Resumo de Utopia para realistas: Como
construir um mundo melhor
Utopia para realistas é um daqueles raros livros que surpreendem e
desafiam o que você prevê para o futuro. Vivemos uma época de agitação
social sem precedentes, com questionamentos sobre a sociedade, o
trabalho, a felicidade, a família e o dinheiro, e ainda assim nenhum partido
político de direita ou de esquerda nos oferece respostas.
O historiador Rutger Bregman, um dos jovens pensadores mais
aclamados da Europa, apresenta um novo caminho. Nesse livro ele
mostra que podemos construir uma sociedade com ideias visionárias que
são, de fato, viáveis.
Cada marco da civilização do fim da escravidão ao início da democracia
já foi considerado uma fantasia utópica. Mas soluções aparentemente
utópicas, como a renda básica universal e a jornada de trabalho de 15
horas por semana, podem se tornar realidade ainda nesta geração.
Este roteiro para uma utopia revolucionária porém realizável é embasado
por estudos e muitos casos de sucesso. De uma cidade canadense que
foi capaz de erradicar a pobreza até a quase implementação pelo
presidente Nixon de uma renda básica para milhões de americanos,
Bregman nos leva a uma jornada através da história – para além das
divisões tradicionais entre esquerda e direita – e compartilha ideias
prontas para serem postas em prática.
"Pensamento arrojado, ideias inovadoras e texto contagiante." – Steven
Pinker "Leitura obrigatória para todos aqueles que se preocupam com as
injustiças da sociedade atual e desejam contribuir para sua cura." –
Zygmunt Bauman, autor de Modernidade líquida "Se você quer ver um
mundo mais justo mas não sabe como chegar lá, este livro é para você.
Bregman revela de forma extraordinária como ideias comumente
desprezadas como utópicas são na verdade possíveis e até chegaram
perto de se concretizar." – Ben Rawlence, pesquisador para o Human

Wrights Watch e colunista do The New York Times
Acesse aqui a versão completa deste livro

