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À memória de minha mãe, Julia Lewis (1935-2017)
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A experiência da minha vida […] não só não destruiu a fé 
no futuro claro e brilhante da humanidade como, pelo 
contrário, lhe deu um caráter indestrutível.

Liev Trótski1
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11

Prefácio à edição brasileira

O novo coronavírus é o primeiro acontecimento realmente global da 
era globalizada. Os resultados econômicos da pandemia irão variar desde 
uma queda brusca e aguda a uma depressão de dez anos; para além disso 
não há certeza de nada.

O que se sabe, porém, é que essa crise agravará as três fragilidades 
descritas neste livro: um sistema econômico global que já não funciona; 
a descrença na democracia e no Estado de direito; e a vasta assimetria de 
poder criada pelas tecnologias da informação.

Nos últimos dez anos, os brasileiros viram todas essas fragilidades, 
mas através de um filtro radical. As revoltas de junho de 2013; o golpe 
constitucional que derrubou Dilma Rousseff; a prisão de Lula; a eleição de 
um racista de extrema direita para presidente, ajudado pela desinformação 
digital numa escala sem precedentes.

E agora a catástrofe da pandemia. A não aceitação das provas científi-
cas sobre o vírus pela nova direita autoritária — tanto no Brasil como no 
resto do mundo — reitera sua atitude para com a ciência climática e tem 
raízes no mesmo medo.

Se a mudança climática for real, e precisarmos descarbonizar o 
mundo, então a era liberal acabou — e é muito possível que o capita-
lismo também. Da mesma forma, se o coronavírus for apenas a primeira 
grande onda de uma ofensiva potencial de milhões de vírus zoonóticos, 
o tipo de capitalismo que construímos nos últimos vinte anos precisa 
mudar radicalmente.

Como jornalista, cobri três grandes acidentes econômicos: o colapso 
das empresas ponto com, a crise de 2008 e a paralisação de 2020 ainda em 
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12  Em defesa do futuro

curso. O colapso da Nasdaq acabou com a poupança de algumas pessoas: 
foi como se o telhado financeiro da economia tivesse sido arrancado por 
uma tempestade fora do comum. Em 2008, o telhado desabou completa-
mente, mas a estrutura que o apoiava ficou em pé, e nós reconstruímos 
o prédio.

O coronavírus é diferente: ele derruba os alicerces — pois, como sus-
tento aqui, a fonte do valor econômico é o trabalho. O vírus ataca o ser 
humano, obrigando as elites do poder a escolherem entre estrangular a 
economia ou matar milhões de pessoas.

Só que isso não é um choque exógeno, como se um asteroide atingisse 
a Terra. Assim como a mudança climática, assim como o envelhecimento 
populacional, a investida de vírus que passam de mamíferos e de aves para 
seres humanos, e sofrem mutações, é sinal de que nosso sistema social é 
insustentável dentro do ecossistema deste planeta.

É o modelo neoliberal que decreta a destruição da floresta tropical; é 
o modelo neoliberal que amontoa mais de 1 bilhão de pessoas em favelas 
urbanas; é o neoliberalismo que requer viagens aéreas subsidiadas pelos 
contribuintes. E é o neoliberalismo que cria nos corpos dos mais pobres as 
comorbidades que o vírus explora — as doenças da pobreza — e a pressão 
para trabalhar mesmo estando doente.

A tese deste livro é que a perda da liberdade — a rigor, a perda do de-
sejo de liberdade, que experimentamos nos últimos quarenta anos — tem 
um custo histórico. A submissão ao mercado criou na cabeça de muita 
gente uma tendência à submissão em geral: as multidões que se subme-
tem mentalmente à demagogia de homens como Trump e Bolsonaro já 
haviam se submetido às forças de mercado, ao individualismo e ao culto 
das celebridades, mesmo nos bons tempos.

Mas há um perigo maior do que os bufões autoritários que agora gover-
nam o mundo. Se continuarmos submissos, seu domínio terá sido uma fase 
de transição para coisa pior: a voluntária submissão humana à vigilância 
e ao controle das máquinas. 

Como jornalista e militante político fiz parte de uma década de fracas-
sos da esquerda. Lutamos com todo o empenho: para expor as mentiras 
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Prefácio à edição brasileira 13

que derrubaram o sistema bancário, para dizer a verdade sobre o conflito 
na Palestina, para contar a história de pessoas desesperadas que viajam da 
África e da América Latina para o norte global.

Tentamos usar o aparelho normal da política — partidos, parlamentos, 
constituições — para sugerir, educadamente, que o sistema econômico 
quebrou e está destruindo o planeta.

A resposta foi Trump, foi o nacionalismo bizarro de Johnson na Grã-
-Bretanha, foi a ladainha de injustiças contra a esquerda no Brasil, foi a 
aniquilação do governo grego pelo Banco Central Europeu.

Este livro e o que veio antes dele são parte de uma tentativa de refletir 
sobre o que significa ser anticapitalista numa época em que o sistema perdeu 
energia e vitalidade, mas na qual muita gente não consegue enxergar uma al-
ternativa. Em Pós-capitalismo: Um guia para o nosso futuro, procurei esboçar os 
princípios de uma nova transição econômica para além do capitalismo, com 
base na possibilidade de abundância tecnológica e de propriedade comum.

Mas persistia a pergunta: Quem é o sujeito da história? Qual é a classe 
capaz de promover essa transição, e como?

Em defesa do futuro: Um manifesto radical pelo ser humano responde a essa 
pergunta de um jeito que a esquerda tradicional — da social-democracia 
ao stalinismo — aprendeu a esquecer: precisamos começar não com uma 
classe ou um movimento, mas com o eu.

Todas as crises que vivemos remontam a uma crise da “figura social” 
típica criada nos últimos quarenta anos. Para entender isso basta assistir 
a um velho filme dos anos 1960. Ali veremos personagens da classe tra-
balhadora inteligentes e confiantes e cuja principal habilidade social é o 
desenvolvimento da solidariedade através do humor e do sacrifício.

Agora, ligue a tv para assistir a uma novela de hoje. O que vemos são 
personagens não muito inteligentes, cuja principal habilidade social é des-
truir a solidariedade e explorar todas as fraquezas que detectam nos outros.

Ao me dar conta dessa mudança, primeiro achei que fosse apenas o 
declínio da consciência de classe. Mas, pensando melhor, entendi que, para 
os trabalhadores do tempo do meu pai, a consciência de classe era, na 
verdade, uma filosofia moral.
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14  Em defesa do futuro

Os marxistas que vendiam jornais e ensinavam economia para eles 
diziam: “Filosofia moral para nós é uma piada”. Mas os trabalhadores não 
riram: ao contrário, eles criaram uma filosofia moral, e de um tipo muito 
particular. Fazendo a si mesmos a pergunta “O que é uma boa sociedade 
e como se comporta uma boa pessoa dentro dela?”, desenvolveram uma 
forma de ética da virtude.

O neoliberalismo destruiu muitas coisas: a crença no futuro, a crença 
na capacidade humana de agir e até mesmo — como Margaret Thatcher 
certa vez admitiu — a crença na existência da sociedade. Seu maior ato 
de destruição, porém, foi injetar uma amoralidade nietzschiana na vida 
de milhões de pessoas que não têm poder.

Nosso caminho de volta — como esquerda, como explorados pelo 
capital e como humanidade — tem que ser pela redescoberta da agência: 
nossa capacidade de agir. As habilidades e os comportamentos impostos 
coercitivamente, ao longo de quatro décadas de pobreza, de tratamento de 
choque e de repressão, precisam ser substituídos por uma luta igualmente 
prolongada e implacável em defesa da agência humana e contra todos os 
autômatos: sejam mercados, Estados ou máquinas inteligentes.

No centro da batalha está a luta pela verdade. No momento em que 
escrevo, a mesma máquina de desinformação que levou Jair Bolsonaro 
ao poder estaria sendo usada, segundo consta, para distorcer sistemati-
camente a noção que os brasileiros têm da ciência, da reação do mundo 
exterior e da resposta política.1 Se existe, de fato, um “gabinete do ódio” 
no Brasil, esse gabinete seria apenas a sucursal de um esforço mais am-
plo, global, dos que estão no poder para destruir a nossa crença na pos-
sibilidade da verdade.

Infelizmente para os autoritários, embora possam enganar algumas 
pessoas com uma mensagem de WhatsApp, não é possível enganar um 
vírus. É impossível também enganar as forças econômicas.

O coronavírus vai acelerar a tendência à criação de um “nacionalismo 
neoliberal” descrita neste livro — com cada uma das elites antes compro-
metidas com a globalização passando a descarregar os custos da crise no 
colo das outras por meio de tarifas e de guerras comerciais. E à medida 
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Prefácio à edição brasileira 15

que as economias desenvolvidas acumularem trilhões em dívidas extras 
e financiamento monetário, o ataque aos serviços públicos e aos sistemas 
previdenciários subsidiados pelos contribuintes se intensificará, fazendo 
com que a última década tenha parecido apenas um ensaio geral. 

Diante disso, é fácil, especialmente para os jovens — cuja vida já foi aba-
lada duas vezes por crises globais imprevistas —, entregar-se ao desespero. 
Este livro é um apelo para que se adote uma política baseada na esperança, 
mas numa esperança radical: não podemos pedir que as pessoas enfrentem 
elites poderosas, interesses corporativos e as forças de segurança militari-
zadas que os protegem em troca de um aumento salarial de cinco centavos.

A esperança que está no centro desta narrativa é antropológica: vem 
da convicção de que o que define os seres humanos é a nossa capacidade 
para a linguagem, para o trabalho em equipe e para a imaginação; e de 
que, a julgar por toda a nossa história anterior, é possível usarmos esses 
atributos inatos para nos libertarmos — dos vírus, das catástrofes climá-
ticas, do controle algorítmico e dos charlatães mentirosos que ocupam 
cargos de presidente.

7 de maio de 2020
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17

Introdução

Quero que você faça uma escolha quando terminar de ler este livro. 
Você vai aceitar o controle dos seres humanos pela máquina ou resistir a 
ele? Se a resposta for resistir, de que forma defenderá os direitos das pes-
soas contra a lógica das máquinas?

No século xxi, a raça humana está diante de um novo problema. Gra-
ças à tecnologia da informação, vastas assimetrias de conhecimento se 
abriram — criando vastas assimetrias de poder. Pelas telas dos nossos dis-
positivos inteligentes, tanto empresas como governos se tornam cada vez 
mais hábeis em exercer controle sobre nós através de algoritmos: sabem 
o que fazemos, o que pensamos e são capazes de prever o que faremos 
em seguida e de influenciar o nosso comportamento. Enquanto isso, não 
temos sequer o direito de saber que isso está acontecendo.

E esse é justamente o pesadelo do momento atual. No futuro, com o 
desenvolvimento da inteligência artificial (ia), será muito fácil perdermos 
por completo o controle das máquinas de informação.

Um algoritmo é simplesmente um conjunto de instruções para resol-
ver um problema, criadas e registradas por um ser humano. Por exemplo: 
quando apresento meu passaporte, o pessoal do controle de fronteiras 
sabe que se minhas impressões digitais corresponderem às que estão no 
arquivo pode me deixar passar; caso contrário, sou detido para responder 
a algumas perguntas.

Um programa de computador é um algoritmo operando sem inter-
venção humana. Em certo sentido, é apenas a etapa mais recente de um 
longo processo de automação. Nos últimos duzentos anos, uma das nossas 
estratégias mais bem-sucedidas tem sido relegar operários à margem de 
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18  Em defesa do futuro

qualquer processo industrial: transformá-los em observadores em vez de 
controladores, dando às máquinas autonomia temporária e limitada. O 
que fazemos com computadores e redes de informação é apenas uma ex-
tensão do que fizemos com moinhos de vento, máquinas de fiar algodão 
e motores de combustão. Quando as máquinas se tornam capazes de dar 
instruções a si mesmas, contudo, o risco é que a humanidade seja relegada 
à margem em caráter permanente, abrindo mão do controle.

Milhões de pessoas têm se dado conta dos perigos do controle algo-
rítmico, mas acham que isso é um problema a ser resolvido por comitês 
de ética, conferências de tecnologia, revistas científicas ou pela próxima 
geração. Na verdade, ele está intimamente ligado às urgentes crises eco-
nômicas, políticas e morais que vivemos agora.

E aqui estão as razões.
Vamos supor que exista uma máquina capaz de governar o país melhor 

do que o próprio governo, de pensar com mais lógica do que qualquer ser 
humano, e que ela faça tudo isso sozinha e por conta própria. Vamos supor 
que eu peça a você que delegue todas as decisões importantes da sua vida 
a essa máquina. Vamos supor ainda que eu lhe diga que você será mais 
feliz se mudar seu comportamento para se adiantar ao que a máquina vai 
decidir. Espero que você não ache isso uma boa ideia.

Mas tente então substituir a máquina pela palavra “mercado”. Nas três 
últimas décadas milhões de pessoas têm permitido que forças de mercado 
governem suas vidas, determinem seu comportamento e passem por cima 
dos seus direitos democráticos. Existe até uma religião dedicada ao culto 
do poder e do controle dessa máquina: se chama ciências econômicas.

Ao elevar o mercado ao status de guia espiritual autônomo, sobre-hu-
mano, nos últimos trinta anos nós possivelmente nos preparamos para 
aceitar o controle da máquina em algum momento dos próximos cem anos.

Na era do livre mercado, aprendemos a festejar a sujeição dos seres 
humanos às forças dele. Tratamos conceitos como cidadania, moralidade 
e agência (o poder de agir) como se fossem irrelevantes ao funcionamento 
do mundo, agora dirigido apenas pela escolha do consumidor e pela en-
genharia financeira.
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Introdução 19

Mas o sistema de livre mercado implodiu. A lógica do egoísmo, da 
hierarquia e do consumismo já não funciona. Como resultado, a religião 
do mercado deu lugar a deuses mais antigos: racismo, nacionalismo, mi-
soginia e a idolatria de ladrões poderosos.

Chegando aos anos 2020, uma aliança de nacionalistas étnicos, misó-
ginos e líderes políticos autoritários está reduzindo a ordem mundial a 
farrapos. O que os une é o desdém pelos direitos humanos universais e o 
medo da liberdade. Amam a ideia do controle pelas máquinas e, se per-
mitirmos, vão usá-lo agressivamente para se tornarem ricos, poderosos e 
não terem que prestar contas a quem quer que seja.

Não é tarde demais para conter o caos e a desordem, para dar um 
basta na tentativa de impor novas hierarquias biológicas com base em 
raça, gênero e nacionalidade e para rejeitar o controle da máquina. Mas 
argumentos para nos rendermos estão por toda parte.

A ideia de que “a humanidade acabou” está profundamente embutida 
no pensamento moderno, da direita alternativa, ou alt-right, à esquerda 
acadêmica. Por mais que você se esforce para viver de acordo com “valores 
humanos”, prevalece o consenso — do Vale do Silício ao quartel-general do 
Partido Comunista Chinês — de que esses valores não têm fundamento; 
de que não existe natureza humana, nem base lógica para privilegiar as 
pessoas em detrimento das máquinas ou algo que justifique os direitos 
humanos universais.

Olhando para o passado, a ideologia do livre mercado parece a droga 
que leva a um anti-humanismo mais generalizado. E estamos prestes a 
descobrir o quanto essa droga mais pesada pode ser nociva.

“Competir e adquirir” era o primeiro mandamento da religião do livre 
mercado. Na era da desglobalização e do nacionalismo de direita passará a 
ser: competir, adquirir, mentir, controlar e matar. Se não pusermos a nova 
tecnologia de máquinas inteligentes sob controle humano e não as progra-
marmos para alcançar valores humanos, elas serão projetadas seguindo os 
princípios de Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping.

Escrevi este livro, portanto, como um ato de rebeldia. Quando você 
terminar de ler, espero que comece a praticar atos de rebeldia também. 
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20  Em defesa do futuro

Eles podem incluir desde a deposição de ditadores à realização de projetos 
voltados para pessoas em seu próprio bairro ou à contestação da lógica das 
máquinas em sua vida diária.

Para resistir, de fato, precisamos de uma teoria da natureza humana 
que possa sobreviver em conflito com a economia do livre mercado, com 
o culto da máquina e com o anti-humanismo da esquerda acadêmica.

Precisamos, em suma, de uma defesa radical do ser humano.
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parte i

Os acontecimentos

O que buscava a ralé e o que Goebbels expressou de modo tão pre- 
ciso era o acesso à história, mesmo ao preço da destruição.

Hannah Arendt1
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1. Dia zero

Ross passa correndo por mim com a câmera ligada. Ele me dá um tapi-
nha no ombro e começa a falar, mas aponto para a GoPro colada no meu 
capacete e digo, sem emitir som, as palavras “ao vivo” — significando 

“Não diga nada que possa nos incriminar”. A última vez em que estivemos 
juntos filmando um tumulto foi em Istambul. Desta vez é diferente.

Pouco depois é Brandon que me faz um gesto de “toca aqui” enquanto 
acena através do caos, também filmando. Juntos cruzamos e recruzamos 
o mundo dos tumultos desde 2011: Cairo, Atenas, Istambul. Estendemos 
nossas mãos que não estão segurando as câmeras e apertamos os dedos por 
um milissegundo. Quebram-se janelas. Um suv pega fogo. Baques surdos 
de granadas de atordoamento golpeiam o ar e o gás lacrimogêneo flutua.

Cerca de mil jovens, mascarados e vestidos de preto, se movem em 
bandos pela cidade com a tropa de choque no seu encalço. E, por absoluta 
coincidência, nesses poucos metros quadrados de campo de batalha urbano, 
nós nos encontramos: eu, Ross e Brandon, veteranos em filmar países que 
estão se acabando.

A data é 20 de janeiro de 2017. O lugar é Washington, d.c. A guerra so-
cial que vem sendo travada na periferia do sistema global acaba de chegar 
ao centro dele. Estamos a dois quarteirões da Casa Branca. A presidência 
de Donald Trump tem um minuto de idade.

Enquanto o levante ganha impulso, a polícia não sabe o que fazer: é 
treinada para situações em que as pessoas ou obedecem ou levam bala. 
Hoje nem os tiros nem a obediência são possíveis. Por isso os policiais 
apenas trotam atrás dos manifestantes, os corpos pesados de levar equi-
pamentos inúteis e um estilo de vida de indolência militarizada. Quando 
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uma moça que empurra uma bicicleta perde o equilíbrio, derrubando 
por acidente três guardas, outros tantos correm atrás dela de cassetete 
em punho e outros, ainda, tentam ajudá-la. A trilha sonora é a música 
tradicional dos tumultos: megafones policiais; rádios crepitando de ordens 
desorientadas; o vidro de um Starbucks se estilhaçando; jovens americanos 
cantando “Estados Unidos fascistas, não!”. 

No fim os policiais atacam, o gás lacrimogêneo vomitando de suas 
mangueiras de meia polegada. Em vez de fugir, alguns jovens de toucas 
ninjas pretas formam uma cunha compacta, guarda-chuvas abertos na 
horizontal para se proteger, e avançam em direção à barreira policial. Um 
manifestante, sem máscara, está deitado com o rosto para baixo na calçada, 
um policial apontando-lhe uma arma de choque. Ele olha para o guarda 
e para as lentes das câmeras dando um zoom nele e declara calmamente: 

“Foda-se, Donald Trump. Foda-se, Donald Trump”. 
Quando o tumulto se espalha, os policiais começam a perseguir pe-

quenos grupos pela cidade. Tudo se intensifica: passamos correndo pelo 
Banco Americano de Desenvolvimento, pelo restaurante Joe’s Stone Crab, 
pelos edifícios de escritórios onde os lobistas de Washington trabalham. 
E, enquanto corremos, esse ato de fuga apavorada de um inimigo lento, 
irracional, pela paisagem despedaçada da normalidade, me lembra alguma 
coisa que vi no cinema. Mas não consigo saber bem o quê.

Na noite anterior à posse de Trump, conheci um agricultor do Tennessee, 
de 72 anos. “O que você acha disso aí?”, pergunta ele, apontando com a ca-
beça para as palavras “Foda-se, Trump” escritas a giz na calçada da Franklin 
Square. Ele está usando uma camisa de caubói vermelha, de tecido grosso, 
e tem no rosto uma expressão sofrida. Vendo os manifestantes reunidos em 
volta de uma banda de trash metal, murmura: “Não querem saber de traba-
lhar. Estão doentes”. O que é estranho, porque a maioria dos manifestantes 
é claramente de jovens de classe média, com diplomas e empregos.

“Sabe quanto custa?”, continua. “Cinquenta dólares um boné de bei-
sebol. Cento e cinquenta um par de tênis.” Mais uma vez o comentário é 

14730_EmDefesaDoFuturo_Final.indd   2414730_EmDefesaDoFuturo_Final.indd   24 21/08/2020   09:3021/08/2020   09:30


