconexões de ruas – estando 
agora disponível em uma forma que pode ser copiada e trans-
mitida ao redor do mundo instantaneamente e quase de graça.

As aplicações que esse tipo de dados nos permitem são 
enormemente variadas, especialmente em combinação com 
avanços em robótica e em sensores do mundo físico. Em um 
estudo amplamente citado usando uma análise detalhada so-
bre diferentes profissões, produzido pelo Departamento do 
Trabalho dos Estados Unidos, os pesquisadores da Universi-
dade de Oxford, Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, 
especularam que 47% dos empregos atuais dos eua são susce-
tíveis à substituição por automação graças aos atuais desenvol-
vimentos tecnológicos.8 Na ocde, Stuart Elliott usou a mesma 
fonte de dados, mas uma abordagem diferente ao longo de 
uma janela de tempo maior, para sugerir que esses números 
podem chegar até mesmo a 80%. Esses números são o resulta-
do de decisões de classificação subjetivas e metodologias quan-
titativas complexas, então seria um erro colocar muita fé em 
qualquer número exato. Mesmo assim, deveria estar claro que 
a possibilidade de rápido aprofundamento da automação no 
futuro próximo é bem real.

Brynjolfsson e McAfee são talvez os mais conhecidos pro-
fetas da rápida automação, mas seu trabalho se encaixa em 
um gênero que está explodindo. O empreendedor de softwa-
re Martin Ford, por exemplo, explora terreno similar em seu 

8 Frey e Osborne, The future of employment.



12

trabalho de 2015, A ascensão dos robôs.9 Ele se baseia na mes-
ma literatura e chega às mesmas conclusões sobre a marcha 
da automação. Suas conclusões são um tanto mais radicais – 
uma renda básica universal garantida, que será discutida mais 
à frente neste livro, ocupa um lugar de destaque; grande parte 
de seus rivais literários, em contraste, oferecem pouco mais do 
que baboseiras sobre educação.

Que muita gente esteja escrevendo sobre uma automação 
rápida e socialmente perturbadora não significa que essa seja 
uma realidade iminente. Como citei acima, a ansiedade sobre 
tecnologias de economia de mão de obra é na verdade uma 
constante através de toda a história do capitalismo. De fato, 
podemos enxergar muitas indicações de que agora temos a 
possibilidade – apesar de não necessariamente a realidade – de 
reduzir drasticamente a necessidade de trabalho humano. Al-
guns exemplos demonstrarão as diversas áreas em que o traba-
lho humano está sendo reduzido ou inteiramente eliminado.

Em 2011, a ibm protagonizou manchetes com seu super-
computador Watson, que competiu e venceu adversários hu-
manos no jogo de perguntas e respostas (e popular programa 
de televisão) Jeopardy. Embora esse feito tenha sido uma jogada 
publicitária um tanto fútil, ele também demonstrou a adequa-
ção do Watson para outras tarefas mais valiosas. A tecnologia 
já está sendo testada para auxiliar médicos no processamento 
de volumes enormes de literatura médica para diagnosticar 
melhor os pacientes, o que, na verdade, era o propósito ori-

9 Martin Ford, Rise of the robots: technology and the threat of a jobless 
future, Nova York: Basic Books, 2015.
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ginal do sistema. Mas ele está sendo lançado também como 
“Assessor de atendimento Watson”,10 que se destina ao serviço 
de atendimento a clientes e aplicações de suporte técnico. Ao 
responder às questões dos clientes em linguagem natural de 
forma livre, esse aplicativo teria o potencial de substituir os 
trabalhadores de call center (muitos em lugares como a Índia) 
que atualmente executam esse trabalho. A revisão de docu-
mentos legais, um processo que consome um tempo extrema-
mente grande e que tradicionalmente é realizado por legiões de 
jovens advogados, é outra aplicação promissora da tecnologia.

Outra área de rápido avanço é a robótica, a interação do 
maquinário com o mundo físico. Ao longo do século xx gran-
des avanços foram feitos no desenvolvimento de robôs indus-
triais de grande escala, do tipo que poderia operar uma linha 
de montagem de carros; mas, apenas recentemente, eles come-
çaram a desafiar as áreas em que os humanos se sobressaem: 
habilidades motoras finas e navegação em terrenos físicos 
complexos. O Departamento de Defesa dos eua já está desen-
volvendo máquinas de costura controladas por computador 
para evitar a manutenção da China como sua fornecedora de 
uniformes.11 Até pouquíssimos anos atrás, carros autônomos 
eram tidos como muito além do escopo de nossa capacidade 
técnica; agora, a combinação de tecnologias de sensores e ban-
cos de dados de mapas bem completos está transformando isso 
em realidade, em projetos como a frota autônoma da Google. 

10 n. do t.: no original, Watson engagement advisor.
11 Katie Drummond, Clothes will sew themselves in Darpa’s sweat-free 

sweatshops, Wired.com, 6 de Junho, 2012.
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Enquanto isso, uma companhia chamada Locus Robótica lan-
çou um robô que pode processar pedidos em armazéns gigan-
tes, substituindo potencialmente os trabalhadores da Amazon 
e de outras companhias, que atualmente labutam em condi-
ções muitas vezes brutais.12

A automação continua seguindo em frente mesmo na agri-
cultura, que antigamente consumia a maior parcela de tra-
balho humano, mas que agora compõe uma pequena fração 
do emprego, especialmente nos Estados Unidos e em outros 
países ricos. Na Califórnia, mudanças nas condições econômi-
cas mexicanas e a repressão na fronteira levaram à escassez de 
mão de obra. Isso tem estimulado os fazendeiros a investir em 
novos maquinários que possam levar a cabo tarefas delicadas 
como a colheita de frutas, que antes precisava da precisão da 
mão humana.13 Esse desenvolvimento ilustra uma dinâmica 
capitalista recorrente: conforme os trabalhadores se tornam 
mais poderosos e mais bem pagos, aumenta a pressão sobre 
os capitalistas para que automatizem as atividades. Quando 
há uma imensa reserva de mão de obra agrícola migrante de 
salário baixo, uma colheitadeira de frutas de cem mil dólares 
parece uma indulgência extravagante, um desperdício; mas 
quando os trabalhadores são escassos e são capazes de exigir 
salários melhores, o incentivo para substituí-los por maquiná-
rio é intensificado.

12 Leanna Garfield, These warehouse robots can boost productivity by 
800%, TechInsider.io, 26 de Fevereiro, 2016.

13 Ilan Brat, Robots step into new planting, harvesting roles, Wall 
Street Journal, 23 de Abril, 2015.
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A tendência para a automação atravessa toda a história do 
capitalismo. Em anos recentes ela foi silenciada e um tanto 
disfarçada pela enorme injeção de força de trabalho barata que 
o capitalismo global recebeu após o colapso da União Soviética 
e a guinada rumo ao capitalismo na China. Agora, entretanto, 
até mesmo companhias chinesas estão encarando a escassez de 
força de trabalho e procurando por novas formas de automa-
tizar e robotizar.

Inumeráveis outros exemplos podem ser produzidos. Anes-
tesistas robóticos para substituir médicos; uma máquina de 
montagem de sanduíches de hambúrguer que pode substituir 
os funcionários do McDonald’s; impressoras 3d de grande es-
cala que podem fabricar casas inteiras dentro de um dia. Cada 
semana traz novidades surpreendentes.

A automação está sujeita a avançar até mesmo para além 
disso, rumo à forma mais velha e mais fundamental de traba-
lho das mulheres. Nos anos 1970, a teórica feminista radical 
Shulamith Firestone falava sobre gerar bebês em úteros artifi-
ciais, como uma forma de libertar as mulheres de sua posição 
submissa nas relações de reprodução.14 Fantásticas na época, 
tais tecnologias estão se tornando uma realidade. Cientistas 
japoneses tiveram sucesso na gestação de cabras à partir de úte-
ros artificiais e na gestação de embriões humanos o êxito foi 
de até 10 dias. Outros trabalhos na aplicação dessa tecnologia 
para bebês humanos estão agora restritos tanto pelas leis quan-
to pela ciência – o Japão proíbe a gestação de embriões huma-

14 Shulamith Firestone, The dialectic of sex: The case for feminist revo-
lution, Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 1970.
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nos artificialmente por um tempo maior que catorze dias.15 
Muitas mulheres acham uma perspectiva como essa descon-
certante, e dão boas-vindas à experiência de carregar um filho; 
mas certamente muitas outras prefeririam serem liberadas des-
sa obrigação.

A maior parte deste livro tomará como certa a premissa 
dos otimistas da automação, de que dentro de apenas algumas 
décadas estaremos vivendo em um mundo no estilo de Star 
Trek onde, como coloca Kevim Drum, “robôs podem fazer 
tudo o que os humanos fazem, sem reclamar, 24 horas por 
dia”, e onde a “escassez de bens de consumo comuns é uma 
coisa do passado”.16 Tais afirmações são passíveis de se revela-
rem hipérboles, o que para os propósitos deste livro não é um 
problema: minha abordagem é deliberadamente hiperbólica, 
rascunhando tipos ideais simplificados para ilustrar princípios 
fundamentais. Não importa se absolutamente tudo será feito 
por robôs, o que importa é que uma grande porção do traba-
lho atualmente executado por humanos está no processo de 
ser automatizado.

No entanto, muitas controvérsias sobre quão rápido a au-
tomação pode seguir em frente e sobre quais processos esta-
rão sujeitos a ela permanecem. Portanto, antes de mergulhar 
nas possíveis consequências sociais desse processo, esboçarei 
alguns dos rápidos desenvolvimentos recentes na assim cha-
mada “segunda era das máquinas” em que vivemos. Ela é uma 

15 Soraya Chemaly, What do artificial wombs mean for women?, Re-
wire.news, 23 de Fevereiro, 2012.

16 Kevin Drum, Welcome robot overlords, Mother Jones.
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sequência – ou, como alguns a veem, meramente uma exten-
são – da primeira era das máquinas da automação industrial 
em larga escala.

Medo de um planeta mecânico

Objeções às profecias e temores sobre uma automação ampla 
caem em três categorias abrangentes. Alguns dizem que os 
relatos sobre novas tecnologias são exagerados e pretensiosos, 
e que nós estaríamos ainda muito longe de sermos capazes 
de substituir o trabalho humano na maioria das áreas. Ou-
tros, seguindo um argumento tradicional do pensamento 
econômico dominante, afirmam que episódios anteriores de 
rápido crescimento de produtividade simplesmente abriram 
novos tipos de trabalho e novos empregos, sem levar a um 
desemprego massivo – e que desta vez não será diferente. Fi-
nalmente, alguns na esquerda veem o foco obsessivo em ce-
nários futurísticos de automação como uma distração contra 
tarefas políticas mais urgentes, tais como investimento e es-
tímulo governamental, melhores condições nos ambientes de 
trabalho e melhores salários.

Relatos sobre o definhamento do trabalho humano: 
um grande exagero?

Aqueles que acreditam que se dá uma importância exagerada 
para a tecnologia normalmente apontam para as estatísticas 
publicadas sobre o crescimento da produtividade. Uma ado-
ção em larga escala de robôs e maquinário deveria aparecer 
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como um aumento rápido nas estatísticas que medem a pro-
dutividade da mão de obra – ou seja, a quantidade do pro-
duto que pode ser gerado pelo trabalhador. Mas, de fato, a 
taxa de crescimento da produtividade em anos recentes tem 
sido relativamente baixa. Nos Estados Unidos, a Agência de 
Estatísticas do Trabalho17 relata que de 2007 até 2014, a taxa 
anual de mudança foi de apenas 1,4%. Esse é um ritmo mais 
lento do que em qualquer momento desde a década de 1970 
e metade do que era visto durante o boom de crescimento nos 
anos do pós-guerra.

Isso leva alguns a afirmarem que as descrições anedóticas de 
grandes conquistas na robótica e na computação, seriam enga-
nosas porque, na verdade, elas não estariam sendo traduzidas 
em resultados econômicos. A visão dos economistas Tyler Co-
wen e Robert Gordon se aproxima bastante dessa perspecti-
va.18 Doug Henwood, do Observatório de Esquerda para os 
Negócios,19 defende uma hipótese semelhante à esquerda.20

17 n. do t.: no original, “Bureau of labor statistics”.
18 Tyler Cowen, The great stagnation: how america ate all the lo-

w-hanging fruit of modern history, got sick, and will (eventually) 
feel better, Nova York: Penguin, 2011; Robert J. Gordon, Is U.S. 
economic growth over? faltering innovation confronts the six head-
winds, National bureau of economic research working paper series, 
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, Agosto 
de 2012.

19 n. do t.: Left business observer.
20 Doug Henwood, Workers: no longer needed?, Lbo-News.com, 

2015.
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Para economistas mais conservadores como Cowen e Gor-
don, o problema seria na maior parte técnico: as novas tec-
nologias não seriam tão incríveis assim, pelo menos de uma 
perspectiva econômica, comparadas a descobertas como a ele-
tricidade ou o motor de combustão interna. Nos termos de 
Cowen, nós já teríamos colhido “os frutos dos galhos mais 
baixos”, e se não encontrarmos mais, estaremos fadados a um 
crescimento lento por todo o futuro previsível.

Críticos de esquerda, como Henwood e Dean Baker do 
Centro de Pesquisa Econômica e Política,21 localizam nossos 
problemas não na tecnologia, mas em decisões políticas. Para 
eles, botar a culpa pela fraca recuperação econômica após a re-
cessão de 2008 na automação é uma distração em relação à 
questão verdadeira, de que as políticas governamentais não têm 
sido focadas o suficiente no estímulo fiscal e na criação de pos-
tos de trabalho, evitando assim que a economia pudesse atin-
gir o pleno emprego. Preocupações sobre robôs seriam, deste 
ponto de vista, tanto contrafactuais (porque o crescimento da 
produtividade está baixo) quanto politicamente reacionárias.

Outros, no entanto, incluindo Brynjolfsson e McAfee, 
afirmam que mesmo que nenhuma grande descoberta funda-
mental esteja no horizonte, há muito a se ganhar ao refinar e 
recombinar as descobertas que nós já assistimos. Este é um 
padrão histórico comum; muitas novas técnicas que descobri-
mos durante a Grande Depressão, por exemplo, não foram 
exploradas economicamente por completo até o boom do pós-
-guerra. Além disso, mesmo as transformações que não se re-

21 n. do t.: Center for economic and policy research.
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fletem numericamente no Produto Interno Bruto (pib) podem 
ainda contribuir com nossa riqueza social – como o gigantesco 
volume de informações disponível livremente e rapidamente 
na internet, que aumentou imensamente minha eficiência ao 
escrever este livro.

Aos críticos da narrativa da automação à esquerda, podemos 
oferecer uma resposta mais complexa: sua análise está estrita-
mente correta, mas não olha em frente longe o bastante. Isso 
porque as tendências recentes em produtividade podem tam-
bém ser lidas como reflexos de uma tensão curiosa entre o equi-
líbrio de curto prazo e o potencial de longo prazo da economia.

As duas primeiras recessões do século xxi tiveram uma fra-
ca recuperação, caracterizada por salários estagnados e alto de-
semprego. Nesse contexto, a existência de uma imensa reserva 
de desempregados e mão de obra barata desestimula os empre-
gadores a automatizar seus processos – afinal de contas, por 
que substituir um trabalhador por um robô, se o trabalhador 
é mais barato? Mas um corolário desse princípio é que, se os 
salários começarem a subir e o mercado de trabalho se com-
primir, os patrões vão começar a se voltar às novas tecnologias 
que estão atualmente sendo desenvolvidas, ao invés de pagar 
o custo da mão de obra adicional. Como defendo nas sessões 
seguintes, na atualidade, os verdadeiros impedimentos para 
mercados de trabalho mais apertados são geralmente políticos, 
não tecnológicos.
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O eterno retorno da automação

Gerações de economistas da linha dominante têm feito a mes-
ma argumentação sobre o suposto perigo que a automação 
representaria para a mão de obra. Se alguns empregos forem 
automatizados, eles afirmam, a força de trabalho fica livre para 
outros novos tipos de trabalho, talvez melhores. Eles apontam 
para a agricultura, que antigamente ocupava a maior parte da 
força de trabalho e que agora ocupa apenas algo em torno de 
2% dela em um país como os Estados Unidos. O declínio do 
emprego na agricultura libertou trabalhadores para irem às fá-
bricas compor a grande economia manufatureira industrial da 
metade do século xx; e a automação subsequente e o cresci-
mento de offshores, por sua vez, levou a uma explosão no setor 
de serviços.

Por que, então, hoje seria diferente? Se um robô tomar o 
seu emprego, certamente outra atividade já estará no hori-
zonte. Apoiadores desta posição podem apontar para ondas 
anteriores de ansiedade com a automação, tais como aquela 
dos anos 1990 que resultaram em trabalhos como O fim do 
emprego, de Jeremy Rifkin, e O futuro sem empregos, de Stanley 
Aronowitz e Bill DeFazio.22 Ainda em 1948, o matemático 
e ciberneticista Norbert Weiner alertava em seu livro Ciber-

22 Jeremy Rifkin, The end of work: the decline of the global labor force 
and the dawn of the post-market era, Nova York: Putnam, 1995; 
Stanley Aronowitz e William DiFazio, The jobless future: sci-te-
ch and the dogma of work, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1994.
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nética que na “segunda revolução industrial cibernética”, nós 
estaríamos nos aproximando de uma sociedade em que “o ser 
humano médio, de realizações medíocres ou menores, não terá 
nada para vender que valha o dinheiro de qualquer pessoa”.23 
Embora muitos empregos tenham realmente sido perdidos 
para a automação, e as taxas de desemprego tenham subido 
e descido com os ciclos de negócios, a crise social de extremo 
desemprego em massa que muitos destes autores antecipavam 
nunca chegou.

É claro, esse é o tipo de argumento que só pode ser feito das 
alturas acadêmicas, enquanto se ignora a dor e as rupturas cau-
sadas aos trabalhadores reais que são demitidos, independente 
deles serem capazes de encontrar um novo trabalho eventual-
mente. E mesmo alguns membros do mainstream suspeitam 
que dessa vez será realmente diferente. O colunista do New 
York Times e vencedor do Prêmio Nobel Paul Krugman, talvez 
seja a pessoa mais proeminente a dar voz a essas dúvidas.24 
Mas o problema mais profundo com a análise tradicional é 
que ela apresenta o processo como uma inevitabilidade cientí-
fica, quando na verdade estamos falando de uma escolha social 
e política.

Hoje, a maioria das lutas trabalhistas se voltam para au-
mentos nos salários e benefícios ou para melhorias nas con-
dições de trabalho; mas até a época da Grande Depressão nos 

23 Norbert Wiener, Cybernetics: or control and communication in the 
animal and the machine, Cambridge, ma: mit Press, 1948, p. 28.

24 Paul Krugman, Sympathy for the luddites, New York Times, 14 de 
Junho, 2013.
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anos 1930, movimentos socialistas e trabalhistas lutaram por 
– e conquistaram – reduções progressivas na jornada de traba-
lho. No século xix, o movimento pelas dez horas abriu cami-
nho para o movimento pelas oito horas de trabalho. Mesmo 
nos anos 1930, a Federação Americana do Trabalho25 defen-
dia uma lei que reduzisse as horas semanais de trabalho para 
30 horas. Após a Segunda Guerra Mundial, porém, por várias 
razões, a redução da jornada de trabalho gradualmente desapa-
receu da agenda trabalhista. A semana de 40 (ou 40 e tantas) 
horas foi dada como certa, e a questão passou a ser meramente 
o quão bem remunerada ela seria.

Isso teria surpreendido o economista John Maynard Keynes, 
que nos anos 1930 especulava que as pessoas nos dias atuais 
trabalhariam aproximadamente 15 horas semanais, o que signi-
ficaria trabalhar em torno de um terço da semana de 40 horas 
de trabalho que ainda é amplamente considerada o padrão. A 
produtividade desde a época de Keynes mais do que triplicou, 
então teria sido possível aproveitar esse crescimento na forma 
de tempo livre para as massas. Isso não aconteceu, e não porque 
fosse tecnicamente impossível, mas por causa dos resultados das 
escolhas políticas e das lutas sociais do século xx.

Alguns argumentarão que manter nossa longa jornada de 
trabalho valeu a pena, porque tornou possível todo o aparato 
de nosso mundo moderno que Keynes não poderia sequer ter 
imaginado, como smartphones, tvs de tela plana, e a internet. 
Quando a maioria das pessoas pensa em trabalhar menos ho-
ras, elas pensam que terão de sacrificar o aparato da nossa so-

25 n. do t.: American Federation of Labor.
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ciedade capitalista avançada – coisas que elas apreciam, como 
seus celulares e suas televisões.

Isso pode ser verdade até certo ponto, dependendo do grau 
de redução de trabalho de que estivermos falando. Mas re-
duzir o tempo de trabalho pode também reduzir o custo de 
vida, porque isso nos daria tempo para fazer coisas que, de 
outra maneira, precisaríamos pagar alguém para fazer, e redu-
ziria também custos como o do deslocamento, que temos de 
pagar para ir trabalhar. Além disso, nossa sociedade atual está 
cheia de empregos que não adicionam nada ao florescimento 
humano e que existem apenas para enriquecer as contas de 
outras pessoas – coisas como empresas de empréstimo para 
estudantes (que não existiram se a educação fosse gratuita) e 
posições em grandes bancos que facilitam uma especulação pe-
rigosa e desestabilizadora.

Em todo caso, se nós decidíssemos tornar a redução da 
jornada de trabalho uma prioridade social, poderíamos gra-
dualmente reduzir as horas de acordo com os aumentos em 
produtividade, para que as pessoas pudessem trabalhar cada 
vez menos, mantendo o mesmo padrão de vida. Embora al-
guns possam preferir continuar trabalhando mais para acumu-
lar cada vez mais coisas, provavelmente muitos não o fariam. 
Mesmo que nós nunca sejamos capazes de atingir a utopia 
completa do pós-trabalho, com certeza poderemos nos mover 
para mais perto dela. Diminuir a jornada de trabalho de 40 
para 30 horas semanais nos moveria nessa direção; o mesmo 
aconteceria se uma renda básica universal, que garantisse um 
pagamento mínimo para cada cidadão, independente de tra-
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balho ou de quaisquer outras obrigações vinculadas aos planos 
de bem-estar tradicionais, fosse implementada.

Tecnofilia como uma técnica de distração

Mesmo supondo que, no longo prazo, as questões e possibi-
lidades políticas levantadas pela automação sejam reais, um 
bom argumento pode ser apresentado sobre como nós precisa-
mos encarar desafios mais significativos no curto prazo. Como 
vimos anteriormente, o crescimento da produtividade, que 
nos indica o número de trabalhadores realmente necessários 
para tocar a economia, tem sido bem fraco nos últimos anos. 
Além disso, a falta de crescimento de empregos depois de re-
cessões econômicas recentes pode ser atribuída plausivelmente 
não a robôs, mas a falhas de política governamental.

Isso porque, no curto prazo, a falta de empregos pode ser 
atribuída não à automação, mas à falta daquilo que é conhe-
cido, no jargão dos economistas, como demanda agregada. 
Em outras palavras, a razão para que os patrões não estejam 
contratando mais trabalhadores é porque não há pessoas o bas-
tante comprando seus produtos, e a razão para que as pessoas 
não estejam comprando seus produtos é porque elas não têm 
dinheiro o bastante – ou porque elas não têm empregos, ou 
porque seus salários estão muito baixos.

A solução para essa situação, de acordo com as teorias eco-
nômicas keynesianas tradicionais, é que o governo aumente a 
demanda através de uma combinação de política monetária 
(baixando taxas de juros), política fiscal (investimento gover-
namental na criação de empregos, por exemplo, através da 
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construção de infraestrutura), e regulação (tal como um salá-
rio mínimo mais alto). Embora os governos tenham baixado 
as taxas de juros após a Grande Recessão de 2008, eles não o 
fizeram em combinação com um investimento suficiente na 
criação de empregos, levando a uma “recuperação sem empre-
gos” cujo produto – ou seja, a quantidade de bens e serviços 
produzidos – lentamente começou a crescer novamente, mas o 
emprego não retornou aos seus níveis pré-recessão.

Não discordo que os remédios keynesianos tradicionais 
ainda tenham importância e sejam necessários dentro de seus 
limites; e compartilho da preocupação de que, em alguns ca-
sos, o espectro do futuro robótico seja usado pelo centro e 
pela direita política para tirar o foco dos problemas imediatos 
dos desempregados, fazendo o desemprego e subemprego em 
massa parecerem simplesmente inevitáveis.

Ainda acho, no entanto, que vale a pena falar sobre o que 
um futuro mais altamente automatizado poderia significar 
para todos nós. Em parte porque, ao contrário dos céticos, 
acredito mesmo na possibilidade de tecnologias adicionais que 
“economizem trabalho” estarem sendo desenvolvidas rapida-
mente, mesmo que ainda não tenham encontrado seu cami-
nho para dentro da economia a ponto de se refletir nas esta-
tísticas de produtividade. E também porque, mesmo se forem 
superados os obstáculos mais urgentes das políticas econômi-
cas de austeridade e do estímulo governamental insuficiente, 
ainda estaremos diante da questão política que temos enca-
rado desde a revolução industrial: será que novas tecnologias 
de produção levarão a um maior tempo livre para todos, ou 
permaneceremos trancados em um ciclo em que os ganhos de 
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produtividade beneficiam a poucos, enquanto o resto de nós 
trabalha mais do que nunca?

O espectro das mudanças climáticas

Até aqui, tenho discutido apenas um dos desafios que citei no 
início, a ameaça representada pela tecnologia que substitui tra-
balhadores; mas a segunda, a crise ecológica, é no mínimo tão 
significativa quanto a primeira para o futuro do capitalismo e 
da espécie humana. O consenso científico sobre as mudanças 
climáticas é claro. As emissões carbônicas humanas estão aque-
cendo a atmosfera, levando à temperaturas mais altas, climas 
mais extremos, e à crises da falta de água e de outros recursos 
essenciais. As diferenças de opinião são principalmente sobre 
quão sérios serão esses efeitos, quão disruptivos serão para a 
civilização humana, e sobre como (ou até mesmo ‘se’) será pos-
sível nos ajustarmos a essas rupturas.

Muitos leitores, sem dúvida, estarão pensando que isso não 
esgota os limites do debate, pois existem aqueles que negam 
por completo a existência de mudanças climáticas causadas 
por humanos. Essas pessoas certamente existem, e são apoia-
das por interesses corporativos e têm defensores proeminentes 
dentro de grandes partidos políticos. Seria um erro, porém, 
tomar essas pessoas como proponentes de um debate científico 
sério. O pequeno grupo marginal de comentaristas e cientistas 
que promovem teorias negacionistas pode ou não ser sincero 
em suas afirmações de que perseguem a verdade, mas seus fi-
nanciadores devem ser considerados cínicos, cujas ações pro-
movem uma agenda adulterada.
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Como veremos mais à frente, a questão-chave acerca das 
mudanças climáticas não é se elas estão ocorrendo, mas ao 
invés disso, quem sobreviverá a essas transformações. Mesmo 
nos piores cenários, os cientistas não estão afirmando que a 
Terra se tornará completamente inabitável. O que acontecerá 
– e já está acontecendo – é que as lutas por espaço e recursos 
se intensificarão conforme os habitats se degradam. Neste con-
texto – e especialmente em conjunto com as tendências tec-
nológicas discutidas acima – pode ser possível a uma pequena 
elite continuar poluindo o planeta, protegendo seu próprio 
conforto, enquanto condena a maior parte da população do 
mundo à miséria. É essa agenda, e não qualquer engajamento 
sério com a ciência climática, que coloca titãs corporativos na 
direção do negacionismo.

Mas nem todos os capitalistas estão comprometidos com o 
negacionismo. Alguns que reconhecem a magnitude das mu-
danças climáticas, não obstante, insistem que podemos confiar 
no funcionamento do livre mercado para gerar soluções. Em-
bora isso não seja totalmente absurdo, é bem enganoso – já 
que os ecocapitalistas iluminados terminam não sendo real-
mente tão diferentes dos trogloditas negacionistas.

Eles nos garantem que os empreendedores encontrarão 
novas tecnologias verdes que nos moverão para longe da de-
pendência dos combustíveis fósseis, sem a intervenção gover-
namental. Em muitos casos, no entanto, essas inovações en-
volvem soluções verdes de alta tecnologia que são acessíveis 
apenas para os ricos. Ao mesmo tempo, soluções realmente 
globais são rejeitadas, mesmo quando, como no caso da taxa-
ção de carbono, são soluções ostensivamente “de mercado”. As 
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iniciativas exercitadas pelos ecocapitalistas são, por outro lado, 
projetos fantásticos de “geoengenharia” que tentam manipu-
lar o clima, apesar da eficiência incerta e dos efeitos colaterais 
desconhecidos de tais procedimentos. Como os irmão Koch e 
sua corja negacionista, os ecocapitalistas estão principalmente 
preocupados com a preservação das suas prerrogativas e estilos 
de vida de elite, mesmo se lançam um verniz mais ambienta-
lista sobre essa pauta. Retornaremos a isso tudo no capítulo 4.

Volto agora ao propósito específico deste livro.

A política no comando

Por que, o leitor pode perguntar, seria necessário escrever mais 
um livro sobre automação e o futuro pós-trabalho? O tópico 
se tornou todo um subgênero nos últimos anos; Brynjolfsson 
e McAfee são só um exemplo. Outros incluem A Ascensão dos 
Robôs, de Ford, e artigos de Derek Thompson na Atlantic, 
Farhad Manjoo na Slate, e Kevim Drum na Mother Jones.26 
Cada um insiste que a tecnologia está rapidamente tornan-
do o trabalho obsoleto, mas eles acenam vagamente para uma 
resposta ao problema de como garantir que a tecnologia leve 
à prosperidade compartilhada ao invés de uma desigualdade 
crescente. No máximo, como Brynjolfsson e McAfee, recaem 
em tagarelices liberais bem familiares: empreendedorismo e 

26 Ford, Rise of the robots; Derek Thompson, A World without work, 
Atlantic, Julho/Agosto de 2015; Farhad Manjoo, Will robots steal 
your job?, Slate.com, 26 de Setembro, 2011; Drum, Welcome ro-
bot overlords.
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educação permitirão a todos prosperarmos, mesmo se todos os 
nossos empregos atuais forem automatizados.

O que está faltando em todas essas narrativas, e aquilo que 
quero injetar neste debate, é a política e, especificamente, a luta 
de classes. Como Mike Konczal do Instituto Roosevelt apon-
tou, essas projeções de um futuro pós-trabalho tendem a ir na 
direção de um utopismo tecnocrático nebuloso, uma “proje-
ção adiante do fordismo-keynesiano do passado”, em que “a 
prosperidade leva à redistribuição que leva ao tempo livre e ao 
bem comum”.27 Portanto, embora a transição possa ser difícil 
em alguns pontos, nós devemos, no fim das contas, ficar con-
tentes com a aceleração dos desenvolvimentos tecnológicos e 
reafirmar a nós mesmos que tudo será pelo melhor, no melhor 
dos mundos possíveis.

Esse panorama ignora as características centrais que defi-
nem a sociedade em que vivemos atualmente: as relações de 
classe e de propriedade capitalistas. Quem se beneficia da au-
tomação, e quem perde com ela, é, em última análise, uma 
consequência não dos próprios robôs, mas de quem eles per-
tencem. Consequentemente, é impossível entender o desen-
rolar da crise ecológica e os desenvolvimentos na automação 
sem compreender uma terceira crise através da qual ambas são 
mediadas, a crise da economia capitalista – nem as mudan-
ças climáticas e nem a automação podem ser compreendidas 
como problemas (ou soluções) isolados em si mesmos. E o que 
é tão perigoso é o jeito com que elas se manifestam em uma 

27 Mike Konczal, The hard work of taking apart post-work fantasy, 
NextNewDeal.net, 2015.
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economia dedicada à maximização de lucros e crescimento, 
onde o dinheiro e o poder são mantidos nas mãos de uma 
pequena elite.

A desigualdade crescente de riqueza e de renda no mundo 
tem se tornado cada vez mais um foco de atenção de ativis-
tas, políticos, e comentaristas na mídia. O Occupy Wall Street 
ressoou fundo com o slogan “nós somos os 99%”, chamando 
atenção para o fato de que quase todos os ganhos do cresci-
mento econômico nas últimas décadas têm sido acumulados 
por 1% ou menos da população. O economista Thomas Pi-
ketty alcançou um sucesso improvável de vendas com O Capi-
tal no século xxi, seu imenso tratado sobre a história da riqueza 
e o prospecto de um mundo cada vez mais desigual.28

As duas crises que descrevi são, também, fundamentalmen-
te sobre desigualdade. Elas são sobre a distribuição de escassez 
e de abundância, sobre quem pagará o preço do dano ecoló-
gico e sobre quem desfrutará os benefícios de uma economia 
automatizada altamente produtiva. Existem maneiras de lidar 
com o impacto humano sobre o clima da Terra, e existem ma-
neiras de garantir que a automação traga prosperidade mate-
rial para todos, ao invés de empobrecimento e desespero para 
a maioria. Mas esses futuros possíveis vão exigir um tipo de 
sistema econômico bem diferente daquele que se tornou glo-
balmente dominante no final do século xx.

28 Thomas Piketty, Capital in the twenty-first century, trans. Arthur 
Goldhammer, Cambridge, ma: Harvard University Press, 2014.
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Quatro futuros

Em sua meditação de três horas sobre a representação de Los 
Angeles no filme Los Angeles interpreta a si mesma, o erudito 
cineasta Thom Andersen sugere que “se podemos apreciar do-
cumentários pelas suas qualidades dramáticas, talvez também 
possamos apreciar filmes de ficção por suas revelações docu-
mentais”.29 Este livro tenta incorporar essa sacada.

Este não é bem um trabalho normal de não-ficção, mas 
também não é ficção, eu me colocaria no gênero de “futuris-
mo”. É uma tentativa de usar as ferramentas das Ciências So-
ciais em combinação com as ferramentas da ficção especulativa 
para explorar o espaço de possibilidades em que nossos futuros 
conflitos políticos vão se desenrolar – um tipo de “ficção cien-
tífica social”.

Um jeito de diferenciar ciência social de ficção científica 
é que a primeira é sobre descrever o mundo que existe, en-
quanto que a segunda e a especulação sobre um mundo que 
pode vir a existir. Mas, na verdade, ambas são uma mistura de 
imaginação e investigação empírica, misturadas de maneiras 
diferentes. Ambas tentam compreender fatos empíricos e ex-
periências vividas como algo que é formado por forças estru-
turais abstratas – e não diretamente perceptíveis.

Certos tipos de ficção especulativa são mais sintonizadas 
do que outras às particularidades da estrutura social e da eco-
nomia política. Em Star Wars, você não se importa de verdade 

29 Thom Andersen, Los Angeles plays itself, Thom Andersen Produc-
tions, 2003.
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com os detalhes da economia política galáctica – e quando o 
autor tenta dar corpo a isso, como George Lucas fez na tão 
ridicularizada trilogia prequel de Star Wars, isso apenas atra-
palha a história. Já em um universo como o de Star Trek, por 
outro lado, estes detalhes realmente importam. Muito embora 
Star Wars e Star Trek possam superficialmente parecer fábulas 
similares de viagem espacial e heroísmo, são tipos fundamen-
talmente diferentes de ficção. A primeira existe apenas pelos 
seus personagens e sua narrativa mítica, enquanto que a segun-
da pretende enraizar seus personagens em um mundo social 
estruturado de maneira rica e lógica.

Isso está relacionado a (e transcende) uma distinção que 
costuma ser feita entre fãs de ficção científica, entre a ficção 
científica “dura” e a “leve”. A primeira seria supostamente mais 
plausível através de seu embasamento nas ciências atuais. Essa 
distinção, no entanto, reflete o viés da base de fãs tradicionais e 
sua fetichização das ciências naturais. A distinção mais impor-
tante, como mencionei a pouco, é entre histórias que levam a 
sério a construção de seu mundo, e aquelas que não o fazem. 
Aquilo que é chamado de ficção científica “leve” geralmente 
se trata de histórias de aventura no estilo Star Wars, e de vez 
em quando faz um uso bem mais rico das ciências sociais; ao 
mesmo tempo, muito do que supostamente seriam suas con-
trapartes mais “duras” detalham exegeses de física junto a com-
preensões ingênuas ou totalmente convencionais sobre rela-
ções sociais e o comportamento humano. A série de romances 
Fall Revolution [Revolução do outono], de Ken MacLeod, que 
conta uma história sobre convulsões políticas e colonização 
espacial, se baseia em sua compreensão de economia política 
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marxista e em seus antecedentes pessoais no movimento socia-
lista escocês dos anos 1970. É essa base, ao invés de qualquer 
sacada específica sobre a física das viagens espaciais ou da terra-
formação marciana, o que dá a esses romances a sua “dureza”.

A ficção especulativa como uma ferramenta de análise e 
crítica social vem desde A Máquina do Tempo, de h. g. Wells 
– ou até mesmo de Frankenstein, de Mary Shelley – mas esse 
campo têm se enriquecido especialmente nos últimos tempos. 
Na cultura popular, isso pode ser visto no enorme sucesso de 
ficções distópicas juvenis como Jogos Vorazes e Divergente. Em-
bora tais histórias sejam alegorias relativamente transparentes 
da sociedade de classes em que vivemos, não é difícil encontrar 
outras que têm forçado ainda mais os limites do gênero, espe-
culando sobre as implicações futuras das tendências atuais. A 
interação entre o real e o potencial se manifesta de forma mais 
potente nas ficções de futuro próximo, daqueles autores que 
colocam suas histórias apenas alguns passos à frente do presen-
te, como William Gibson em sua série de romances do início 
do século xxi (Reconhecimento de Padrões, Território Fantasma, 
História Zero) ou Cory Doctorow em Homeland [Pátria] e em 
Walkaway [Fuga]. O significado da tecnologia da informação, 
automação, vigilância, destruição ecológica – temas que ecoa-
rão por todo este livro – são recorrentes nestes romances.

As implicações políticas de diferentes mundos imaginados 
também começaram a ser colocadas em debate. Charles Stross 
é um autor de ficção científica social e um blogueiro frequen-
te em um modo mais social-científico. Ele tem criticado es-
pecialmente o steampunk, descrevendo como esse subgênero 
apresenta um tipo de século xix idealizado, cheio de zepelins e 
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engenhocas-a-vapor, mas encobre as principais relações sociais 
daquela era: a miséria dickensiana da classe trabalhadora e os 
horrores do colonialismo. Stross, e outros como Ken MacLeod 
e China Miéville, têm usado ficções sobre futuro, passado e 
mundos alternativos para pintar um quadro mais completo 
sobre conflitos sociais e de classe.

Futuros ficcionais são, na minha visão, preferíveis àqueles 
trabalhos de “futurismo” que tentam predizer diretamente o 
futuro, obscurecendo as suas inerentes incertezas e contin-
gências e, desse modo, fazendo o leitor de idiota. Dentro das 
áreas discutidas neste livro, um futurista paradigmático seria 
alguém como Ray Kurzweil, que prediz de forma confiante 
que em 2049 os computadores terão atingido inteligência se-
melhante à humana, com todo tipo de transformações globais 
consequentes.30 Tais prognósticos geralmente terminam não 
sendo convincentes como profecias e nem satisfatórios como 
ficção. A ficção científica está para o futurismo como a teoria 
social está para a teoria da conspiração: um empreendimento 
completamente mais rico, mais honesto e mais humilde. Ou, 
para colocar de outra forma, é sempre mais interessante ler 
uma explicação que deriva do geral para o particular (teoria 
social) ou do particular para o geral (ficção científica), ao invés 
de tentar ir do geral para o geral (futurismo) ou do particular 
para o particular (conspiracionismo).

Rosa Luxemburgo, a grande teórica e organizadora socia-
lista do início do século xx, popularizou um slogan: “a so-

30 Ray Kurzweil, The singularity is near: when humans transcend bio-
logy, Nova York: Penguin, 2005.
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ciedade burguesa se encontra em uma encruzilhada, ou entra 
em transição para o socialismo ou regride para a barbárie”.31 
Isso é mais verdadeiro hoje do que nunca. Neste livro, vou 
sugerir não apenas dois, mas quatro possíveis resultados – dois 
socialismos e duas barbáries. Os quatro capítulos que seguem 
podem ser pensados como aquilo que o sociólogo Max Weber 
chamava de “tipos ideais”: modelos puros e simplificados de 
como a sociedade pode ser organizada, desenhados para ilu-
minar algumas questões-chave que nos confrontam hoje e que 
nos confrontarão no futuro – parte ciência social, parte ficção 
científica. A vida real, é claro, é sempre muito mais complica-
da, mas o ponto de um tipo ideal é focar em questões específi-
cas, colocando outros aspectos de lado.

O objetivo é desenvolver uma compreensão do momento 
presente e mapear os possíveis futuros à frente, de maneira 
estilizada. A suposição básica é que a tendência rumo a uma 
automação crescente continuará em todos os domínios da eco-
nomia. Além disso, não levantarei a hipótese abordada pela 
maioria dos economistas do século xx: de que mesmo que al-
guns empregos sejam eliminados pela mecanização, o merca-
do automaticamente gerará novos empregos para compensar 
as perdas.

No espírito de trabalhar com tipo ideais, farei a suposi-
ção mais forte possível: que toda a necessidade de trabalho 
humano no processo produtivo poderia ser eliminada, e que 
seria possível viver uma vida de “puro tempo livre” enquanto 

31 Rosa Luxemburgo, The junius pamphlet: the crisis in the german 
social democracy, Marxists.org, 1915.
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as máquinas fazem todo o trabalho. De fato, isso não é logica-
mente possível, se estivermos imaginando um mundo onde as 
máquinas nos servem, ao invés de nos controlar, como aquelas 
no filme Matrix. Teremos de fazer pelo menos um pouco de 
trabalho para administrar e manter as máquinas.

No entanto, deixo de fora todo o trabalho humano para 
evitar me emaranhar no debate que tem sempre atormentado 
a esquerda desde a Revolução Industrial: como uma sociedade 
pós-capitalista administraria o trabalho e a produção, na ausên-
cia de chefes capitalistas com o controle sobre os meios de pro-
dução. Este é um debate importante (que ainda está em curso), 
mas as questões que me preocupam ficarão mais claras se eu 
puder deixá-lo de lado. Assim, a constante na minha equação 
é que a mudança tecnológica tende para a automação perfeita.

Se a automação é a constante, a crise ecológica e o poder de 
classe são as variáveis. A questão ecológica trata, mais ou menos, 
de quão ruins serão os efeitos da mudança climática e o esgota-
mento de recursos. No melhor cenário, a transição para energias 
renováveis se combinará com novos métodos para melhorar e 
reverter essas mudanças, e será possível usar toda a nossa tecno-
logia robótica para fornecer um alto padrão de vida para todos. 
O espectro, em outras palavras, vai da escassez à abundância.

A questão do poder de classe se resume a como acabaremos 
lidando com as massivas desigualdades de riqueza, de renda, e 
de poder político do mundo de hoje. Se os ricos forem capa-
zes de manter seu poder, viveremos em um mundo onde eles 
desfrutam dos benefícios da produção automatizada, enquan-
to o resto de nós paga o preço da destruição ecológica – isso 
se pudermos sobreviver. Se formos capazes de nos mover em 
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direção a um mundo de maior igualdade, então o futuro será 
caracterizado por uma combinação de sacrifício e prosperida-
de compartilhados, dependendo de onde estivermos na outra 
dimensão ecológica.

Portanto, o modelo postula que podemos terminar em 
um mundo de escassez ou de abundância; de hierarquia ou de 
igualdade. Isso gera quatro possíveis combinações, que podem 
ser montadas como uma tabela de 2×2:

Abundância Escassez

Igualdade Comunismo Socialismo

Hierarquia Rentismo Exterminismo

Há precedentes para um exercício como este: uma tipologia 
semelhante pode ser encontrada em um artigo de 1999 de 
Robert Costanza em The Futurist. Há quatro cenários: Star 
Trek, Grande Governo, Ecotopia, e Mad Max.32 Para Costan-
za, porém, os dois eixos são a “visão de mundo e política” e o 
“verdadeiro estado do mundo”. Deste modo, as quatro caixas 
são preenchidas de acordo com o quanto as preferências ideo-
lógicas humanas corresponderiam à realidade: no cenário do 
Grande Governo, por exemplo, o progresso seria restrito por 
padrões de segurança porque os “céticos tecnológicos” nega-
riam a realidade de recursos ilimitados.

Minha contribuição a este debate é enfatizar o significado 
do capitalismo e da política. Tanto a possibilidade de limites 

32 Robert Costanza, Will it be Star Trek, Ecotopia, Big government, or 
Mad Max?, The Futurist 33: 2, 1999, p. 2.
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ecológicos quanto as restrições políticas de uma sociedade de 
classes são, nesta visão, restrições “materiais”, e a interação en-
tre elas é o que determinará nosso caminho adiante.

A existência do capitalismo como um sistema de poder de 
classe, com uma elite dominante que tentará preservar a si mes-
ma em qualquer futuro possível, é, portanto, um tema central 
e estruturante deste livro, um tema que acredito estar ausen-
te de quase todas as outras tentativas de entender a trajetória 
de uma economia pós-industrial altamente automatizada. Os 
avanços tecnológicos dão um contexto para as transformações 
sociais, mas eles nunca as determinam diretamente; as mudan-
ças sempre são mediadas pelas lutas pelo poder entre massas de 
pessoas organizadas. A questão é quem vence e quem perde, 
e não, como colocariam autores tecnocratas como Costanza, 
quem teria a visão “correta” da natureza objetiva do mundo.

Assim, para mim, esboçar múltiplos futuros é uma tenta-
tiva de deixar espaço para aquilo que é político e contingente. 
Minha intenção não é afirmar que um futuro aparecerá au-
tomaticamente através do funcionamento mágico de fatores 
técnicos e ecológicos que surgem como algo exterior ao siste-
ma mas, ao invés disso, é insistir que independente de onde 
chegarmos o resultado virá da luta política. A intersecção de 
ficção científica e política atualmente está, muitas vezes, as-
sociada à direita “libertária” e suas fantasias tecno-utópicas, 
repletas de determinismo. Espero aqui reivindicar a longa tra-
dição da esquerda de misturar especulação imaginativa com 
economia política.

O ponto de partida de toda a análise é a certeza de que o 
capitalismo vai acabar, e que, como disse Luxemburgo diante 



40

da i Guerra Mundial, ou a sociedade “entra em transição para 
o socialismo, ou regride para a barbárie”. Portanto, este expe-
rimento mental é uma tentativa de avaliar os socialismos que 
podemos alcançar se uma esquerda ressurgente tiver sucesso, 
e a barbárie a qual podemos estar condenados se falharmos.

Isso não significa se engajar na escatologia secular que esta-
belece uma data segura para o fim do capitalismo – muitos so-
cialistas e pregadores apocalípticos têm cometido esse erro. É 
simplista demais pensar em finais distintos em qualquer caso; 
rótulos para sistemas sociais como “capitalismo” e “socialismo” 
são abstrações, e nunca existe um momento singular quando 
podemos dizer definitivamente que um se torna o outro. Mi-
nha visão está mais próxima da do sociólogo Wolfgang Streeck:

A imagem que tenho do fim do capitalismo – um fim que acre-
dito já estar à caminho – é de um sistema social em desman-
telamento crônico, por razões que lhe são próprias, indepen-
dentemente [da existência de] uma alternativa viável. Embora 
não possamos saber exatamente quando e como o capitalismo 
vai desaparecer e o que virá em seguida, o que importa é que 
não há nenhuma força disponível que pudesse reverter as três 
tendências destrutivas – a queda do crescimento, a desigualdade 
social e a instabilidade financeira – e impedi-las de se reforça-
rem mutuamente.33

33 Wolfgang Streeck, How will capitalism end?, New Left Review 2: 
87, 2014, p. 47.
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Cada um dos quatro capítulos que se seguem é dedicado a 
um dos quatro futuros: comunismo, rentismo, socialismo e 
exterminismo. Além de esboçar um futuro plausível, cada um 
desses quatro capítulos enfatiza um tema-chave que é relevante 
para o mundo em que vivemos hoje, que assumiria uma im-
portância especial naquele futuro específico.

O capítulo sobre comunismo se aprofunda na forma em que 
construiremos sentido quando a vida não estiver centrada em 
torno do trabalho assalariado, e sobre quais tipos de hierarquias 
e conflitos surgiriam em um mundo não mais estruturado pela 
narrativa chave do capitalismo. A descrição do rentismo é, em 
grande parte, uma reflexão sobre propriedade intelectual e o 
que acontece quando a forma da propriedade privada é aplica-
da a cada vez mais padrões e conceitos imateriais que orientam 
a nossa cultura e economia. A narrativa do socialismo é sobre a 
crise climática e nossa necessidade de adaptação a ela, mas tam-
bém sobre como a maneira com que alguns velhos esquerdistas 
se agarram a noções sobre a natureza e o mercado nos impede 
de ver que nem a fetichização do mundo natural e nem o ódio 
ao mercado são necessariamente suficientes, ou mesmo rele-
vantes, para tentar construir um mundo ecologicamente estável 
para além do capitalismo. Finalmente, o conto do exterminis-
mo é a história da militarização do mundo, um fenômeno que 
engloba tudo desde a guerra sem fim no Oriente Médio até os 
adolescentes negros sendo assassinados pela polícia nas ruas de 
cidades norte-americanas.

Nós já estamos nos distanciando rapidamente do capita-
lismo industrial como nós o entendemos no século xx, e a 
chance de poder caminhar de volta àquela direção é pequena. 
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Estamos seguindo rumo a um futuro incerto. Espero fornecer 
um contexto amplo para ele, mas não quero criar nenhum 
senso de certeza. Sigo David Brin, que tanto escreveu ficção 
científica quanto recebeu o rótulo de “futurista”, quando disse 
que estava “muito mais interessado em explorar possibilida-
des do que probabilidades, porque muito mais coisas podem 
acontecer do que realmente acontecem”.34

A importância de se avaliar possibilidades ao invés de pro-
babilidades é que isso coloca no centro a nossa ação coletiva, 
enquanto que fazer previsões confiantes apenas encoraja a pas-
sividade. No mesmo ensaio, Brin cita o livro 1984, de George 
Orwell, como uma “profecia de auto prevenção”, que ajudou 
a evitar a concretização do cenário que descreve. Sob a luz da 
Guerra ao Terror e das revelações do ex-analista da Agência de 
Segurança Nacional (nsa), Edward Snowden, sobre a vigilân-
cia generalizada realizada pela agência, alguém pode questio-
nar o quão autopreventiva foi aquela profecia especificamente, 
mas o ponto em geral se mantém.

Se esse livro contribuir um pouco para prevenir os futuros 
opressivos aqui descritos, e para tornar autorrealizáveis as suas 
alternativas igualitárias, então terá servido ao seu propósito.

34 David Brin, The self-preventing prophecy: or how a dose of night-
mare can help tame tomorrow’s perils, em Abbott Gleason, Jack 
Goldsmith, e Martha C. Nussbaum, eds., Nineteen Eighty-Four: 
Orwell and our future, Princeton, nj: Princeton University Press, 
2010, p. 222.



43

Comunismo: igualdade e abundância

O primeiro romance de Kurt Vonnegut, Revolução no futu-
ro, descreve uma sociedade que, superficialmente, parece uma 
utopia pós-trabalho, onde as máquinas libertaram os humanos 
da fadiga da labuta. Para Vonnegut, contudo, essa sociedade 
está longe de ser uma utopia. Ele descreve um futuro no qual 
a produção seria quase inteiramente executada por máquinas, 
supervisionadas por uma pequena elite tecnocrática. Do pon-
to de vista econômico, todas as outras pessoas seriam essen-
cialmente supérfluas, mas a sociedade seria rica o bastante para 
fornecer uma vida confortável a todos.

Em um trecho, Vonnegut se refere a essa condição como 
uma “segunda infância”, que ele não vê como uma conquista, 
mas como um horror. Para ele, e para os protagonistas do ro-
mance, o maior perigo de uma sociedade automatizada é o ris-
co dela despojar a vida de todo o seu significado e dignidade. 
Se a maioria das pessoas não estiver diretamente engajada na 
produção para satisfazer as necessidades vitais elas inevitavel-
mente cairão em torpor e desespero.

Em alguns pontos o romance de 1952 ficou claramente da-
tado. Tanto no mundo capitalista quanto no mundo comunis-
ta, essa era a época do alto industrialismo, baseado na fábrica 
gigante e na linha de montagem. E, para ser franco, a economia 
atual ainda depende deste tipo de produção em escala massiva, 
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mais do que muita gente percebe. Vonnegut não considera a 
possibilidade da produção se tornar menos centralizada – e, 
portanto, menos dependente de uma elite gerencial – sem re-
cair em formas de produção menos eficientes e mais intensivas 
em mão de obra. Tecnologias como a impressão 3d (e, nesse 
sentido, o computador pessoal) apontam nessa direção.

Além disso, a noção de que o significado social deveria ad-
vir do trabalho assalariado “produtivo”, está profundamente 
enraizada em noções patriarcais de um homem, chefe de famí-
lia, que sustenta a casa. Há, ao longo do livro, uma constante 
confusão entre o trabalho que é recompensado com prestígio 
social – ao ser considerado como um “trabalho” e remunerado 
com um salário – e o trabalho que é materialmente necessário 
no sentido de que reproduz a sociedade e assegura as condições 
da vida. As mulheres do livro continuam a desempenhar o tra-
balho emocional e de cuidados, sem remuneração, que sempre 
foi esperado delas – e Vonnegut parece não se interessar se 
esse trabalho seria importante ou se representaria uma fonte 
de significado para elas.

O protagonista de Revolução no futuro é Paul Proteus, um 
gerente de fábrica muito bem visto que se torna um desiludido 
crítico do sistema. No final do livro, ele ajuda a elaborar um 
manifesto que clama pelo retrocesso da automação, alegando 
que “os homens, pela sua natureza, aparentemente não podem 
ser felizes a não ser que se envolvam em iniciativas que os fa-
çam se sentir úteis”.35 Ao longo de todo o romance, Anita, a 

35 Kurt Vonnegut, Player piano, Nova York: Charles Scribner’s Sons, 
1952, p. 302.
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esposa de Paul, esteve envolvida com algo aparentemente útil 
– isto é, compensando a inépcia social de Paul e dando suporte 
à sua autoconfiança. Em resposta ao fracasso de Paul em inter-
pretar corretamente as dicas de um superior em relação a uma 
nova atribuição no trabalho, Anita argumenta que as mulheres 
“possuem uma percepção das coisas que os homens não pos-
suem”.36 Talvez, se os homens pudessem aprender essas per-
cepções, eles também poderiam aprender a fornecer formas de 
trabalho útil que ainda não podem ser automatizados; porém, 
essas habilidades não são levadas em conta na noção de traba-
lho produtivo que Vonnegut associa com a plena humanidade, 
ou pelo menos com a plena masculinidade. Isso dá uma indi-
cação do que realmente está se passando, e é como Vonnegut 
já nos disse: os homens não querem realmente ser úteis, eles 
simplesmente querem se “sentir” úteis. O problema da auto-
mação acaba sendo uma crise dos sentimentos masculinos.

Talvez seja por isso que tantos dos receios de Vonnegut so-
bre a automação permanecem com preocupações intratáveis, 
afligindo nossos discursos econômicos e nossa cultura popu-
lar. Mesmo quando odiamos nossos empregos, às vezes ain-
da nos apoiamos neles como fontes de identidade e de valor 
social. Muitas pessoas não conseguem imaginar um mundo 
para além do trabalho como qualquer coisa que não seja um 
cenário de devassidão e preguiça. wall-e, a animação de 2008, 
por exemplo, retrata um mundo onde todos os seres humanos 
deixaram para trás uma Terra em ruínas e passaram a levar vi-
das de lazer em naves totalmente automatizadas. O simpático 

36 Ibid., p. 61.
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protagonista do filme é um robô consciente, deixado na Terra 
para separar lixo – em outras palavras, é um trabalhador. Os 
humanos, em contraste, são grotescos – paródias obesas e en-
torpecidas do consumismo.

Para que seja possível imaginar um mundo totalmente pós-
-escassez como uma utopia, é necessário imaginar as fontes de 
significado e de propósito em um mundo onde não sejamos 
definidos pelo nosso trabalho remunerado. Antes disso, po-
rém, vamos examinar como uma sociedade comunista como 
essa se encaixa em nossos eixos de hierarquia versus igualdade, 
escassez versus abundância.

Cozinhas do futuro

Embora seja mais conhecido como o autor do Manifesto comu-
nista, Karl Marx relutava em se aprofundar sobre o conteúdo 
de como seria uma sociedade comunista. Às vezes, falava do 
período de transição socialista em que os trabalhadores assu-
miriam e administrariam o maquinário de produção existente, 
mas esse não era o que ele imaginava como seu objetivo políti-
co final. Esse objetivo era o comunismo, algo que transcenderia 
o trabalho e o lazer, algo que iria muito além do mundo como 
o entendemos. Marx pensava que seria uma tolisse se apro-
fundar no aspecto que uma sociedade comunista poderia ter – 
algo como escrever receitas “para as cozinhas do futuro”.37 Ele 

37 Karl Marx, Prefácio à segunda edição em O Capital, volume i, 
Marxists.org, 1873.
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acreditava que a História é feita pelos movimentos das massas 
e não por teóricos em suas poltronas.

Há momentos, entretanto, nos quais Marx se permite es-
pecular em termos mais gerais. No terceiro volume de O Capi-
tal, ele distingue entre um “reino da necessidade” e um “reino 
da liberdade”. No reino da necessidade, precisamos “lutar com 
a natureza para satisfazer [nossos] desejos, para manter e repro-
duzir nossa vida” por meio do trabalho físico na produção.38 
Esse reino da necessidade, diz Marx, existe “em todas as for-
mações sociais e sob todos os possíveis modos de produção”, 
incluindo o socialismo.39 O que distinguiria o socialismo do 
capitalismo, então, é que no primeiro a produção seria plane-
jada racionalmente e organizada democraticamente, ao invés 
de ser executada sob os caprichos do capitalista ou do merca-
do. Para Marx, contudo, esse nível de desenvolvimento social 
não seria o objetivo real da revolução, mas apenas uma pré-
-condição para “o desenvolvimento da energia humana que é 
um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, que, no 
entanto, só pode florescer tendo este domínio de necessidade 
como sua base”.40

A razão pela qual essa breve passagem é importante é que 
ela fornece uma abordagem totalmente diferente da política 
pós-capitalista que foi ensinada a muitos de nós. Aqueles de 
nós que foram introduzidos a Marx em uma sala de aula, pro-

38 Karl Marx, The Trinity Formula em O Capital, volume iii, Mar-
xists.org, 1894.

39 Ibid.
40 Ibid.
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vavelmente ouviram que ele venerava o trabalho e que acredi-
tava que era apenas através da labuta que os seres humanos se 
definiam e se realizavam verdadeiramente. E, em alguns luga-
res, ele diz algo semelhante a isso, embora geralmente pareça 
se referir ao valor da auto atividade intencional em geral, ao 
invés do fenômeno mais estreito de se fazer algo para alguém 
em troca de um salário.

Na passagem citada, Marx está dizendo algo diferente: o 
trabalho tem sido, ao longo da história humana, uma infeliz 
necessidade. É importante manter as luzes acesas, e às vezes 
isso requer trabalho – mas manter as luzes acesas não é o que 
nos faz humanos. É apenas uma necessidade que podemos e 
devemos transcender se quisermos ser verdadeiramente livres. 
A liberdade começa onde o trabalho termina – o reino da li-
berdade é depois da jornada laborativa, no fim de semana, nas 
férias e não no trabalho. E isso permanece verdadeiro, seja tra-
balhando para um chefe capitalista ou para uma cooperativa 
de trabalhadores. O espaço de trabalho ainda é o reino da ne-
cessidade, não o reino da liberdade.

Em outra ocasião, Marx sugere que um dia poderemos até 
mesmo nos libertar completamente do reino da necessidade. 
Em Crítica do Programa de Gotha, ele escreve:

Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver desa-
parecido a escravizante subordinação do indivíduo à divisão do 
trabalho, e com ela também a antítese entre o trabalho mental 
e o físico; quando o trabalho tiver se tornado não um meio de 
vida, mas a necessidade fundamental da vida; quando as forças 
produtivas tiverem crescido com o desenvolvimento geral do in-
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divíduo; quando todas as fontes de riqueza cooperativa fluírem 
mais abundantemente – só então o horizonte estreito do direito 
burguês poderá ser completamente ultrapassado, podendo a so-
ciedade inscrever em suas bandeiras: ‘De cada qual, segundo sua 
capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades’.41

A maioria de nós está tão acostumada às relações capitalistas 
de produção que é difícil até mesmo imaginar indivíduos que 
não estejam subordinados à “divisão do trabalho”. Estamos 
acostumados a ter patrões que elaboram planos e depois nos 
instruem para executá-los; o que Marx está sugerindo é que 
seria possível apagar as barreiras entre aqueles que fazem pla-
nos para seu próprio benefício e aqueles que os executam – o 
que significaria, é claro, apagar a distinção entre aqueles que 
administram os negócios e aqueles que os operam.

Porém, isso também significa algo ainda mais radical: apa-
gar a distinção entre o que conta como um negócio e o que 
conta como uma atividade de lazer coletivo. Somente nessa 
situação podemos descobrir que “o trabalho tornou-se não 
somente um meio de vida, mas a primeira necessidade vital”. 
Nesse caso, o trabalho já não seria um trabalho, mas aqui-
lo que de fato escolhemos fazer com o nosso tempo livre. A 
partir de então poderíamos todos obedecer à recomendação 
“faça o que você ama” – não como uma apologia desonesta 
pela aceitação da exploração, mas como uma descrição real do 
estado da existência. Essa é a visão de um Marx como filósofo 

41 Karl Marx, Parte 1 em Crítica do programa de Gotha, Marxists.
org, 1875.
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chapado: faça o que você quiser, cara (de cada um segundo 
suas capacidades) e tudo vai ficar legal (a cada um segundo 
suas necessidades).

Críticos de Marx muitas vezes têm usado essa passagem 
contra ele, retratando-a como uma utopia irremediavelmente 
improvável. Que sociedade real seria capaz de ter tanta produ-
tividade a ponto de os seres humanos estarem completamen-
te liberados de realizar algum tipo de trabalho involuntário 
e desagradável? Na introdução sugeri a possibilidade de uma 
automação generalizada que pudesse decretar tal libertação ou, 
pelo menos, nos aproximar dela – se, é claro, encontrarmos 
uma maneira de lidar com a necessidade de assegurar recursos 
e energia sem causar danos ecológicos catastróficos.

Avanços tecnológicos recentes têm ocorrido não apenas na 
produção de mercadorias, mas também na geração da energia 
necessária para operar as fábricas automáticas e impressoras 3d 
do futuro. Assim, um possível futuro pós-escassez combinaria 
tecnologias de economia de mão de obra com uma alternativa 
ao atual regime energético – que está, em última instância, 
limitado tanto pela escassez física quanto pela destruição eco-
lógica causada pelos combustíveis fósseis. Essas condições pas-
sam longe de estarem garantidas, mas há indicadores promis-
sores sobre a nossa capacidade de estabilizar o clima, encontrar 
fontes de energia limpa e usar recursos com sabedoria, que 
serão discutidos mais adiante no capítulo 3. 

Com o problema da escassez resolvido ficaríamos todos por 
aí, largados em dissipação e torpor, como em wall-e? Não se, 
como dizia Marx, “o trabalho for somente um meio de vida, 
mas a primeira necessidade vital”. Quaisquer que fossem as 
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atividades e projetos em que tomássemos parte, participaría-
mos deles porque os acharíamos inerentemente satisfatórios 
e não porque precisássemos de um salário ou porque devês-
semos nossas horas mensais à cooperativa. Isso já não é tão 
implausível em muitas áreas, considerando o grau com que as 
decisões sobre o trabalho já são guiadas por considerações não 
materiais, entre aqueles que são privilegiados o bastante para 
poder escolher: milhões de pessoas decidem se tornar professo-
res ou assistentes sociais, ou iniciar pequenas plantações orgâ-
nicas, mesmo quando carreiras muito mais lucrativas estariam 
abertas a eles.

O fim do trabalho assalariado hoje pode parecer um sonho 
distante, mas já foi o sonho da esquerda. O movimento traba-
lhista costumava exigir menos horas de trabalho, ao invés de 
salários mais altos. As pessoas esperavam que o futuro se pa-
recesse com o desenho animado Os Jetsons, cujo protagonista 
trabalha duas horas por semana, e na verdade elas se preocupa-
vam com o que as pessoas fariam depois de serem libertadas do 
trabalho. No ensaio Possibilidades econômicas para nossos netos, 
John Maynard Keynes previu que dentro de poucas gerações, 
“os homens se depararão com seu verdadeiro e permanente 
problema – como usarão sua liberdade em relação às preo-
cupações econômicas, como ocuparão seu tempo livre, quais 
ciências e quais combinações de interesses os conquistarão, 
para que possam viver de maneira sábia, agradável e boa”.42

42 John Maynard Keynes, Economic possibilities for our grandchil-
dren, (1930), em Essays in persuasion, Whitefish, mt: Kessinger 
Publishing, 2010, pp. 358-73.
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Em uma discussão de 1956, o filósofo marxista Max Hor-
kheimer começa a debater casualmente com seu camarada 
Theodor Adorno que “hoje em dia temos o suficiente em ter-
mos de forças produtivas; é óbvio que poderíamos abastecer o 
mundo inteiro com bens e então poderíamos tentar abolir o 
trabalho como uma necessidade para os seres humanos”.43

Trabalho e significado

Superar o trabalho assalariado economicamente também sig-
nifica superá-lo socialmente, o que implica mudanças profun-
das em nossas prioridades e em nosso estilo de vida. Como nos 
dias de Vonnegut, há aqueles que argumentam que mesmo 
que um futuro totalmente automatizado seja possível, não se-
ria desejável. Eles acham que o significado inerente do traba-
lho é o melhor argumento contra a automação e apontam para 
estudos mostrando que o desemprego tem graves implicações 
psicológicas e de saúde para os desempregados, como evidên-
cia do valor positivo do trabalho para além do que o salário 
lhe confere.

É importante ter em mente que quando falamos de “traba-
lho” no contexto de uma sociedade capitalista, isso pode signi-
ficar três coisas diferentes. Pode ser a forma como ganhamos o 
dinheiro de que precisamos para sobreviver; pode ser alguma 
atividade que é necessária para a continuação da existência de 
nossa sociedade; e pode ser alguma atividade que achamos satis-

43 Theodor Adorno and Max Horkheimer, Towards a new Manifes-
to, Nova York e Londres: Verso Books, 2011, pp.30-31.
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fatória, porque dá propósito e significado para nossas vidas. Para 
alguns poucos afortunados, pode ser todos os três. Mas para 
muitos de nós, é simplesmente a forma como ganhamos um 
salário, algo de que gostaríamos de nos ver livres se pudéssemos 
– como nos mostra o mercado de bilhetes de loteria, populares 
mesmo entre aqueles com empregos supostamente “bons”.

Considere um estudo de três economistas da Universidade 
Livre de Berlim, que sugere uma realidade mais complicada 
por detrás das afirmações de que o trabalho assalariado seria 
uma fonte necessária de dignidade ou de significado para uma 
pessoa.44 Em um resumo de suas descobertas para uma au-
diência geral, eles começam por aparentemente validar a pers-
pectiva do consenso, observando que “as pessoas se adaptam 
surpreendentemente bem às mudanças em suas vidas”, mas 
a infelicidade produzida pelo desemprego é uma exceção: “a 
satisfação de vida do desempregado não se recupera mesmo 
depois de estar desempregado por um longo tempo”.45

Os autores passam a se perguntar, então, por que os de-
sempregados são tão persistentemente infelizes e, ao fazê-lo, 
esclarecem uma ambiguidade que sempre surge quando são 
discutidos os efeitos do desemprego. O desemprego é ruim 
para as pessoas porque a experiência de trabalhar é boa para 
elas, ou porque o desemprego carrega um poderoso estigma 

44 Clemens Hetschko, Andreas Knabe, e Ronnie Schöb, Changing 
identity: retiring from unemployment, Economic Journal 124: 575, 
2014, pp. 149–66.

45 Clemens Hetschko, Andreas Knabe, and Ronnie Schöb, Identity 
and wellbeing: how retiring makes the unemployed happier, Voxeu.
org, 2012.
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social? (A questão deixa de lado, é claro, a razão mais óbvia 
para o desagrado em estar desempregado – estar falido).

Para determinar por que o desemprego é ruim para as pes-
soas, eles examinam a mudança na satisfação de vida relatada 
pelos alemães que saem do desemprego para se tornar aposen-
tados. Os autores observam que “entrar na aposentadoria pro-
voca uma mudança na categoria social, mas não muda nada 
nas vidas dos desempregados de longa duração”. No entanto, 
eles acham que a mudança de ser um desempregado para ser 
um aposentado traz um imediato e dramático aumento da fe-
licidade, mesmo quando se estabelece um controle por outros 
fatores, demonstrando assim o “quão fortemente os desempre-
gados de longa duração se beneficiam com a mudança de sua 
categoria social ao se aposentar e o alívio associado a não ter 
mais de cumprir a norma social de estar empregado”.46

Os desempregados tornam-se mais felizes, tão logo deixam 
de pensar em si mesmos como trabalhadores. Este resultado 
sugere que o dano causado pelo desemprego tem muito a ver 
com a maneira como nós, como sociedade, consideramos os 
desempregados. Tratamos o trabalho assalariado como uma 
marca segura do valor de uma pessoa, mesmo que essa convic-
ção não tenha uma lógica coerente.

Alguns que podem aceitar esse argumento ainda defende-
rão que o problema com a transcendência do trabalho é que 
algumas coisas simplesmente não deveriam ser automatizadas, 
porque fazê-lo seria inaceitavelmente desumanizante ou de-
gradante para a nossa sociedade, de alguma forma. Em outras 

46 Ibid.
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palavras, uma coisa é automatizar uma fábrica têxtil, mas a 
perspectiva de enfermeiras-robô e computadores de diagnós-
tico substituindo empregos de cuidados em saúde horroriza 
muitas pessoas. Reagindo à possibilidade do fornecimento de 
cuidados aos idosos por robôs, a socióloga Zeynep Tufekci 
considera o processo “desumano”.47 Mas, no fim, é princi-
palmente a adoção de máquinas sob condições capitalistas o 
que ela contesta, o medo de que essa automação só produza 
desemprego e miséria. Escrevi este livro para argumentar que 
outro caminho é possível. 

Tufekci levanta um ponto importante, entretanto. O tra-
balho de cuidados como a enfermagem é predominantemente 
realizado por mulheres e, não coincidentemente, subvaloriza-
do e mal pago. Talvez, portanto, o perigo seja menos o risco 
de que esse trabalho seja automatizado, mas sim que ele não 
o seja, e que a mão de obra feminina mal remunerada aca-
be sendo tudo o que restará do trabalho assalariado. Algumas 
partes da prestação de cuidados, a troca de fraldas e limpeza 
de penicos e comadres, são o tipo de trabalho desagradável 
que parece ideal para a automação, mas muitas pessoas idosas 
dependem de uma enfermeira para conexão emocional, tanto 
quanto para sua manutenção física.

Ainda assim, mesmo alguns dos aspectos emocionalmente 
mais complexos do trabalho de cuidadores não estão imunes 
à substituição – se as pessoas encontram conforto emocional 
em animais não-sencientes, por que não o encontrariam em 

47 Zeynep Tufekci, Failing the third machine age: when robots come 
for grandma, Medium.com, 2014.
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robôs? Muitas vezes, o que nós humanos queremos é apenas 
estar perto de outros seres que possamos nutrir e que possam 
nos amar, seres que retribuam nossa afeição de uma maneira 
realista – mesmo que eles não sejam sencientes como são os 
humanos. Aquelas pessoas sem companheiros humanos, por-
tanto, muitas vezes satisfazem este desejo através de suas rela-
ções com seu gato ou cachorro.

Sendo assim, por que essa conexão teria de vir de um servo 
humano? Para aqueles entre nós que não cresceram em torno 
de animais, não é imediatamente óbvia a diferença entre um 
cão fofo e um robô fofo. Da mesma forma, uma enfermei-
ra-robô poderia ser mais reconfortante do que um humano 
exasperado pela sobrecarga de trabalho. Não é surpresa que 
esta abordagem já esteja sendo desenvolvida no Japão, uma so-
ciedade envelhecida com profunda experiência em tecnologias 
de robótica e fofura.

A crítica de Tufekci também toca em algo mais profundo, 
que vai além das questões de trabalho e automação. É o que 
Tufekci chama de “trabalho emocional profundo: cuidar uns 
dos outros”. Cuidar uns dos outros, superar nosso isolamento 
e solidão, isso é a essência do ser humano. Mas é isso o que 
queremos, um mundo onde todos nós seríamos pagos por essa 
atividade? Ou o que queremos é um mundo onde estejamos 
livres da necessidade de trabalhar em troca de salários, para 
que possamos explorar o que significa cuidar de nós mesmos e 
uns dos outros? Minhas simpatias estão com a segunda possi-
bilidade e com as novas possibilidades e problemas que podem 
se desenvolver em tal mundo.
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O que aconteceria se a produção exigisse muito pouco tra-
balho humano, ou mesmo nenhum? Para enxergarmos que 
aspecto poderia ter essa sociedade, consideremos uma das 
mais conhecidas utopias de ficção científica da cultura po-
pular norte-americana: Star Trek. A economia e a sociedade 
nesse programa se baseiam em dois elementos técnicos fun-
damentais. Um é a tecnologia do “replicador”, que é capaz de 
materializar qualquer objeto do nada, com um simples pres-
sionar de um botão. O outro é uma fonte de energia descri-
ta de maneira vaga e aparentemente infinita (ou quase), que 
alimenta os replicadores.

Até certo ponto, os programas de televisão e filmes de Star 
Trek são simplesmente histórias de aventura, odisseias espa-
ciais em que nossos heróis vagam ao redor da galáxia em uma 
metáfora da exploração naval. Por baixo dessa fachada, entre-
tanto, a sociedade futura em que vivem os personagens da série 
está além da escassez. Poderíamos, de fato, chamá-la de uma 
sociedade comunista, no sentido em que Marx usava o termo: 
um mundo dirigido segundo o princípio “de cada qual, segun-
do sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades”.

A série, especialmente em sua segunda temporada, Star 
Trek: a nova geração, de tempos em tempos, se refere a esse fato 
e faz piadas com nosso modesto mundo de dinheiro e merca-
dorias. Em um episódio, o capitão Jean-Luc Picard encontra 
um homem do século xx, que esteve em animação suspen-
sa por 400 anos. Picard precisa explicar pacientemente a este 
desconcertado recém-chegado que sua sociedade “eliminou a 
fome, a carência e a necessidade de posses”. E uma das espé-
cies alienígenas do programa, os Ferengi, são o alvo perpétuo 
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de piadas por seu apego bárbaro ao capitalismo e à acumula-
ção material.

A natureza comunista do universo de Star Trek é muitas ve-
zes obscurecida pelo fato de que seus filmes e séries de tv estão 
centrados na hierarquia militar da Frota Estelar, que explora a 
galáxia e entra em conflito com raças alienígenas. Mas mesmo 
essa hierarquia parece, em grande parte, ser uma escolha vo-
luntária, atraindo aqueles que buscam uma vida de aventura e 
exploração. Na medida em que vislumbramos a vida civil, ela 
parece não ser perturbada por hierarquias ou obrigações com-
pulsórias. E, quando o programa se afasta da utopia comunis-
ta, é porque seus roteiristas introduzem ameaças externas de 
raças alienígenas hostis ou recursos escassos para produzir uma 
tensão dramática. No resto do tempo, os conflitos do pro-
grama giram em torno da busca por “viver de maneira sábia, 
agradável e boa”. Há muitos desses conflitos para se imaginar, 
como veremos mais à frente.

Então isso é que é ter uma vida boa?

Antes de nos aprofundarmos sobre quais podem ser os con-
flitos e categorias importantes em uma sociedade comunista, 
uma palavra sobre como podemos chegar lá. A hostilidade à 
automação está difundida, mesmo entre aqueles que são atraí-
dos pelo seu potencial, porque eles não veem como alcançar 
esse potencial sem deixar para trás a maioria das pessoas. Ou 
seja, seria maravilhoso se pudéssemos deixar de ser trabalhado-
res assalariados para ter uma produção automatizada toman-
do conta de tudo, mas parece mais provável que vamos sim-
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plesmente acabar desempregados e desamparados, sujeitados 
àqueles que possuírem as máquinas.

Compartilho a aversão de Marx às receitas para as cozinhas 
do futuro, por isso não vou tentar algum tipo de relato pro-
gramático da transição para o comunismo. Vou apenas sugerir 
alguns princípios básicos.

Não devemos assumir que o fim do capitalismo deva neces-
sariamente envolver algum grande movimento revolucionário 
que espera seu momento e constrói sua força, antes de tomar o 
Estado e os meios de produção de um só golpe – o modelo dos 
revolucionários bolcheviques e outros revolucionários insur-
recionalistas. Isso não quer dizer, no entanto, que algum tipo 
de ruptura dramática não será necessária em última instância; 
seria ingênuo pensar que os detentores da riqueza e do poder 
o abandonariam voluntariamente. Mas uma vez que estamos 
muito longe de sermos capazes de forçar tal acerto de contas, 
podemos pensar, nesse meio tempo, em estratégias que cons-
truam a alternativa ao capitalismo antes dele ser derrubado 
por completo. Isso significa dar às pessoas a capacidade de so-
breviver e de agir independentemente do trabalho assalariado 
capitalista no aqui e agora, o que, ao mesmo tempo, facilitaria 
sua capacidade de se reunir e se organizar politicamente.

O Estado de bem-estar social democrata é muitas vezes 
considerado como a antítese do projeto revolucionário. Se o 
comunismo do século xx tratava da derrubada violenta da clas-
se capitalista, dizia a narrativa, a social democracia, tal como 
se desenvolveu na Europa Ocidental e em outros países, seria 
apenas uma forma de melhorar os piores aspectos do capita-
lismo, proporcionando uma pequena rede de segurança para 
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proteger as pessoas das vicissitudes do mercado. No entanto, 
embora possa ser isso, o Estado de bem-estar também pos-
sui uma aresta mais radical. Seu efeito, em suas versões mais 
universais e generosas, é a descomodificação do trabalho – em 
outras palavras, a criação de uma situação na qual seja possível 
sobreviver sem depender da venda de seu trabalho a alguém 
que pague por ele.

A descomodificação do trabalho é um conceito desen-
volvido pelo sociólogo dinamarquês Gøsta Esping-Andersen 
em seu influente tratado sobre o Estado de bem-estar social 
moderno, Os três mundos do capitalismo de bem-estar social, 
de 1990.48 Ele propôs que um dos principais eixos ao longo 
dos quais variam os diferentes regimes nacionais de bem-estar 
social seria o grau em que eles descomodificam o trabalho. 
A motivação para essa ideia é o reconhecimento (voltando a 
Marx) de que, sob o capitalismo, a força de trabalho das pes-
soas se torna uma mercadoria, que elas vendem no mercado 
para ganhar os meios para se sustentar. Para a maioria de nós, 
nosso trabalho é na verdade a única coisa que temos para ven-
der, e vendê-lo é a única maneira de se virar.

Esping-Andersen descreve a descomodificação do trabalho 
como a situação na qual você pode obter o necessário para 
suas necessidades básicas – habitação, saúde ou mesmo apenas 
dinheiro – sem precisar de um emprego e sem ter de satisfazer 
qualquer condição burocrática. Na medida em que você tem 
acesso a essas coisas simplesmente como um direito, por ser 

48 Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, 
Cambridge, uk: Polity, 1990.
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um cidadão, ao invés de ter que fazer alguma coisa em troca, 
seu trabalho foi descomodificado.

Enquanto a sociedade continuar sendo capitalista, jamais 
será possível que todo o trabalho seja descomodificado, porque 
nesse caso nada obrigaria os trabalhadores a trabalhar para ou-
tra pessoa e a acumulação de capital seria interrompida. O ca-
pitalismo não funciona, a não ser que os patrões consigam en-
contrar uma reserva de trabalhadores que não tenham escolha 
senão aceitar os empregos que lhes são oferecidos. No entanto, 
na medida em que existem programas como proteção contra o 
desemprego, saude pública e universal e uma renda garantida 
na aposentadoria – e se a elegibilidade para esses programas é 
tratada como um direito universal – podemos dizer que o tra-
balho foi parcialmente descomodificado. Com base neste ar-
gumento, Esping-Andersen distingue os regimes de bem-estar 
social que são altamente descomodificantes (como nos países 
nórdicos) daqueles em que os trabalhadores ainda são muito 
mais dependentes do mercado (como nos Estados Unidos).

Há aqueles que argumentam que certos tipos de reformas, 
particularmente aquelas que descomodificam o trabalho, po-
dem apontar em direções mais radicais. O socialista francês 
André Gorz é responsável por uma teorização bem conhecida 
dessa ideia. Em uma de suas primeiras obras do final da dé-
cada de 1960, Estratégia operária e neocapitalismo, ele tentou 
se livrar do desgastado debate da esquerda sobre “reforma ou 
revolução” e substituí-lo por uma nova distinção.49 Os socia-
listas discutiam infinitamente, como o fazem até hoje, sobre se 

49 André Gorz, Strategy for labor, Boston, ma: Beacon Press, 1967.
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seria possível usar os mecanismos de eleições e reformas políti-
cas para superar o capitalismo, ou se isso seria possível apenas 
através de uma tomada violenta do poder. Para Gorz, esse era 
um falso debate e uma distração que nos afasta da verdadei-
ra questão:

É possível, no seu interior – isto é, sem termos destruído previa-
mente o capitalismo – impor soluções anticapitalistas que não 
sejam imediatamente incorporadas e subordinadas ao sistema? 
Esta é a velha questão sobre “reforma ou revolução”. Era (ou é) 
uma questão primordial quando o movimento tinha (ou tem) a 
escolha entre uma luta por reformas e uma insurreição armada. 
Tal não é mais o caso na Europa Ocidental; aqui não há mais 
uma alternativa. A questão aqui gira em torno da possibilidade 
de “reformas revolucionárias”, isto é, de reformas que avancem 
na direção de uma transformação radical da sociedade. Isso 
é possível?50

Gorz continua, distinguindo “reformas reformistas”, que se 
subordinam à necessidade de preservação do funcionamento 
do sistema existente, a partir da alternativa radical:

Uma reforma não reformista é determinada não em termos do 
que ela pode ser, mas do que ela deveria ser. E, finalmente, ela 
baseia a possibilidade de alcance de seu objetivo na implantação 
de mudanças políticas e econômicas fundamentais. Essas mu-
danças podem ser repentinas, assim como podem ser graduais. 

50 Ibid., p. 6.
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De qualquer forma, elas assumem uma modificação das relações 
de poder; elas assumem que os trabalhadores assumirão poderes 
ou reivindicarão uma força (isto é, uma força não institucionali-
zada) suficientemente grande para que possam estabelecer, man-
ter e expandir essas tendências dentro do sistema ao qual servem 
para enfraquecer o capitalismo e para abalar suas articulações. 
Eles assumem reformas estruturais.51

Um dos exemplos que Gorz apresenta de uma reforma não 
reformista é hoje comumente conhecida como a renda bási-
ca universal. Trata-se simplesmente da proposta de conceder a 
cada pessoa uma quantia garantida de dinheiro que ela recebe-
ria de forma absolutamente incondicional, independentemen-
te de trabalho ou de qualquer outra qualificação. Idealmente, 
a concessão seria estabelecida num valor alto o suficiente para 
permitir que as pessoas vivam em um nível de decência básica, 
trabalhando ou não.

Essa é obviamente uma proposta radical, já que subverte a 
típica insistência tanto dos liberais quanto dos conservadores 
de que os benefícios sociais deveriam de alguma forma estar 
vinculados ao trabalho, ou que deveriam ser dirigidos a grupos 
específicos como os idosos e as pessoas com deficiência. Há 
um amplo debate sobre os aspectos práticos da proposta – so-
bre como pagar por ela e sobre quais programas ela deveria 
substituir. Substituir o seguro-desemprego ou algumas políti-
cas pontuais de assistência social é uma coisa, mas substituir 
a cobertura universal de saúde com um pagamento fixo seria 

51 Ibid., pp. 7–8.
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mais problemático, porque pessoas diferentes têm necessida-
des extremamente diferentes de serviços de saúde. Mas aqui 
estou mais preocupado com a especulação utópica sobre os 
possíveis efeitos sociais de uma renda básica universal.

Uma crítica à ideia da renda básica é sobre como ela não 
seria sistematicamente viável pois as pessoas, cada vez mais, 
abandonariam o trabalho remunerado e minariam a base tri-
butária que financiaria essa renda em primeiro lugar. Mas essa 
perspectiva é precisamente o que torna a renda básica uma 
reforma não reformista. Assim, pode-se esboçar um tipo de 
utopismo mais programático que use a renda básica como seu 
ponto de partida. Um gesto nessa direção é o ensaio de Robert 
van der Veen e Philippe van Parijs de 1986, Uma estrada capi-
talista para o comunismo.52

O ensaio parte da proposição de que o objetivo final do 
marxismo não seria o socialismo, mas sim uma sociedade 
comunista que aboliria tanto a exploração (isto é, as pessoas 
recebendo menos do que o verdadeiro valor do seu trabalho) 
quanto a alienação; algo muito próximo do “reino de liberda-
de” discutido anteriormente: “as atividades produtivas não pre-
cisariam mais ser impulsionadas por recompensas externas”.53

Suponhamos, dizem eles, “que fosse possível proporcionar 
a todos uma quantia universal suficiente para cobrir suas neces-
sidades fundamentais sem que isso envolvesse a economia em 

52 Robert J. van der Veen e Philippe van Parijs, A capitalist road to 
communism, Theory and Society 15: 5, 1986, pp. 635–55.

53 Ibid., p. 637.
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uma espiral descendente. Como a economia evoluiria uma vez 
que tal concessão universal fosse introduzida?”.54

Sua resposta é que a renda básica iria “subverter” o impulso 
capitalista pelo aumento da produtividade:

O direito a um subsídio universal simultaneamente elevaria os 
salários para trabalhos desinteressantes e que não são inerente-
mente recompensadores (já que agora ninguém seria forçado a 
aceitar um trabalho para sobreviver) e reduziria o salário médio 
para trabalhos atrativos e intrinsecamente gratificantes (com as 
necessidades fundamentais já cobertas. De qualquer forma, as 
pessoas poderiam aceitar um trabalho de alta qualidade que pa-
gasse muito abaixo do nível da renda garantida). Consequente-
mente, e muito mais do que anteriormente, a lógica capitalista 
do lucro promoveria a inovação técnica e a mudança organiza-
cional que melhorariam a qualidade do trabalho e, assim, re-
duziriam o trabalho pesado exigido por unidade de produto.55

Se extrapolarmos essa tendência chegaríamos em uma situação 
onde todo o trabalho assalariado seria gradualmente elimi-
nado. O trabalho indesejável seria totalmente automatizado, 
uma vez que os empregadores sentiriam uma pressão crescente 
pela automatização, porque a mão de obra não custaria tão 
pouco. O raciocínio aqui é que, como discuti no capítulo an-
terior, o que atrasa a automação total da economia não é a falta 
soluções técnicas, mas sim salários tão baixos que fazem com 

54 Ibid., p. 645.
55 Ibid., p. 646.



66

que seja mais barato contratar seres humanos do que comprar 
máquinas. Sendo assim, com o acesso a uma renda básica, os 
trabalhadores estarão menos dispostos a aceitar empregos de-
sagradáveis e mal remunerados, e os empregadores terão in-
centivos para encontrar formas de automatizar esses empregos.

Enquanto isso, o salário para trabalhos desejáveis eventual-
mente cairia até zero, visto que as pessoas estariam dispostas 
a fazê-los gratuitamente e seriam capazes disso porque uma 
renda básica supriria suas necessidades essenciais. Como Gorz 
coloca em Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica, 
certas atividades “podem ser repatriadas à esfera das atividades 
autônomas e reduzir a demanda por serviços externos, públi-
cos ou mercantis”.56

A longo prazo, portanto, as pessoas passariam a depen-
der cada vez menos da renda básica, porque as coisas que elas 
querem e das quais necessitam não precisariam ser compra-
das com dinheiro. Algumas coisas poderiam ser produzidas 
de forma livre e automática, à medida que a impressão 3d e 
as tecnologias de cópia digital evoluíssem para algo parecido 
com o replicador de Star Trek. Outras coisas se tornariam mais 
o produto de atividade cooperativa voluntária do que de um 
trabalho assalariado. O resultado é que a base tributária da 
renda básica seria comprometida – mas, ao invés disso criar 
uma crise insolúvel, como esperam críticos da renda básica, o 
definhamento da economia monetária e de sua base tributária 
correspondente se tornariam o caminho para a utopia.

56 André Gorz, Critique of economic reason, Nova York e Londres: 
Verso Books, 1989, p. 169.
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Considere, por exemplo, uma renda básica que fosse vincu-
lada ao tamanho do pib. Estamos acostumados a um mundo 
capitalista em que o aumento da prosperidade material corres-
ponde a um aumento do pib, o valor da atividade econômi-
ca medido em dinheiro. Contudo, à medida que o trabalho 
assalariado passasse a ser substituído pela automação ou pela 
atividade voluntária, o pib começaria a cair e a renda básica 
cairia junto dele. Isso não levaria a padrões de vida mais bai-
xos, porque a queda do pib aqui também denota um declínio 
no custo de vida. Assim como o Estado socialista definha em 
algumas versões do marxismo tradicional, a renda básica de-
finharia. Como afirmam Van der Veen e Van Parijs, “as socie-
dades capitalistas avançarão suavemente em direção ao comu-
nismo pleno”.57

Que desabrochem uma centena de 
hierarquias de status

Tendo definido os parâmetros técnicos e descrito um pouco 
do plano de fundo, podemos imaginar que estivéssemos vi-
vendo em uma sociedade comunista. Agora nos voltamos à 
questão mais humana: em uma sociedade comunista, o que 
faríamos o dia todo? O tipo de comunismo que descrevi é, às 
vezes, erroneamente interpretado tanto por seus críticos como 
por seus adeptos, como uma sociedade completamente ausen-
te de hierarquias e conflitos. Porém, em vez de ver a abolição 
da relação capital-salário como uma solução única para todos 

57 Van der Veen e Van Parijs, A capitalist road to communism, p. 646.
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os problemas sociais possíveis, talvez fosse melhor pensar nisso 
nos termos usados pelo cientista político Corey Robin, como 
uma maneira de “converter a miséria histérica em um infelici-
dade comum”.58

Mesmo atualmente, nem todas as hierarquias e conflitos 
podem ser reduzidos à lógica do capital. Ao mesmo tempo, en-
quanto a maioria das pessoas depende do trabalho assalariado, 
também é impossível separar completamente qualquer con-
flito daquela relação fundamental. Em vez de pensarmos na 
relação do capital como a raiz da qual brotam todas as opres-
sões e conflitos, pensemos em uma metáfora onde o conflito 
entre capital e trabalho dá forma a outras relações sociais assim 
como um campo magnético influencia os objetos ao seu redor.

Em uma aula normal sobre forças eletromagnéticas, os alu-
nos participam de um exercício no qual um ímã de barra é 
colocado sobre uma mesa repleta de limalhas de ferro espalha-
das. O campo invisível em torno do ímã alinhará as limalhas, 
até que a forma de redemoinho do campo magnético se torne 
visível. A relação do capital é uma espécie de ímã social (com 
o capital em um extremo e o trabalho em outro) que tende 
a alinhar todas as outras hierarquias sociais com a hierarquia 
mestra baseada no dinheiro – portanto, a hierarquia da capa-
cidade atlética é traduzida em uma hierarquia de pagamento 
para desempenho profissional. No entanto, o magnetismo do 
capital não é forte o suficiente a ponto de ser capaz de alinhar 
perfeitamente todos os sistemas. A fama, por exemplo, pode 

58 Corey Robin, Socialism: converting hysterical misery into ordinary 
unhappiness for a hundred years, CoreyRobin.com, 2013.
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em geral ser traduzível em dinheiro (como quando Kim Kar-
dashian lança um jogo para smartphones que se torna extre-
mamente bem sucedido), mas essa conversão não é exata ou 
uniforme. E, embora o dinheiro também possa comprar fama, 
nem sempre essa fama é a do tipo pretendido, como descobriu 
a adolescente Rebecca Black, quando sua mãe pagou 4 mil 
dólares por um vídeo musical tão vergonhoso e terrível que se 
tornou uma sensação viral na mídia.59

As questões mais interessantes sobre a sociedade comunista 
dizem respeito ao funcionamento das competições por status 
de vários tipos, depois que a força organizadora da relação do 
capital tiver sido removida. Mais uma vez a ficção é útil como 
ilustração. Desta vez, porém, não é necessário conjurar naves 
espaciais e alienígenas, a fim de imaginarmos as tribulações de 
um futuro comunista.

O romance de Cory Doctorow, O fundo do poço no reino 
encantado, lançado em 2003, imagina um mundo pós-escassez 
que se passa em uma extrapolação reconhecível dos Estados 
Unidos dos dias atuais.60 Assim como em Star Trek, a escassez 
material foi superada neste mundo, que funciona de acordo 
com o princípio da adhocracia – uma espécie de anarquismo 
em que a sociedade é operada por grupos que se formam e 
se dispersam sem estarem sujeitos a qualquer hierarquia mais 
abrangente. No entanto, Doctorow compreende que dentro 

59 Pamela Chelin, Rebecca Black fighting ark music factory over ‘Fri-
day’, Rollingstone.com, 2011.

60 Cory Doctorow, down and out in the magic kingdom, Nova York: 
Tor Books, 2003.
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das sociedades humanas certos bens imateriais serão sempre 
inerentemente escassos: reputação, respeito, estima entre os 
colegas. Assim, o livro gira em torno das tentativas de vários 
personagens de acumular whuffies, que são pontos virtuais re-
presentando a afeição que você acumulou das outras pessoas 
(pense em uma forma generalizada de curtidas no Facebook 
ou de retweets no Twitter). As pessoas no livro acreditam que, 
como o personagem principal diz em certo ponto,

O whuffie recapturou a verdadeira essência do dinheiro: nos ve-
lhos tempos, se você estivesse falido, mas fosse respeitado, não 
morreria de fome; no sentido contrário, se fosse rico e odiado, 
nenhuma soma poderia te comprar segurança e paz. Medindo 
o que o dinheiro realmente representava – o seu capital pessoal 
com seus amigos e vizinhos – você avaliava com mais precisão 
o seu sucesso.61

É claro que essa descrição dos “velhos tempos” não é um retra-
to realmente muito preciso do modo como a sociedade capita-
lista funciona, como demonstrado pela piada sobre a jornalista 
que aceita fazer tarefas de graça para editores que lhe prome-
tem maior atenção e prestígio: ela morreu de “exposição”.62 
Ser capaz de suportar a sobrevivência independentemente 
dos whuffies ou de qualquer outra moeda faz toda a diferença 
no mundo.

61 Cory Doctorow, Down and out in the magic kingdom, p. 10.
62 n. do t.: die of exposure no inglês significa ter a morte resultante 

da falta de proteção durante a exposição, por períodos prolonga-
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A história do livro se passa principalmente na Disneylân-
dia, que na sociedade pós-trabalho é agora dirigida por volun-
tários, mas ainda precisa haver alguma hierarquia e organiza-
ção, que é determinada de acordo com os whuffies. O drama 
da história gira em torno das várias intrigas e conflitos que 
resultam disso. Sem ter que se preocupar com a sobrevivência 
– ou mesmo com a morte, dada a alegre premissa desse livro 
de que os mortos poderiam ser facilmente ressuscitados de um 
backup – outros conflitos se apresentam, como, por exemplo, 
se a cúpula de presidentes da Disneylândia deveria incluir uma 
tela que interagisse com o cérebro para proporcionar a expe-
riência de ser Abraham Lincoln. Esses debates são resolvidos 
não por quem tem mais dinheiro, mas por quem consegue 
adquirir o mais alto status social.

Se você gasta muito tempo em redes sociais, essa visão 
pode parecer mais aterradora do que utópica. Mas esse é o 
valor do livro de Doctorow, ao contrário de Star Trek: ele tra-
ta um mundo pós-escassez como um lugar com suas próprias 
hierarquias e conflitos, ao invés de um cenário em que todos 
viveriam em perfeita harmonia e onde a política tivesse che-
gado a um estado em que poderia ser suspensa. A reputação, 
assim como o capital, pode ser acumulada de maneira desigual 
e auto-perpetuante, pois aqueles que já são populares ganham 
a capacidade de fazer coisas que lhes atraem mais atenção e 
que os tornam ainda mais populares. Além disso, o racismo 
e o sexismo não desapareceriam junto com o capitalismo, e 

dos, a temperaturas extremas, condições ambientais ou substân-
cias perigosas.
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também poderiam estratificar as sociedades pós-capitalistas. 
Tal dinâmica pode ser facilmente observada hoje, blogs e ou-
tras redes sociais produzem seus gatekeepers; alguns são capazes 
de chamar atenção, outros não, e isso não está relacionado, 
necessariamente, a quanto dinheiro eles tem para gastar. Orga-
nizar a sociedade de acordo com quem tem mais “curtidas” no 
Facebook com certeza teria certos inconvenientes, para dizer 
o mínimo, mesmo quando tiramos essa ideia de seu invólu-
cro capitalista.

A mesma dinâmica se passa no projeto da Wikipédia, que 
fornece outro exemplo do tipo de conflitos que transcendem 
a especificidade do capitalismo. Em princípio, a Wikipédia se 
auto intitula “a enciclopédia que qualquer pessoa pode editar”, 
uma instituição perfeitamente democrática e horizontal; mas, 
na prática, não é nem tão sem estrutura e nem tão igualitária 
assim. Isso se dá, em parte, porque ela reproduz as desigualda-
des da sociedade ao seu redor: um número desproporcional-
mente grande de editores são homens brancos, e o conteúdo 
da Wikipédia reflete isso. Com apenas 13% de mulheres con-
tribuintes, de acordo com uma pesquisa de 2010, coisas como 
literatura feminista recebem menos cobertura do que persona-
gens secundários de Os Simpsons.

Assim, acabar com o capitalismo, e até mesmo acabar com 
o patriarcado e o racismo, não vai acabar com as possibilidades 
de conflitos. Diferenças de opinião, conflitos de interesses e 
choques de personalidade existirão em qualquer mundo con-
cebível. Embora a Wikipédia não seja organizada como uma 
enciclopédia tradicional ou um negócio capitalista, ela ainda 
possui uma hierarquia, com uma burocracia complexa de ad-
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ministradores, editores e moderadores, com poderes variados 
para ignorar procedimentos de exibição, bloquear usuários, 
excluir artigos, mover arquivos e outras funções do site.

Tais estruturas foram desenvolvidas para protegê-la contra 
o vandalismo e as tentativas maliciosas de difamar terceiros ou 
reescrever a história por pessoas com uma motivação egoísta. 
Mas elas também tiveram o efeito de desencorajar novos edi-
tores, impedindo a Wikipédia de se expandir ou de diversificar 
sua base de editores. Um estudo na revista American Behavio-
ral Scientist descobriu que o número de editores da Wikipédia 
caiu de 50.000 em 2006 para 35.000 em 2011. Os autores do 
estudo gracejaram que a Wikipédia se tornou “a enciclopé-
dia que qualquer pessoa que entenda as normas, se socialize, 
se esquive da parede impessoal de rejeição semi-automatizada 
e ainda queira voluntariamente contribuir com seu tempo e 
energia pode editar”.63

Bitcoins, doges, e whuffies

Um leitor contemporâneo do livro de Doctorow pode achar 
que o conceito de whuffie é mais ressonante do que costumava 
ser, por causa da renovada notoriedade das moedas não esta-
tais e inventadas – em particular, a criptomoeda bitcoin. Com 
uma estrutura contábil que mantém um sistema de pontos 
artificialmente escassos e sem um vínculo com o sistema ban-

63 Aaron Halfaker et al., The rise and decline of an open collaboration 
system: how wikipedia’s reaction to sudden popularity is causing its 
decline, American Behavioral Scientist 57, 5 de Maio, 2013, p. 683.
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cário e monetário tradicional, o bitcoin desperta um interesse 
econômico limitado. Acontece que o bitcoin, apesar de toda a 
publicidade na imprensa, pode ser menos significativo do que 
algumas outras moedas alternativas que atualmente não têm 
as suas pretensões.

Os partidários do bitcoin aspiram que ele venha a substituir 
o dinheiro capitalista, o que significa que ele deve mediar tro-
cas de bens físicos e serviços, além de servir como uma reserva 
de valor que pode dar garantias sobre esses bens e serviços. 
Em outras palavras, a fim de convencer as pessoas a adotar o 
bitcoin como pagamento, você precisa convencê-los de que os 
bitcoins valem algo e que continuarão valendo algo no futuro.

Muitos de seus defensores acreditam que, por não serem 
criados ou regulados pelo Estado, os bitcoins seriam de alguma 
forma uma reserva de valor mais estável. Essa fixação quixotes-
ca – pouco diferente, em substância, da obsessão de excêntri-
cos de uma geração anterior pelo padrão-ouro – tem levado a 
subcultura do bitcoin a reproduzir ingenuamente os sistemas 
financeiros desregulados do século xix, com todas as suas crises, 
choques, fraudes e pânicos. As flutuações selvagens no valor da 
moeda desmentem a fé dos bitcoineiros, assim como o fato de 
que várias trocas proeminentes de bitcoin falharam, apagando 
as riquezas de seus clientes e deixando suas vítimas sem recurso 
– uma consequência da falta de padrões e regulação.

A redescoberta da necessidade de um Banco Central e da 
regulação governamental é boa para rirmos à custa de um 
bando de jovens libertários de direita, mas não nos diz muito 
sobre o futuro. O bitcoin não é a única criptomoeda, embo-
ra possua o maior valor de troca em moedas tradicionais e 
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certamente tenha sido a mais amplamente divulgada. Existem 
inúmeros rivais, baseados em pequenas variações do código do 
bitcoin, sob nomes como litecoin e quarkcoin. Muitos desses 
são rivais oportunistas dirigidos por especuladores, pouco me-
lhores do que aqueles golpes tradicionais no mercado de ações 
no qual alguns poucos promotores mentem, estimando para 
cima o valor de uma empresa, para que seu preço suba e, em 
seguida, possam vender suas próprias ações antes dos otários 
perceberem o que está acontecendo. Para os propósitos deste 
capítulo, entretanto, a criptomoeda mais interessante é aquela 
que geralmente é considerada uma brincadeira bobinha: o do-
gecoin. Em sua ascensão e queda, podemos ver um mecanismo 
promissor que pode ter sido introduzido prematuramente em 
uma sociedade que não estava pronta para ela.

O dogecoin leva o nome de um meme viral da internet que 
exibe uma imagem de um cachorro da raça shiba inu cerca-
do por exclamações entusiasmadas. Até o momento da publi-
cação, os leitores deste livro podem nem sequer lembrar do 
meme – e o mesmo pode se dar com o dogecoin, que foi lança-
do no auge da popularidade tanto do bitcoin como do doge, no 
final de 2013. Entretanto, a comunidade que surgiu em torno 
dele nos diz algo importante sobre o significado real de toda a 
variedade de dinheiros alternativos.

Tendo seu valor medido em termos de dólares americanos, 
o dogecoin nunca representou uma ameaça para o bitcoin, mas 
isso nunca foi relevante para o principal uso da moeda. Alguns 
meses após sua criação, ocorriam mais transações diárias úni-
cas em doges do que em satoshis (como o bitcoin às vezes era 
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chamado, em homenagem ao seu misterioso inventor).64 Isso 
se deu porque o dogecoin satisfazia a necessidade por um tipo 
diferente de moeda, bem distante do tipo capitalista tradicio-
nal e de fato mais similar ao whuffie.

Tecnicamente, o dogecoin e o bitcoin são quase idênticos, mas 
esse é um retrato enganoso do significado do dogecoin. A socio-
logia da comunidade dogecoin é muito diferente, assim como o é 
o problema para o qual o dogecoin fornecia uma solução.

Para entender o dogecoin, é preciso entender o que as pes-
soas mais faziam com a moeda. Embora as pessoas às vezes 
comprassem bens valiosos com ela, o uso mais comum era 
uma “gorjeta”: a prática de transferir um pequeno número de 
dogecoins para outro usuário da internet em apreciação por sua 
contribuição espirituosa ou útil. Isso era encorajado pelo fato 
de que um único dogecoin valia apenas uma pequena fração de 
um centavo do dólar americano.

Dar gorjetas em dogecoins se tornou particularmente co-
mum no Reddit e no Twitter, que desenvolveram plataformas 
fáceis de usar para executar essas transferências. Nisso, a gorje-
ta em dogecoin ampliava a prática do voto positivo no Reddit 
ou do retweet no Twitter – exceto quando convertia essas prá-
ticas em uma moeda comum, uma forma de status portável de 
site para site. Ao invés de tentar replicar as moedas tradicio-
nais, o dogecoin era uma forma de estabelecer pontes de karma 
reputacional entre muitos domínios separados.

64 Tom McKay, Bitcoin vs. Dogecoin: which one is really worth more?, 
Mic.com, 14 de Janeiro, 2014.
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Durante a enxurrada de interesse inicial, grande parte da 
atenção da mídia enxergava o dogecoin através do prisma do 
bitcoin. Havia uma ênfase em seu papel como um ativo espe-
culativo e uma reserva de valor monetário off-line, além das 
muitas preocupações sobre se ele seria capaz de manter o seu 
valor de câmbio em termos de moeda tradicional. Em última 
análise, isso pode ter sido a sua morte. Neste momento, a co-
munidade dogecoin está em crise, em grande parte por causa da 
influência hegemônica de um único grande investidor tentan-
do transformá-lo em um veículo especulativo do tipo bitcoin 
para que possa ser convertido em dinheiro tradicional.65

Resumindo, a lição do dogecoin e do mundo das culturas e 
hierarquias da internet que ele representa é sobre a complexi-
dade de qualquer utopia. Retirar o dinheiro e a escassez do pa-
pel de códigos mestre que organizam nossas vidas não as tor-
nariam simples ou entediantes, porque os seres humanos são 
complexos demais para isso. Na verdade, isso tornaria a vida 
inimaginavelmente mais complicada. Mas penso que isso de-
veria, ainda assim, ser considerado uma utopia, especialmente 
em comparação com o que será descrito no próximo capítulo.

Isso tudo pode parecer um tipo bem decepcionante de uto-
pia – buscar whuffies desesperadamente e enfrentar burocracias 
na Wikipédia. O próprio Doctorow disse que whuffie “seria 
uma moeda terrível” e que o mundo que ele criou é realmen-
te muito sombrio, precisamente por causa da maneira como 

65 Kevin Collier, Meet Moolah, the company that has Dogecoin by the 
collar, DailyDot.com, 7 de Julho, 2014.
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economias de reputação podem começar a replicar a natureza 
magnética da hierarquia mestra das moedas capitalistas.66

Ainda assim, eu argumentaria que a sociedade comunista 
que esbocei aqui, embora imperfeita, pelo menos seria uma 
sociedade em que o conflito já não estaria baseado na oposição 
entre trabalhadores assalariados e capitalistas ou na luta por 
recursos escassos. Seria um mundo em que, no fim das contas, 
nem tudo se resumiria a dinheiro. Uma sociedade comunista 
certamente teria hierarquias de status – assim como a socieda-
de capitalista ou qualquer outra. No capitalismo, porém, todas 
as hierarquias de status tendem a estar alinhadas, mesmo que 
de maneira imperfeita, com a hierarquia mestra da acumula-
ção de capital e do dinheiro. O ideal de uma sociedade pós-
-escassez é que os vários tipos de estima sejam independentes 
entre si, de modo que a estima em relação a um músico seja 
independente do respeito que se alcança como ativista políti-
co, para que não se possa usar um tipo de status para comprar 
outro. Em certo sentido, então, é um equívoco nos referirmos 
a essa configuração como “igualitária”; de fato, não seria um 
mundo sem hierarquias, mas sim um mundo com muitas hie-
rarquias, mas nenhuma delas seria superior à outra.

66 Cory Doctorow, Wealth inequality is even worse in reputation eco-
nomies, LocusMag.com, 3 de Março, 2016.


