
"Um maravilhoso chamado ao pensamento utópico sobre renda básica 

e jornada de trabalho, além de um antídoto bem-vindo ao pessimismo 

envolvendo robôs que roubam nossos empregos." - Charles Kenny, pes

quisador sênior do Centro para o Desenvolvimento Global e autor de The 

Upside of Down: Why the Rise of the Rest is Good for the West 

"Um sopro de ar fresco. Utopia para realistas explica que todos nós sofre

mos porque esquecemos como sonhar com um mundo melhor." - Matt 

Taibbi, Rolling Stone 

"Rutger Bregman demonstra tanto um conhecimento profundo da his

tória e dos aspectos técnicos da renda básica quanto a habilidade de 

discutir isso de forma significativa e cativante, mesmo para as pessoas 

que estão lendo sobre esse tema pela primeira vez." - Karl Widerquist, 

professor na SFS-Qatar da Universidade Georgetown e codiretor da Ba

sic Income Earth Network 

"Utopia para realistas é um livro importante, uma janela escancarada para 

um futuro melhor. Enquanto políticos e economistas perguntam como au

mentar a produtividade, assegurar emprego em larga escala e d iminuir o 

tamanho do Estado, Bregman indaga: o que realmente faz a vida valer a 

pena e como podemos alcançar isso? As respostas, como podemos ver, já 

estão aqui e Bregman combina uma pesquisa profunda com inventivida

de, desafiando-nos a pensar de maneira nova sobre como queremos viver 

e quem queremos ser. Leitura obrigatória." - Philipp Blom, historiador e 

autor de Os anos vertiginosos: mudança e cultura no Ocidente 1900-7974 

"Se energia, entusiasmo e aforismo pudessem tornar o mundo melhor, 

então este livro de Rutger Bregman conseguiria isso. Uma leitura exube

rante e espirituosa." - The Independent 

"Bregman fala com uma autoridade impressionante. Suas soluções são 

bastante simples e firmes contra as tendências atuais. Ele reuniu uma 

riqueza de evidências empíricas para apresentar seu argumento, mas 

Utopia para realistas não é uma análise estatística árida, e sim um livro 

escrito com entusiasmo, inteligência e imaginação. O efeito é encantado

ramente persuasivo, mesmo quando você não consegue acred itar no que 

está lendo." - Andrew Anthony. The Guardian UK 
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