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Resumo: 

A pandemia de COVID-19 causou a contração da atividade econômica, perda de 

empregos e a redução da renda do trabalho, decorrente do lockdown e da recessão 

econômica, o que evidenciou desigualdades existentes no mundo e a falta de 

proteção para a população vulnerável. Nesse cenário, o debate acerca de uma renda 

básica garantida volta ao centro da discussão sobre assistência social, haja vista vê-

se necessário caminhar para a construção de sistemas universais e integrais de 

proteção social. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o debate 

conceitual em torno dos fundamentos que alicerçam a concepção da renda básica, 

para que seja possível compreender o debate que sustenta a proposição de uma 

renda básica nos dias de hoje e a sua relação com o mercado de trabalho e a pobreza.  

Para tanto, analisou-se as principais obras que versam sobre a renda básica, 

procurando entender seus argumentos em relação ao mundo do trabalho visando 

entender se as soluções propostas por ela aos problemas do mercado de trabalho, 

como desemprego e flexibilização, se apresentam como opção para lidar com a 

pobreza e a precarização laboral. A hipótese central deste trabalho, apoiada por 

críticos da renda básica (ZAMORA, 2016; ALALUF, 2014), é de que esta visa 

liquidar uma certa concepção de justiça social e o Estado de Bem-Estar Social, que 

se torna uma justificativa para ignorar reivindicações tradicionais deste modelo, tais 

como o pleno emprego, a estabilidade no emprego, a redução de trabalho e o reforço 

da segurança social. Nesse sentido, tal projeto não poderia ser considerado um 

passo em direção ao progresso social, mas apenas uma utopia do livre mercado 

(ZAMORA, 2016). 

 

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Neoliberalismo. Renda Básica. 
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INTRODUÇÃO  
 

A pandemia de COVID-19 causou a contração da atividade econômica, perda de 

empregos e a redução da renda do trabalho, decorrente do lockdown e da recessão econômica. 

Quase todo o planeta está em uma crise sanitária e humanitária, o que evidenciou desigualdades 

existentes no mundo e a falta de proteção para a população de menor poder aquisitivo, além de 

levantar desafios para o enfrentamento das consequências decorrentes dessa crise, não somente a 

curto prazo, mas também da desigualdade estrutural como algo que é constitutivo do sistema 

internacional. 

Segundo o relatório “Panorama Social da América Latina 2020”, divulgado pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), “a perda de empregos e a 

redução da renda do trabalho sofrida pelas famílias como resultado da pandemia afetaram 

particularmente os estratos de renda mais baixos da região” (CEPAL, 2021, p. 73, tradução 

nossa).  

Devido aos efeitos da pandemia, e apesar das medidas de proteção social para 

enfrentá-la, a pobreza e a pobreza extrema atingirão níveis não observados há 

12 e 20 anos, respectivamente, e haverá uma deterioração distributiva na 

maioria dos países. Os estratos de baixa renda cresceram 4,5 pontos percentuais 

(61% da população), enquanto os estratos de renda média contraíram em 

proporção semelhante. Cerca de 115 milhões de pessoas teriam piorado sua 

situação econômica, 59 milhões das quais pertenciam às camadas de renda 

média em 2019 (CEPAL, 2021, p. 72, tradução nossa). 

  

Em suma, segundo a CEPAL (2021), entre 2019 e 2020, a população vulnerável que 

vive com renda de até três vezes a linha da pobreza, aumentou 3,3 pontos percentuais, 

correspondendo a 20 milhões de pessoas. Espera-se que esse cenário não mude, as expectativas 

são de que a curto prazo, não haja uma recuperação rápida e plena do mercado de trabalho, dessa 

forma, os governos estão adotando processos de reativação econômica e o aumento e manutenção 

da cobertura dos programas emergenciais de proteção social.  

Dessa forma, as medidas adotadas de transferência de renda para as famílias 

contribuíram para que o aumento da pobreza e da pobreza extrema não fosse ainda maior. 

Segundo projeções da CEPAL (2021), que levam em consideração apenas o impacto da pandemia 

sobre o emprego e a renda do trabalho, a taxa de pobreza para 2020 teria subido para 37,2% da 

população, enquanto 15,8% estariam em situação de extrema pobreza. Isso significaria um total 

de 230 milhões de pobres ao final de 2020, 21 milhões a mais do que o projetado levando em 

consideração os programas de transferência de renda. Da mesma forma, o total de pessoas vivendo 

em extrema pobreza teria atingido 98 milhões, 20 milhões acima do projetado considerando os 

programas de transferência. 
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Devido a essa conjuntura, o debate acerca de uma renda básica garantida volta ao centro 

da discussão sobre assistência social, haja visto vê-se necessário caminhar para a construção de 

sistemas universais e integrais de proteção social. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar o debate conceitual em torno dos fundamentos que alicerçam a concepção da renda 

básica, para que seja possível compreender o debate que sustenta a proposição de uma renda 

básica nos dias de hoje e a sua relação com o mercado de trabalho e a pobreza.  

A renda básica tem sido concebida sob uma variedade de nomes – “alocação universal”, 

"dividendo territorial", "bônus estatal", "salário do cidadão", "benefício universal" e "renda 

básica" (VAN PARIJS, 2000). Neste trabalho, utilizar-se-á o nome de renda básica, predominante 

na discussão internacional.  Tal política reúne um conjunto de cinco exigências indispensáveis na 

sua teorização contemporânea, sendo estas: um benefício monetário, individual, universal, pago 

periodicamente e incondicional (OLIVEIRA, 2018) 

A renda básica tem sido considerada como um benefício monetário devendo, portanto, 

ser paga em dinheiro e não na forma de bens ou serviços, permitindo que aqueles que a recebem 

decidam com que irão gastá-la. Ela é concedida de maneira exclusivamente individual a cada 

membro da sociedade, em vez de a cada unidade familiar, isto é, a composição familiar não 

influencia no direito ao recebimento desta, tampouco a quantidade de pessoas que habitam o lar. 

Deve também ser paga de maneira universal, destinada a todo e qualquer membro da sociedade, 

uma vez que o direito à renda está associado à cidadania plena, a universalidade intenciona 

diminuir a corrupção e a ineficiência do Estado, bem como enxugar a máquina pública em 

consonância à retórica neoliberal de menos burocratização, supostamente gerada pela 

minimização estatal. Também é paga de maneira periódica, ou seja, de forma contínua, 

respeitando uma regularidade pré-estabelecida (VAN PARIJS, 2000). Por fim, o pagamento deve 

ser livre de condicionalidades, sem haver certas condições para o recebimento da renda, não 

ocorrendo, assim, qualquer checagem de renda ou exigência compensatória, sendo paga no 

mesmo valor aos ricos e pobres, sem levar em consideração o seu nível de renda (VAN PARIJS, 

2000).  A obrigação em trabalhar tampouco é imposta, uma vez que se acredita que tal medida 

favorece a instauração de um Estado social ativo, o qual se obrigaria à vinculação ao mercado de 

trabalho, proporcionando a liberdade de escolha em aceitar ou não determinadas ocupações, 

podendo responder sim ou não ao empregador diante de uma oferta profissional que poderia 

eventualmente ser ofensiva, depreciativa, humilhante ou que colocasse a sua vida em risco 

(OLIVEIRA, 2018; SUPLICY, 2003). 

Esta concepção de renda básica surgiu, segundo Daniel Zamora (2016), a partir do 

questionamento das instituições de proteção social do pós-guerra e do projeto social que elas 

carregavam, guardando íntima relação com o surgimento do neoliberalismo, tanto no tipo de 
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resposta que ofereceu à crise do Estado de Bem-Estar Social, quanto na concepção de justiça 

social que veicula (ZAMORA, 2016). 

Tal perspectiva assenta-se na questão de constituição e queda do Estado de Bem-Estar 

Social, ou Walfare State, surgido após a Segunda Guerra Mundial, devido, principalmente, ao 

processo de industrialização e aos problemas sociais gerados a partir dele. As teorias de John 

Maynard Keynes tiveram enorme influência na formulação de políticas e economias deste período 

que vieram a ser chamadas de keynesianismo. 

Durante o Estado de Bem-Estar Social, acreditava-se que a economia seguiria o 

caminho do pleno emprego, sendo o desemprego uma situação temporária que desapareceria 

graças às forças do mercado.  Essa concepção de Estado visa políticas voltadas para os problemas 

sociais, baseadas, prioritariamente, na compensação dos danos causados pelas péssimas 

condições de trabalho e na forte exploração implementada pelos capitalistas que provocava um 

aprofundamento das desigualdades econômicas. De acordo com Silva (1995), a proteção social, 

desse período, se expande em razão dos efeitos negativos e crescentes do processo produtivo e da 

socialização emergente dos custos de reprodução da força de trabalho, visando ser uma resposta 

a esses efeitos. 

Nesse período, havia uma demanda por serviços de segurança socioeconômica que 

propiciasse um conjunto de políticas sociais e assistência aos cidadãos, garantindo padrões 

mínimos de qualidade de vida (ARRETCHE, 1995). O Estado de Bem-Estar estava, portanto, 

focado em reduzir os riscos sociais aos quais os cidadãos estavam expostos, por meio do direito 

social, além de buscar reduzir os resultados avassaladores do mercado. 

Como afirma Arretche (1995), esta forma estatal propôs a provisão de serviços sociais, 

cobrindo as mais variadas formas de risco da vida individual e coletiva e tornou-se um direito 

assegurado pelo Estado a camadas bastante expressivas da população dos países capitalistas 

desenvolvidos. O Estado de Bem-Estar sofreu incontestável expansão no período do pós-guerra 

e, a partir de então, se generalizou e ganhou dimensões quase universais nesses países, a partir de 

um conjunto articulado de programas de proteção social, assegurando o direito à aposentadoria, 

habitação, educação, saúde, etc. 

Tal Estado deveria concentrar-se, segundo Harvey (2005), no pleno emprego, no 

crescimento econômico e no bem-estar de seus cidadãos. Políticas fiscais e monetárias 

keynesianas, foram implantadas para suavizar os ciclos de negócio e assegurar um nível 

empregatício razoavelmente satisfatório. Um "compromisso de classe" entre o capital e o trabalho 

foi defendido geralmente como o principal garantidor da paz e tranquilidade doméstica. 

Perto do final dos anos 1960, segundo Harvey (2008), esse sistema começou a ruir:  o 

desemprego e a inflação se ampliaram em toda parte, desencadeando uma fase global de 
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"estagflação”; as receitas de impostos caíram e os gastos sociais dispararam; as políticas 

keynesianas não apresentavam mais soluções para tal crise. Em meados da década de 1970, os 

interesses de todos os que pretendiam liberar o poder corporativo e dos negócios e restabelecer as 

liberdades de mercado, perduraram (HARVEY, 2008). 

Na Inglaterra, foi eleito o governo Thatcher, o primeiro regime de um país de 

capitalismo avançado publicamente empenhado em pôr em prática o programa 

neoliberal. Um ano depois, em 1980, Reagan chegou à presidência dos Estados 

Unidos. Em 1982, Kohl derrotou o regime social liberal de Helmut Schmidt, 

na Alemanha. Em 1983, a Dinamarca, Estado modelo do bem-estar 

escandinavo, caiu sob o controle de uma coalizão clara de direita, o governo 

de Schluter. Em seguida, quase todos os países do norte da Europa ocidental, 

com exceção da Suécia e da Áustria, também viraram à direita (ANDERSON, 

1995, p.3). 

  

A partir de então, passou a perdurar o pensamento teórico do neoliberalismo, entendido 

como: 

Uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar 

humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades 

empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 

caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre 

comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional 

apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade 

e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções 

militares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de 

propriedade individuais e para assegurar, se necessário pela força, o 

funcionamento apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem 

mercados (em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a 

segurança social ou a poluição ambiental), estes devem ser criados, se 

necessário pela ação do Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além 

dessas tarefas. As intervenções do Estado nos mercados (uma vez criados) 

devem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo com a teoria, o 

Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender 

devidamente os sinais do mercado (preços) e porque poderosos grupos de 

interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado 

(particularmente nas democracias) em seu próprio benefício (HARVEY, 2008, 

p.12). 

  

 As políticas implementadas com fundamento no pensamento neoliberal tiveram uma 

forte repercussão no mundo do trabalho, alterando profundamente as relações entre os donos do 

capital e os trabalhadores (HOBOLD, 2002). Nessa linha, questões como a flexibilização dos 

direitos trabalhistas, desemprego, redução de salários, precarização das condições de trabalho e 

redução de benefícios previdenciários ganharam destaque (OLIVEIRA, 2018). 

Com a implementação do novo modo de produção e de acumulação capitalista, 

as alternativas criadas para a redução do custo do trabalho são as mais variadas 

possíveis. A terceirização, a contratação temporária, a contratação precária sem 

o registro em carteira, a subcontratação são alguns dos artifícios utilizados para 

se reduzir o valor pago aos trabalhadores, possibilitando um maior acúmulo de 

capital. A lei de mercado, imposta pelo neoliberalismo, fez com que se 

aniquilassem direitos trabalhistas adquiridos ao longo do tempo ao custo de 
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fortes movimentos dos trabalhadores. Com a flexibilização das leis 

trabalhistas, a precarização do trabalho estabeleceu-se de forma vertiginosa, 

pois, as mudanças serviram como uma espécie de senha para que os donos do 

capital passassem a desrespeitar aquelas normas, ainda existentes, de garantia 

de direitos aos trabalhadores (OLIVEIRA, 2018, p.110). 

  

Dessa maneira, a década de 1970 inaugura uma nova fase para os cidadãos, no que tange 

a recursos ecológicos, organização institucional e proteções dos trabalhadores (HARVEY, 2008). 

Durante esse período, se fortalece a ideia da concessão de uma renda básica por parte do Estado, 

que serviria, para seus defensores, como a proposição de um novo consenso social em substituição 

à parceria de pleno emprego e Estado de Bem-Estar Social, propondo o pacto entre a concessão 

de uma verba garantida e o combate à pobreza. Essa renda deveria ser capaz de lidar com os 

entraves do mercado de trabalho, bem como apresentar uma forma de segurança social 

(OLIVEIRA, 2018). Assim, conjuntamente ao crescimento do desemprego e de políticas 

neoliberais, propõem-se a renda básica como substituição ao modelo estatal anterior. 

Zamora (2016) afirma que, para os seus defensores, o que aconteceria seria a abolição 

do desemprego e da pobreza. A renda básica também permitiria tornar o trabalho “opcional”, 

libertar as mulheres das relações de dominação doméstica, bem como “dizimar” as tarefas ingratas 

que os beneficiários de prestações sociais são obrigados a aceitar sob pena de perderem seu 

subsídio. Maximizando o livre mercado ao mesmo tempo em que essa renda básica fosse 

garantida, as sociedades poderiam se beneficiar tanto das virtudes do capitalismo quanto das do 

socialismo. Essa renda seria, em suma, a síntese das utopias liberais e socialistas. 

 

DEFENSORES DA RENDA BÁSICA 

 

Para Robert Castel (1999), a sociedade salarial, é aquela em que o trabalho assalariado 

se torna o eixo das relações sociais em termos de configuração da identidade cultural simbólica 

dos indivíduos. Ou seja, o trabalho assalariado seria uma condição central da estruturação social 

e, assim, um direito do cidadão. Dessa forma, através de uma nova relação, o salário deixa de ser 

uma retribuição pontual por uma tarefa e passa a assegurar direitos e permite a participação 

ampliada na vida social.  

Essa sociedade começa a entrar em crise nos anos 1970 (CASTEL, 1999). Há o 

enfraquecimento da condição salarial, tendo em vista  

o desemprego em massa e a instabilidade das situações de trabalho, a 

inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar cobertura a essas 

condições, a multiplicação dos indivíduos que ocupam na sociedade uma 

posição de supranumerários, inempregáveis, inempregados ou empregados de 

modo precário, intermitente (CASTEL,1999, p. 21). 
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Dessa forma, Castel reflete sobre a ameaça que este acontecimento passa a exercer sobre 

as mudanças na estrutura da relação salarial e na durabilidade do vínculo do emprego. Em sua 

compreensão, a “nova questão social” se daria a partir do enfraquecimento do trabalho enquanto 

fator de integração, reproduzindo com isso, a vulnerabilidade e o risco de uma “desintegração 

social”. Com isso, haveria a precarização do trabalho, desencadeado pela reestruturação do 

capital, que gera o processo de vulnerabilidade das massas e produzem o desemprego e a 

desfiliação (MIGUEL, 2015) 

A marca da “nova questão social” gerada por essa sociedade seria o binômio 

desemprego e precarização. Dessa forma, o trabalho remunerado já não pode garantir a integração 

social e o reconhecimento da maioria da população, nem funcionar como principal mecanismo de 

distribuição de rendimentos na sociedade. 

Assim, os principais autores que teorizam em defesa da renda básica - Philippe Van 

Parijs, Yannick Vanderborght, François Blais, Yoland Bresson - argumentam que os principais 

acontecimentos que dão substância a renda básica é o fim da sociedade salarial. Mesmo que os 

defensores da renda básica tenham suas divergências, todos consideram que o abono universal 

pode resolver, pelo menos parcialmente, a atual crise da sociedade salarial e neutralizar as suas 

consequências sociais negativas, nomeadamente o desemprego, a pobreza, a exclusão e a 

precariedade do trabalho.  

Esses autores, partindo de uma afirmação pessimista sobre o futuro da sociedade 

assalariada, utilizam também do pensamento teórico de André Gorz para explicar a tese do fim 

do trabalho. Gorz foi um dos primeiros a estudar desemprego em massa e precarização do 

emprego, publicou diversas obras a respeito das transformações no mundo do trabalho.  

Sob o olhar de Gorz (1985) o crescente desemprego se tornaria mais intenso, não sendo 

causado por motivos individuais, como a má vontade em trabalhar ou mesmo a alegação de uma 

conjuntura de curto prazo desfavorável. Tal constatação leva o autor, em consonância com 

defensores da renda básica, a pensar que seria preciso gerar um determinado mecanismo que 

proporcionasse poder de compra às pessoas distanciadas do processo de produção. Dessa forma, 

a legislação necessitaria reconhecer o direito de renda a todos os indivíduos (GORZ, 1985 apud 

OLIVEIRA, 2018).  

Uma das maiores contribuições teóricas de Gorz (2005) é sua crítica à teoria do valor 

trabalho de Marx1, em que argumenta sobre o fim da centralidade do trabalho na sociedade, uma 

vez que esse, segundo o autor, passa a não ser mais central na geração de valor e, assim, 

 
1 A teoria do valor trabalho diz que o valor econômico de uma mercadoria é determinado pela quantidade 

de trabalho que, em média, é necessário para a produzir. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercadoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
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encontraria na renda básica a proposta que melhor se adapta à crescente força laboral não mais 

útil para a produção de valor.   

Dessa forma, com o advento do fim do trabalho, ainda que fosse desejável a geração de 

empregos, seria impossível manter a sociedade centrada no trabalho. Nessa interpretação, não 

adiantaria desenvolver políticas de geração de emprego, sendo, portanto, a renda básica um 

caminho frente a esse problema. Van Parijs e Vanderborght afirmam: 

Já que o aumento inexorável da produtividade, inelutavelmente, a rarefação do 

trabalho remunerado, uma renda incondicional decente pode ser proposta 

como compensação justa para a porção crescente da população que não 

consegue, e jamais conseguirá encontrar emprego e como reconhecimento da 

legitimidade de uma gama maior de atividades (VANDERBORGHT; VAN 

PARIJS, 2006, p. 109). 

 

Yoland Bresson (1996), também afirma que uma renda garantida incondicional seria a 

única forma de prover renda, pois uma das consequências da transformação socioeconômica em 

curso levaria inevitavelmente à impossibilidade de gerar empregos. 

Uma das consequências fundamentais da transformação socioeconômica em 

curso é que podemos aceitar o fim do pleno emprego. Ou seja, seja qual for o 

crescimento econômico, não haverá mais empregos para todos, não haverá 

mais um futuro seguro até mesmo para os bons alunos (BRESSON, 1996, p. 1, 

tradução nossa). 

 

Outro ponto levantado por defensores da renda básica sobre sua necessidade na atual 

sociedade diz respeito à afirmação de que ela funcionaria como forma de melhor adaptação dos 

programas de transferência de renda ao mercado de trabalho e às exigências de uma economia 

aberta (BLAIS, 1999). François Blais, um dos principais defensores da renda básica na América 

do Norte, argumenta que forma como estrutura-se as transferências condicionadas de renda 

(principalmente seguro desemprego e renda mínima) possuem efeitos negativos sobre o emprego, 

já que funcionam como um piso salarial que impede determinadas atividades remuneradas de 

atuarem abaixo deste patamar (BLAIS, 1999). Isso inibe a vontade de trabalhar por salários 

menores, pois o sujeito faz a opção de manter o benefício em detrimento do trabalho (OLIVEIRA, 

2018). A isso, chama-se “armadilha do desemprego”, situação na qual a pessoa não aceita ganhar 

um salário ainda menor ou semelhante à renda que já recebe do Estado. 

Imaginemos que determinado beneficiário, pela condição de desempregado, 

recebe o subsídio desemprego acrescido de benefícios fiscais, e.g., isenções de 

taxas moderadoras, e benefícios sociais, e.g., abono de família; esse mesmo 

beneficiário, quando confrontado com uma proposta de emprego, certamente 

terá em conta não só o rendimento líquido que irá auferir, mas, também, o custo 

que terá pela perda do benefício fiscal e social que lhe é concedido face à sua 

condição de desempregado, e que, doravante à aceitação, terá ele próprio que 

custear do seu rendimento do trabalho. Logo, desta análise, o desempregado 

pode constatar que manter-se como tal, lhe é mais favorável (AMORIM, 2017 

p.104).  
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Dessa forma, Blais (1999) afirma que a renda básica, podendo ser acumulável e sem 

contrapartidas, colocaria fim à "armadilha do desemprego”, uma vez que há a possibilidade de 

somá-la a uma renda derivada do trabalho. Dessa forma, as transferências monetárias passariam 

a não concorrer mais com o emprego, e ainda garantiria a permanência da oferta de ocupações de 

baixa remuneração pelos empregadores.  

Blais realiza um paralelo aos Estados Unidos, já que ele alega que as baixas taxas de 

desemprego dos cidadãos desse país se explicam pela grande expansão que tiveram os empregos 

de baixa remuneração, especialmente no setor de serviços. Com salários mais baixos, o nível de 

emprego aumentará. Dessa forma, a renda básica torna-se uma forma de facilitar a flexibilização 

do mercado, ou seja, dos salários. 

A renda básica seria capaz de oportunizar semelhante cenário ao subvencionar 

indiretamente o emprego, ao mesmo tempo em que alega respeitar as escolhas 

e preferências das pessoas em detrimento das imposições e intervenções do 

Estado com políticas condicionadas que fixam o piso salarial (OLIVEIRA, 

2018, p,81) 

 

Por conseguinte, vários dos protagonistas da renda básica estão considerando a redução 

do salário mínimo. O pagamento de um subsídio universal permitirá reduzir os salários dos menos 

empregáveis, para aproximar a sua produtividade do custo que representam para a empresa, e 

assim facilitar a sua contratação (MÉDA, 1996). É por isso que François Blais explica da seguinte 

forma: 

A renda básica poderia nos permitir fazer isso (incentivar as pessoas a 

permanecerem no trabalho) subsidiando indiretamente o emprego, ao mesmo 

tempo em que respeita as escolhas das pessoas em vez das prioridades do 

Estado. Pensando nisso, diversos defensores da renda básica reivindicam a 

abolição parcial do salário mínimo. Na verdade, pensando bem, uma política 

desse tipo (bolsa universal) tem a mesma falha da assistência social: a de 

eliminar empregos abaixo do limite da proteção social. Esse efeito é econômica 

e socialmente lamentável, especialmente em uma economia aberta que 

compete com países onde os salários são muito mais baixos. Para que certos 

setores de atividade possam continuar existindo, não deveríamos permitir uma 

redução do salário mínimo proporcional ao nível do abono universal? Ninguém 

perderia renda, mas poderia dar novo fôlego a todo um setor de atividade 

econômica que muito dela necessitaria (BLAIS, 1999, p. 28.) 

 

CRÍTICOS DA RENDA BÁSICA 

 

Em contrapartida, inúmeros autores se apresentam de forma crítica à renda básica, 

entendendo-a como uma ferramenta do capitalismo para a desregulamentação do mercado de 

trabalho. Mateo Alaluf (2014; 2016) afirma que a questão da produtividade é o ponto central para 

discutir renda básica, pois esta visa aumentar a competitividade dos setores da economia dos 

países desenvolvidos frente ao custo diminuído da força de trabalho nos países emergentes, cujo 
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nível salarial é extremamente baixo e as proteções sociais são reduzidas. Dessa forma, a renda 

básica funcionaria como um mecanismo de diluição do custo do fator trabalho empregado na 

produção à medida que a redução dos salários seria possibilitada pela eliminação de proteções ao 

mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2018). 

Esses autores, portanto, veem na renda básica uma armadilha, pois acreditam que, em 

consonância com a ideologia neoliberal, sua proposta suprime o que sobrou das prestações sociais 

do Estado de Bem-Estar, além de levantar a questão a respeito do trabalho sem emprego, uma vez 

que não haveria garantias de direitos e boas condições, diluindo-as e legalizando a precarização 

(OLIVEIRA, 2018). Alaluf (2014) argumenta que a renda básica seria uma máquina de guerra 

contra a seguridade social que levaria à institucionalização da precariedade. 

Além disso, depois de ter endossado a ideia de uma renda básica em Misères duresent 

em 1997, Gorz (2003) esclareceu sua posição “O imaterial” e indicou os perigos de tal medida. 

Ele se opõe essencialmente aos promotores de uma renda básica incondicional em dois critérios. 

Em primeiro lugar, seja qual for a forma como esse subsídio seria financiado (imposto, imposto, 

contribuição), não poderia ser senão um subsídio retirado da esfera produtiva (heterônomo). Seu 

montante seria, portanto, limitado e a receita, portanto, provavelmente não seria suficiente. Além 

disso, não é admissível o gradualismo que consistiria em oferecer inicialmente um rendimento 

insuficiente, de modo a atingir gradativamente um rendimento suficiente. Ao fazer com que os 

salários caíssem, a renda básica insuficiente prejudicaria constantemente a perspectiva de renda 

suficiente e agravaria a precariedade no emprego (ALALUF, 2016). 

Para se abrir a tal perspectiva, a demanda deve ser antes de tudo a garantia de 

uma renda adequada. Deve ser suficiente, porque qualquer garantia de 

rendimento insuficiente funciona como um subsídio disfarçado aos 

empregadores: fundamenta-os e encoraja-os a criar empregos com salários 

insuficientes e condições de trabalho indignas (GORZ, 2003, p.61, tradução 

nossa).  

 

Gorz (2003 apud ALALUF, 2016) finalmente rejeita a concepção segundo a qual essa 

renda é a remuneração pelo tempo fora do trabalho. Toda a vida seria então reduzida à sua função 

econômica e a pessoa administraria sua carreira, sua família, seus amigos, seus hobbies de acordo 

com uma lógica de lucratividade. A “autoprodução” estaria sujeita a cálculo contábil. A renda 

básica legitimaria assim o trabalho produtivo e sujeitaria toda a atividade humana ao reino da 

produtividade. Nesse sentido, essa renda completaria a construção neoliberal que permeia toda a 

vida em sociedade (ALALUF 2016). 

Ademais, Ricardo Antunes (2009) afirma que não se trata da perda de relevância do 

trabalho nas sociedades atuais, mas do alargamento dos mecanismos de criação e valorização do 
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capital, fortemente marcados pela ampliação das formas de sobretrabalho2. O trabalho não se 

encontra prestes a ser eliminado, mas continua sendo essencial ao sistema, já que o capital ainda 

não conseguiu renunciar deste. 

Ao contrário daqueles autores que defendem a perda da centralidade da 

categoria trabalho na sociedade contemporânea, as tendências em curso, quer 

em direção a uma maior intelectualização do trabalho fabril ou ao incremento 

do trabalho qualificado, quer em direção à desqualificação ou à sua 

subproletarização, não permitem concluir pela perda desta centralidade no 

universo de uma sociedade produtora de mercadorias. Ainda que presenciando 

uma redução quantitativa (com repercussões qualitativas) no mundo produtivo, 

o trabalho abstrato cumpre papel decisivo na criação de valores de troca. As 

mercadorias geradas no mundo do capital resultam da atividade (manual e/ou 

intelectual) que decorre do trabalho humano em interação com os meios de 

produção. A “diminuição do fator subjetivo do processo de trabalho em relação 

aos seus fatores objetivos” ou “o aumento crescente do capital constante em 

relação à variável” reduz relativamente, mas não elimina, o papel do trabalho 

coletivo na produção de valores de troca (ANTUNES, 2006, p.75). 

 

Dados apresentados pela International Labour Organization (ILO, 2018) apontam que 

o trabalho não está chegando ao fim, como afirma seus defensores, ao contrário, houve um 

crescimento nos empregos desde o início dos anos 1990. Não havendo perda do trabalho, mas o 

crescimento de ocupações, em grande parte precárias, demonstrando o aumento da exploração do 

trabalho, sobretudo em grupos de países emergentes. 

Dessa maneira, para Alaluf (2014; 2016) a renda básica não teria outro intuito que a de 

ser uma subvenção oculta ao trabalho, cuja intenção é diluir as condições de emprego, uma vez 

que o trabalho continua imprescindível à produção de riqueza capitalista e se mostra longe do seu 

fim, sendo, portanto, a institucionalização do emprego precário. 

Para Daniel Zamora (2016): 

Este projeto, longe de ser um passo em direção ao progresso social, é apenas 

uma das aberrações engendradas pelo neoliberalismo em nosso imaginário 

social. A renda básica é, nesse sentido, a expressão mais bem-sucedida da 

utopia do mercado livre. Sob o pretexto de uma redistribuição benevolente da 

riqueza, ameaça deixar para trás o que tem sido a questão política central dos 

últimos 150 anos: o conflito entre capital e trabalho (ZAMORA, 2016, p.11, 

tradução nossa). 

 

PROJETOS PILOTOS DA RENDA BÁSICA 

 

Em consonância com o conceito de renda básica adotado neste trabalho, alguns projetos 

pilotos e políticas públicas foram encontrados em diversos países, como Estados Unidos , Holanda 

e Brasil. 

 
2 Sobretrabalho se dá quando o valor produzido pela força de trabalho excede o necessário à sua 

reprodução, havendo um sobrevalor, o qual o capitalista extrai o seu lucro, que ele não paga pelo trabalho. 
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 No estado de Alasca, nos Estados Unidos, desde 1980, 50% dos royalties provenientes 

da exploração dos recursos naturais eram destinados ao Fundo Permanente do Alasca, pertencente 

a todos os habitantes do local, desde que residam lá por um ano ou mais. O montante líquido deste 

fundo evoluiu de US $1 bilhão, em 1980, para US $28 bilhões em 2004. Cada ano, o Fundo 

Permanente do Alasca paga um dividendo igual a todos os seus residentes que varia em torno de 

US $300,00 no início dos anos 80 para US $1.107,00 em 2006. (SUPLICY, 2007). 

Na Holanda, Van Parijs e Vanderborght (2017) e Mcfarland (2017) discorrem acerca 

dos projetos holandeses. As cidades escolhidas foram Deventer, Groningen, Tem Boer, Tilburg e 

Wageningen, com a política vigorando de outubro de 2017 até outubro de 2019 em todas elas. 

Posteriormente, Nijmegen, em dezembro de 2017, também iniciou um experimento planejado 

para terminar na mesma data dos demais. Utrecht iniciou seu experimento em julho de 2018, que 

também se encerrou em outubro de 2019 (FREITAS, 2019). Os beneficiários de tais Municípios 

foram escolhidos aleatoriamente, a partir de pessoas que já recebiam assistência social. Não houve 

restrições quanto à faixa etária dos beneficiários e o valor recebido por cada um variou de acordo 

com os benefícios que estavam recebendo no momento. Esse experimento objetivou verificar 

quais são os diferentes resultados da incondicionalidade e das condicionalidades dos benefícios 

da assistência social (FREITAS, 2019). 

No Brasil, o município de Maricá vive uma experiência-piloto que busca a 

implementação gradual de uma renda básica universal. A prefeitura local iniciou a política em 

2016, por meio do pagamento de cerca de R$ 20,00 reais mensais para o estrato mais pobre da 

população. A partir de 2019, cada integrante da família passou a receber o valor de 130 Moedas 

Mumbucas - uma moeda social que circula apenas dentro do município e pode ser usada com um 

cartão nos estabelecimentos credenciados, equivalendo à R$ 130,00 reais -, e o objetivo é alcançar 

cerca de 34 mil beneficiados (MARICÁ. Prefeitura Municipal de, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou explorar a diversidade da literatura sobre renda básica, 

analisou-se os principais argumentos tanto de autores favoráveis quanto contrários a esse 

instrumento. Constatou-se que as sugestões de garantia de renda básica foram propostas a partir 

do questionamento das instituições de proteção social do pós-guerra e do projeto social que elas 

carregavam, guardando íntima relação com o surgimento do neoliberalismo, tanto no tipo de 

resposta que ofereceu à crise, quanto na concepção de justiça social que veicula, ou seja, em 

disputa ao projeto de Estado de Bem-Estar Social (ZAMORA, 2016). Assim, muitas dessas 

iniciativas foram orientadas por intelectuais sintonizados a idealização de Estado mínimo e de 
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livre mercado, encontrando no provimento de renda mínima uma forma marginal de lidar com a 

pobreza e dilemas sociais. 

A renda básica, como dito por Zamora (2016), torna-se, em tempos de crise, uma 

saída fácil, permitindo satisfazer a todos, para além das divisões partidárias. Zamora (2016) 

afirma que quanto mais os políticos estão à direita e quanto mais o movimento social está na 

defensiva, mais a renda básica parece estar ganhando terreno. Quanto mais os ganhos sociais 

parecem inacessíveis, mais a ideia de um subsídio universal se fortalece. Tal cenário se consolida 

na medida que os mais ativos na implementação da renda básica hoje sejam quase exclusivamente 

governos de direita. Nesse sentido, a renda básica se torna uma alternativa ao abandono de tantas 

conquistas sociais passadas. Seus apoiadores proliferam onde as reformas neoliberais foram mais 

devastadoras (ZAMORA, 2016).  
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