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1. Longevidade

Em 2020 a SIDA, o analfabetismo e muitos tipos de câncer

serão debelados; a inseminação artificial e a clonagem

humana serão comuns; o bióxido de carbono da atmosfera se

tornará inócuo; os cegos poderão ver através de dispositivos

artificiais; os transplantes de órgãos naturais e artificiais

permitirão viver mais de 800.000 horas e de gozar de ótima

saúde até os cem anos. Observem que a maioria das pessoas

só ficará velha no último ano de sua vida, durante o qual as

despesas farmacêuticas serão iguais ao dinheiro gasto em

medicamentos durante todos os anos de vida precedentes.



2. Tecnologia.

Em 2020, os carros funcionarão com hidrogênio e serão

teleguiados; a duração dos bens de consumo será quatro vezes

maior do que hoje. Segundo a lei de Moore, a potência de um chip

dobra a cada 18 meses: portanto, em 2020 um chip terá o tamanho

de um neurônio humano, custará menos de vinte dólares e sua

potência será superior a um bilhão de transistores.



Tecnologia.

Em outras palavras, um único chip terá mais potência da que têm

hoje todos os computadores da Silicon Valley juntos e existirão

elaboradores mil vezes mais potentes que os atuais. Poderemos

trazer no bolso todas a música, todos os filmes, todos os livros,

toda a arte e toda a cultura do mundo. Assim como o século XX foi

marcado pela automatização e a informática, o século XXI será

marcado pelas biotecnologias. Preparemo-nos, então, a receber

com confiante prudência as maravilhas da engenharia genética.



3. Trabalho e Formação.

Em 2020 as tarefas manuais e aquelas intelectuais mas repetitivas e

executivas irão quase desaparecer do Primeiro Mundo, sendo executadas

pelas máquinas, deslocadas para o Segundo e o Terceiro Mundo ou

confiadas aos imigrados dos países pobres. Os trabalhadores criativos

trabalharão full time e full place, sem horário nem sede, impulsionados

pela sua motivação. Os outros, se e quando conseguirem um trabalho,

atuarão sempre em regime de precariedade, por um período máximo de

30 mil horas ao longo de toda a vida e submetidos a controles cada vez

mais rigorosos. Muitos dos que trabalharão serão voluntários.



3. Trabalho e Formação.

Nenhum trabalhador inteligente terá funções de operário por mais de

cinco anos. Para aqueles que executam atividades criativas será cada vez

mais difícil distinguir o estudo, o trabalho e o lazer: a melhor definição

de suas atividades é "ócio criativo". Estas atividades se confundirão

entre si durante todas as 24 horas, se desestruturando no tempo e no

espaço, se feminilizando, e sendo cada vez menos sujeitadas aos

controles de quantidade; poderão ser incentivadas somente através da

motivação, do compartilhamento das metas, da liderança carismática.

Será guerra declarada entre a criatividade e a burocracia. A educação

será entendida como formação permanente e ocupará pelo menos 100

mil horas da vida. Tornar-se-á cada vez mais necessária e difícil a

redistribuição da riqueza, do trabalho, do conhecimento e do poder.



4. Ubiqüidade e plasmabilidade.

Em 2020 a rede já terá transformado o mundo inteiro numa única

praça capaz de conter todo o amor e todo ódio do planeta.

Poderemos entrar em contato com qualquer pessoa, em qualquer

ponto do planeta, através de celulares, computadores e redes: sem

dar um passo sequer. Tele-aprenderemos, tele-trabalheremos, tele-

amaremos, nos tele-divertiremos. Correremos por isso o risco de

ficarmos obesos, devido à falta de movimento, e muito abstratos

pela falta de contato real/material com os nossos semelhantes.

Graças à cirurgia plástica, os corpos e os traços poderão ser

modificados à vontade. Graças à farmacologia, todos poderão

inibir os próprios sentimentos, exacerbá-los, simulá-los, combiná-

los como desejarem.



5. Lazer.

Em 2020 cada pessoa poderá dispor de 400 mil horas de lazer.

Este tempo livre constituirá o problema mais atormentador: como

ocupá-lo? Como evitar o tédio, a violência, as drogas? Como

conseguir progredir intelectualmente? Tudo isso resultará em

maior violência ou em maior paz social? E a violência, será

virtual ou real? Será portanto necessário preparar-se para o tempo

livre, desde já, mais do que costumamos nos preparar para o

tempo de trabalho.



6. Androginia.

Em 2020 muitas mulheres terão um filho sem ter um marido,

enquanto para os homens ainda não será possível ter um filho sem

ter uma mulher. Por essa razão também, as mulheres estarão no

centro do sistema social e irão gerenciar o poder com a dureza que

provém das injustiças sofridas nos dez mil anos anteriores. Os

valores até hoje cultivados mormente pelas mulheres – estética,

subjetividade, emotividade, flexibilidade – serão dominados

também pelos homens. Ambos irão compartilhar as atividades de

produção e os cuidados. Nos estilos de vida irá prevalecer a

androginia.



7. Estética.

Em 2020 todas as tecnologias serão mais exatas do que poderia

exigir os que as utilizam (mesmo hoje os relógios de pulso erram

apenas um milionésimo de um segundo por ano).

Consequentemente, não interessará mais a já consolidada

perfeição técnica dos objetos, mas apenas a qualidade formal

deles. Os que se dedicarão às atividades estéticas, portanto, serão

mais apreciados dos que se dedicarão às atividades práticas. E a

estética tornar-se-á o principal fator competitivo.



8. Ética.

Em 2020 o trabalho será quase completamente terceirizado. Na

sociedade dos serviços, a confiabilidade das prestações constituirá

a primeira vantagem competitiva e a ética dos profissionais

constituirá o mais alto mérito. Assim como a sociedade industrial

foi muito mais honesta e menos violenta do que aquela rural, do

mesmo modo a sociedade pós-industrial será mais honesta e

menos violenta do que aquela industrial. Se quisermos ser bem

sucedidos, portanto, deveremos ser homens de bem.



9. Subjetividade e motivação.

Em 2020 cada um tenderá a se diversificar fortemente dos outros

no que diz respeito à gostos, desejos, comportamentos individuais.

Cada um tenderá a fazer somente aquilo que o apaixona e será

ativo somente nos setores onde poderá sentir-se realmente

motivado. A Motivação, e não já o controle, será a alavanca da

eficiência.



10. Qualidade da vida.

Em 2020 a maioria das pessoas terá a convicção de que se vive só

uma vez e que, portanto, é preciso viver bem. Boa parte das

profissões serão atividades dedicadas ao próprio bem-estar e ao

dos outros. Visto que a vida será mais longa, cada cidadão, durante

toda sua juventude e sua maturidade se preocupará cada vez menos

da quantidade da vida e cada vez mais da sua qualidade.


