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“É curioso, mas acredito que muita gente não compreende o quanto a noção de 

felicidade é importante para os socialistas, como ela está no coração mesmo do 

pensamento de Marx. É ela, afinal, o grande objetivo final de nossa luta, a felicidade – 

não como simples busca do prazer individual – mas como autorrealização do ser 

humano. O direito que cada indivíduo tem de poder expressar e realizar suas 

capacidades, realizar-se, colocando sua humanidade no que faz, seja o que for: um 

objetivo, uma lavoura, uma obra de arte. Que todos possam ser felizes, efetivando suas 

capacidades e fazendo parte de uma coletividade, um grupo que os reconhece como 

seus. Muitas pessoas nem sempre associam o “livre desenvolvimento de cada um como 

condição para o livre desenvolvimento de todos” à noção de felicidade do indivíduo. 

Não entendem que esse “livre desenvolvimento” de cada um é, justamente, a condição 

para que se possa ser feliz. Ou pensam que isso é coisa do futuro e deve ser deixada 

para o futuro. Não se dão conta de que ser feliz é algo para ser buscado no presente; 

que não deve ser uma utopia, mas algo necessário, agora, algo para ser tentado desde 

já, algo que nos faz melhores como pessoas e, portanto, mais capazes de enfrentar a 

longa luta. Não creio que seja um exagero quando penso que a beleza da vida, a alegria 

de viver é o que deve nos guiar e é o que nos pode dar alguma força. Que a revolução 

significa não apenas a busca da vida e da liberdade, mas a busca da felicidade.”  

(Eleanor Marx, Carta à Olive Schreiner, 1897). 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo defender a relevância de programas 

de transferência direta de renda para a construção de um bloco contra hegemônico.  

A primeira seção busca mobilizar o referencial teórico que fundamentou a pesquisa, 

partindo das ideias de Antonio Gramsci sobre hegemonia até o pensamento de 

autoras contemporâneas pós-marxistas. Com ênfase nas proposições por um 

populismo de esquerda de Chantal Mouffe e no entendimento de Nancy Fraser 

sobre Reconhecimento e Redistribuição, a redistribuição de recursos através de 

programas de transferência direta de renda será apresentada como fator 

imprescindível para uma revolução processual. A segunda seção trata da 

concentração de renda na América Latina, partindo principalmente dos três países 

com índices mais alarmantes: Brasil, Chile e México. Em seguida, duas questões 

serão analisadas acerca da resistência a redistribuição direta de renda: a primeira 

versa sobre os fundamentos envolvidos nesta resistência, e a segunda explora como 

ela não está presente apenas no discurso conservador, mas também, por exemplo, 

em think tanks progressistas. Logo depois, a Renda Básica Universal (RBU) será 

apresentada como alternativa, delineando seus preceitos e bases filosóficas. A 

terceira seção, dividida em três partes, debate as limitações impostas pelo 

imaginário neoliberal e propõe a busca por outras racionalidades. A primeira parte 

questiona a centralidade do trabalho no século XXI, que tem um papel central no 

debate público sobre transferência de renda. A segunda, “A Rightful Share”, 

defende a renda enquanto um direito, em vez de mera caridade ou assistência. A 

terceira parte aborda os estigmas quanto à ociosidade e falta de produtividade 

quando estes programas são colocados em prática, calcados em um entendimento 

neoliberal sobre trabalho e dignidade. Em contraposição, serão apresentados 

experimentos que têm a Renda Básica Universal (RBU) como horizonte e a 

natureza dos seus impactos. 

 

Palavras-chave: Renda Básica Universal; Gramsci; Chantal Mouffe; programas de 

transferência de renda; neoliberalismo. 

 

 

 

 



1. Introdução 

 

If there is really a socialist governmentality, then it is not hidden 

within socialism and its texts. It cannot be deduced from them. It 

must be invented. (Foucault apud Ferguson, 2015, p. 27). 

 

O presente artigo tem como objetivo a apresentação e defesa de programas de 

redistribuição direta de renda como um caminho para uma sociedade mais justa e 

para a construção de um bloco contra hegemônico. Para este fim, os postulados 

hegemônicos sobre como a renda deve ser distribuída serão colocados em xeque a 

partir da lente teórica neogramsciana. 

A primeira seção apresenta brevemente o referencial teórico que fundamentou 

este artigo influenciado especialmente pelas perspectivas gramscianas sobre 

hegemonia e revolução processual. O conceito de hegemonia em Gramsci foi uma 

das grandes contribuições do pensamento marxista no século XXI e será explorado 

para que, em seguida, abordemos a teoria crítica “para além de Gramsci”, abrindo 

o leque teórico pós-marxista para enfrentar e transformar o regime social abalado 

pelas ruínas do neoliberalismo (BROWN, 2020) 

Partindo principalmente de Chantal Mouffe e sua defesa por um populismo de 

esquerda (2020), considerando este momento como o que a autora chama de 

“momento populista”, argumentarei em prol do potencial de uma revolução passo-

a-passo, reaproveitando as instituições existentes tornando-as radicais a fim de 

recuperar e aprofundar a democracia. Assim, manifesto a relevância da elaboração 

de programas de transferência direta de renda para a construção de um bloco contra 

hegemônico.  

Em um segundo momento da primeira seção, na tentativa de delinear a 

importância da redistribuição de renda, as limitações da presente pesquisa também 

serão demarcadas. A partir dos conceitos de “reconhecimento” e “redistribuição” 

mobilizados por Nancy Fraser na explanação de quais categorias compõem uma 

hegemonia no sentido de Gramsci, compreende-se que a redistribuição não é uma 

categoria de análise suficiente em si mesma, é entrelaçada e tão importante quanto 

questões relativas ao reconhecimento. 



Na segunda seção, a persistente desigualdade na América Latina será 

discutida com o objetivo de trazer demonstrações locais sobre o problema da 

distribuição de renda. Para isso, três países foram escolhidos como exemplo: Brasil, 

Chile e México. O critério de escolha foi pelo nível de concentração de renda, uma 

vez que estes são os países com índices mais altos. Em seguida, os índices globais 

de concentração de renda serão apresentados, demonstrando que, até hoje, não 

existiu experiência socioprodutiva tão capaz de gerar riqueza como o sistema 

vigente também jamais existiu sistema tão incapaz de distribuí-la. 

Depois, será abordada a resistência à redistribuição direta de renda, inclusive 

em setores autoproclamados progressistas. Relatórios da OXFAM, FAO, UNDP 

etc. apontam para a taxação de grandes riquezas, mas são resistentes diante da ideia 

de colocar dinheiro na mão das pessoas. Serão discutidos os fundamentos dessa 

contraposição e, em seguida, na terceira seção, será apresentada a proposta de uma 

Renda Básica Universal (RBU), e o que ela significa.  

A terceira seção discute a limitação do imaginário neoliberal, e defende a 

procura por novas racionalidades. Dividida em três partes, a terceira seção debate 

as limitações impostas pelo imaginário neoliberal e propõe a busca por outras 

racionalidades. A primeira parte questiona a centralidade do trabalho no século 

XXI, que tem um papel central no debate público sobre transferência de renda. A 

segunda, “A Rightful Share”, defende a renda enquanto um direito, desenvolvendo 

um olhar mais politizado em vez de considerá-la mera caridade ou assistência. A 

terceira parte aborda os estigmas quanto à ociosidade e falta de produtividade 

quando estes programas são colocados em prática, calcados em um entendimento 

neoliberal sobre trabalho e dignidade. Em contraposição, serão apresentados 

experimentos que têm a Renda Básica Universal (RBU) como horizonte e a 

natureza dos seus impactos. 

 

 

 

 



1. Por uma hegemonia de esquerda 

1.1. Perspectiva Gramsciana: uma revolução processual 

As contribuições gramscianas ofereceram a esquerda a ideia de uma 

concepção “processual” de transformações sociais, isto é, uma revolução socialista 

que aconteceria através de processos de longo prazo, e não de “explosões” 

(NOGUEIRA, 2017)1. Este capítulo, dividido em três seções, discutirá o referencial 

teórico utilizado para pensarmos em novas formas de organização social: em 

primeiro lugar, serão apresentados os conceitos gramscianos para abordar e 

questionar determinados consensos hegemônicos do (neo)liberalismo. Em seguida, 

traremos a teoria crítica “para além de Gramsci”, através de autoras contemporâneas 

que debatem e propõem métodos para a construção de uma hegemonia à esquerda, 

reaproveitando e reformando as instituições em prol de uma democracia radical. 

(Mouffe, 2018) 

Para discutir com mais profundidade a ideia de uma “hegemonia de 

esquerda”, o ponto de partida será o filósofo Antonio Gramsci, cujo arcabouço 

teórico ainda nos auxilia na compreensão de crises no capitalismo ao redor do 

mundo. No presente artigo, é considerado como postulado para pensar em medidas 

contemporâneas significativas para combater uma ordem social que massacra as 

massas mais pobres.   

A definição de Gramsci sobre hegemonia é elaborada nos Quaderni del 

Carcere, escritos enquanto na prisão sob o regime fascista italiano, onde ficou por 

20 anos2. De maneira sucinta, hegemonia em Gramsci refere-se ao domínio pela 

combinação de coerção e consenso: a autoridade exercida é respaldada pelo 

consentimento dos “liderados”, que têm uma visão de mundo da classe dominante. 

Isso demonstra que o poder é mais efetivo à medida em que ele não se mostra como 

poder: é na mistura de coerção e consenso que os interesses de classes dominantes 

se traduzem como interesses universais.  

 
1 tradutor das obras de Gramsci para o português - Marco Aurélio Nogueira 
2 Antonio Gramsci foi um dos membros fundadores e Secretário Geral do Partido Comunista Italiano. 
Faleceu aos 46 anos após ter passado quase metade da sua vida na prisão, deixando uma das maiores 
contribuições ao pensamento marxista no século XX. Nenhuma de suas obras foi publicada em vida. 



Para falar em Gramsci, usaremos o termo burguesia apesar desta não ser uma 

entidade homogênea, e talvez sirva como uma categoria de análise ultrapassada, 

mas ainda revela o caráter desigual do tecido social. Ao abranger a dimensão 

cultural, abandonando as tradições marxistas ortodoxas - que tendem ao 

economicismo -, o filósofo demonstra como o controle dos meios de produção seria 

incapaz de subverter as raízes capitalistas: os interesses particulares da burguesia já 

estão compartilhados no campo das ideias das classes mais baixas.  

“Common sense is not something rigid and stationary, but is in 
continuous transformation, becoming enriched with scientific 
notions and philosophical opinions that have entered into 
common circulation. 'Common sense' is the folklore of 
philosophy and always stands midway between folklore proper 
(folklore as it is normally understood) and the philosophy, 
science, and economics of the scientists. Common sense creates 
the folklore of the future, a relatively rigidified phase of popular 
knowledge in a given time and place.” (Gramsci apud Green, 
2011) 

Como a burguesia transforma seu interesse em acumularmos capital para que 

acreditemos que somos livres numa sociedade liberal? Como fazer com que as 

pessoas queiram se submeter a uma certa autoridade? Elas têm que pensar que os 

interesses das classes dominantes são coincidentes com os seus, através de uma 

hegemonia capaz de projetar o seu interesse para todos. Na medida em que a 

hegemonia é também de caráter cultural, não focamos somente no aparelho estatal 

e no seu domínio, mas sim onde a cultura é difundida: na sociedade civil.  

É importante ressaltar que o autor não perde de vista a distribuição dos meios 

de produção, mas elabora uma crítica a determinação do processo econômico sobre 

os processos políticos, ou seja, a ideia de que a política é definida a partir da 

economia. Além disso, o afastamento do marxismo ortodoxo acontece na análise 

sobre empiria, racionalidade e positivismo, características que o autor considera 

como idênticas às epistemologias dos não-marxistas. Essas três categorias se 

baseiam na existência de uma realidade objetiva, de um mundo que espera para ser 

lido, e na crença de que existem “verdades” absolutas. Gramsci argumentava que o 

marxismo precisaria de uma epistemologia diferente que contemplasse a cultura e 

as diferentes visões de mundo, uma vez que as teorias sociais não-marxistas e 



positivistas eram compreendidas como “verdade” enquanto rebaixava o marxismo 

para o status de perversidade e falsidade (Wolff; Green, 2011, p. 181-84). 

A partir de Gramsci, a sociedade civil se torna uma esfera fundamental da luta 

política. Pensar em poder é também pensar na capacidade de criar e estabelecer 

consensos no campo das ideias e, portanto, garantir seu caráter de legitimidade por 

quem está sendo governado. A hegemonia envolve processos de institucionalização 

e de construção de legitimidade que viabilizam o papel dirigente das classes 

dominantes (Nogueira, 2012, p. 210). 

1.2. Teoria crítica “para além de Gramsci”: perspectivas 

contemporâneas 

A expansão dos conceitos gramscianos na contemporaneidade representa um 

ponto de partida para projetos pós-marxistas (Laclau; Mouffe, 1985). Um desses 

conceitos é o interregnum, um momento extraordinário de crise em que os 

consensos de um projeto hegemônico estão sendo desafiados (Mouffe, 2018), ou, 

nas palavras de Zygmunt Bauman (2012, p. 49), a hegemonia “loses its grip and 

can hold no longer, whereas a new frame, made to the measure of newly emerged 

conditions responsible for making the old frame useless, is still at the designing 

stage, has not yet been fully assembled, or is not strong enough to be put in its 

place.”  

O interregnum é um momento instável de continuação das crises políticas 

(Fraser, 2018, p. 23), mas também permite a formulação de estratégias adequadas 

para a contestação e mudança de hegemonia. Em Por um Populismo de Esquerda 

(2018), Chantal Mouffe propõe caminhos para recuperar e aprofundar os ideais de 

igualdade e democracia nos tempos atuais (p. 13) através da construção de uma 

hegemonia de esquerda. Vale ressaltar que, já que o termo “populismo” vem sendo 

usado nos estudos da nova direita, a definição utilizada em Mouffe e neste artigo 

será a de Ernesto Laclau (2013). Na tentativa de evitar reducionismos, Laclau busca 

explicar a ocorrência do populismo em determinados contextos, considerando-o 

uma lógica própria de construção política, um processo político de construção de 

identidades coletivas, canalizando o ideal de povo, que “resulta de uma articulação 

de demandas conforme um processo no qual uma demanda particular, de forma 



contingente e precária, assume o papel da representação hegemônica dessa ideia” 

(Laclau apud Lopes, Mendonça, 2013, p. 11).  

A formação hegemônica em questão é o neoliberalismo, que, é claro, não se 

sustenta apenas com o domínio econômico, mas com uma compreensão de mundo 

baseada em uma filosofia de individualismo e posses (Mouffe, 2018, p. 32) e em 

um conjunto formado de políticas privatizantes, redução radical do Estado social, 

desregulação do capital e um ambiente de impostos e tarifas amigáveis aos 

investidores estrangeiros (Brown, 2020, p. 29). Como é colocado por Rubens 

Casara, “Se no absolutismo a garantia era Deus, no neoliberalismo é o mercado 

protegido e auxiliado pelo Estado.” (Casara, 2021, p. 102).  

Tanto Mouffe quanto Laclau (1985) partem de uma abordagem 

antiessencialista, entendendo que o que aparece como a ordem natural é a ordem 

em um contexto contingente, consolidada através de práticas hegemônicas que 

fixam o sentido das instituições e, portanto, torna a ordem “auto fundamentada”. O 

ponto é que a suposta naturalidade não parte de uma objetividade, e sim de práticas 

que lhe deram origem, o que significa que toda ordem existente está suscetível a ser 

desafiada por práticas contra-hegemônicas (2018, p. 134).  

A relevância de Mouffe para este artigo é apreender suas estratégias 

pragmáticas para trilhar o caminho rumo à uma hegemonia de esquerda, 

considerando este momento que atravessamos como um momento populista. Das 

leituras a seguir, germinam ideias sobre como essas estratégias devem perpassar 

pela contestação do consenso hegemônico sobre como a renda deve ser distribuída. 

As obras serão mobilizadas para discutir sobre justiça social e, mais adiante, 

especificamente sobre renda. 

A escolha pela obra de Mouffe como central neste artigo se dá pelas suas 

proposições pragmáticas para uma esquerda que tem tido dificuldades em resistir 

aos golpes contra os negros, pobres, mulheres, indígenas, LGBTQI+, e que falhou 

na construção de um projeto efetivo no sentido de justiça social. A autora aponta 

para a inabilidade dos partidos social-democratas em considerar a estratégia 

hegemônica como sua maior deficiência no campo da política institucional (2018, 

p. 67). Além disso, há setores de esquerda que não conseguiram conceber 



alternativas ao liberalismo desde o colapso do modelo soviético, o que os prende 

em discussões infrutíferas em termos de mudança social.  

Em vez do apelo à ruptura com a democracia liberal e a renúncia às suas 

instituições, o projeto por uma hegemonia de esquerda poderia ser realizado através 

do compromisso crítico com as instituições existentes (2018, p. 72). Nas palavras 

de Gramsci, que já articulava socialismo e democracia nos Cadernos do Cárcere, 

“não era uma questão de introduzir, do zero, uma forma científica de pensamento 

na vida individual de todos, mas de renovar e tornar ‘crítica’ uma atividade já 

existente”. Ainda, esse movimento se distancia tanto de uma estratégia 

revolucionária (que seria chamada, talvez, de extrema esquerda), como do 

reformismo estéril dos sociais liberais. Trata-se de uma mudança radical na 

estrutura das relações socioeconômicas, do poder ainda através de meios 

democráticos (2018, p. 78).  

“Considero ser também por meio de uma crítica imanente que 
uma estratégia populista de esquerda poderia intervir para 
desafiar a pós-democracia e restabelecer a centralidade dos 
valores democráticos da igualdade e da soberania popular. Tal 
modo de intervenção é possível, porque, apesar de terem sido 
relegados pelo neoliberalismo, os valores democráticos ainda 
têm um papel significativo no imaginário político de nossas 
sociedades. Além disso, seu sentido crítico pode ser reativado 
para subverter a ordem hegemônica e criar uma diferente, o que 
é corroborado pelo fato de que muito da resistência contra a 
condição pós-democrática vem sendo expressa em nome da 
igualdade e da soberania popular” (Mouffe, 2018, p. 43) 

As práticas para a criação de uma hegemonia de esquerda devem aprofundar 

a democracia, tomando a igualdade política como sua base. Para Wendy Brown 

(2020), todo o resto é opcional para pensar em democracia: as formas econômicas, 

as instituições políticas específicas e a liberdade pessoal. Isso porque quando a 

igualdade política não está presente, seja pelas desigualdades sociais e econômicas, 

pelo acesso desigual ao conhecimento, ou quaisquer outros fatores, o poder é 

exercido por e para uma parte, e não por e para um todo (p. 33). Essa ideia reforça 

que a democracia deve fazer todos os esforços para combater as desigualdades 

socioeconômicas em todos os níveis, uma vez que elas comprometem diretamente 

a igualdade política. Se estamos falando da recuperação e aprofundamento da 



democracia, acredito que o primeiro passo precisa ser dado através de programas 

sociais extensivos e capazes de oferecer o necessário ao povo.  

1.3. Reconhecimento e Redistribuição 

“Justice requires social arrangements that permit all 

(adult) members of society to interact with one another as 

peers” (Fraser, 2003, p. 36). 

Em termos de estratégia, ainda, é interessante olharmos de maneira breve para 

os dois ferramentais teóricos explorados por Nancy Fraser (2003, 2018): 

reconhecimento e redistribuição. O primeiro apresenta-se através do senso de 

respeito, estima, status e marcas morais de pertencimento na sociedade, enquanto o 

segundo refere-se a forma de alocação de bens, especialmente rendimentos (Fraser, 

2018, 21). A título de ilustração, o campo do reconhecimento demanda, por 

exemplo, o reconhecimento das “perspectivas distintas de minorias étnicas, raciais 

e sexuais, bem como da diferença de gênero” (Fraser, Honneth, 2003, p.7, tradução 

minha). Por outro lado, o âmbito da distribuição reivindica, por exemplo, a 

redistribuição da riqueza dos ricos para os pobres, ou ainda do Norte para o Sul 

Global. 

Entende-se que os dois são elementos essenciais para a construção de 

hegemonias, e o desenvolvimento de uma estratégia integrada de ambos é um 

trabalho a ser feito para a emergência de um bloco contra hegemônico de 

movimentos sociais (Fraser, Honneth, 2003, p. 86). É comum escutar que a 

desigualdade e a fome estão sendo deixadas de lado em nome de “pautas 

identitárias”, em um tom que menospreza as lutas de movimentos antirracistas, 

feministas, LGBTQI+, entre outros. O erro está na competição pela relevância 

enquanto é necessário entender como essas violências se interseccionam pela 

natureza das relações sociais hegemônicas vigentes. 

Legitimar as demandas por direitos envolvidas tanto no “reconhecimento” 

quando na “redistribuição” trará uma concepção “bidimensional” de justiça que 

abarca as reivindicações sem que uma seja mais ou menos importante que a 

outra.  A questão de classe não se sobrepõe às questões de status. Ainda, isso reflete 



diretamente o que Wendy Brown (2020) localiza como central em um sistema 

realmente democrático, a igualdade política.  

Tanto classe quanto status se referem a hierarquias socialmente estabelecidas. A 

estrutura hierárquica de classes constitui-se pelos mecanismos econômicos que 

privam sistematicamente alguns de seus membros dos meios e oportunidades de 

que necessitam para participar da vida social em igualdade de condições com os 

demais (2003, p. 49), enquanto a hierarquia de status “negam a alguns membros o 

reconhecimento de que precisam para serem parceiros plenos e participantes na 

interação social” (ibid, p. 51, tradução minha). 

A igualdade política requer paridade de participação. Há duas condições 

capazes de assegurá-la: uma objetiva e outra intersubjetiva. A primeira concerne 

aos recursos materiais e sua distribuição, de maneira a garantir a independência e a 

voz de todos os indivíduos; a segunda refere-se aos padrões de valor cultural que 

devem manifestar respeito por todos e proporcionar oportunidades iguais para a 

paridade social (ibid, p. 36, tradução minha). Neste texto, o aspecto da 

redistribuição será tratado de maneira mais profícua, entendendo que 

reconhecimento e redistribuição não são categorias desagregadas e que este é 

apenas um dos recortes possíveis para abordar problemas de injustiça de 

desigualdade.  

 

2. A persistência da desigualdade na América Latina 

2.1. Concentração de renda: os casos do Brasil, Chile e México 

A fim de tratar da América Latina e identificando os limites da pesquisa, três 

países foram escolhidos para abordar o aspecto da redistribuição: Brasil, Chile e 

México. Estes são os três países com maior concentração de renda da América 

Latina (UNDP, 2021, p. 35), com os 10% mais ricos possuindo 57%, 60% e 58% 

da renda nacional total, respectivamente (World Inequality Database, 2019).  

No Brasil, as estimativas disponíveis sugerem que a participação dos 10% no 

lucro sempre foi maior do que as dos 50% mais baixos na pirâmide. A partir dos 

anos 2000, a desigualdade salarial se reduziu no país e milhões de famílias saíram 



da pobreza, em grande parte devido à instauração de um programa de transferência 

de renda, o Programa Bolsa Família (PBF), e ao aumento do salário mínimo (World 

Inequality Lab, 2021).  

Da metade da última década para os dias atuais, esse avanço foi não só 

paralisado, mas destruído em sua maior parte. Os obstáculos à atividade econômica 

e à obtenção do lucro vêm sendo derrubados, reforçando o papel do Estado no 

neoliberalismo: a intervenção do Estado concebida nos moldes neoliberais é 

direcionada ao desenvolvimento do mercado e à facilitação da obtenção de lucros 

(Casara, 2021, p. 108). Diante disso, observamos o retrocesso e a relativização dos 

direitos fundamentais e sociais construídos através das lutas populares. 

Um cenário que ilustra brevemente esse retrocesso acontece no ano de 2011: 

durante um discurso realizado na Câmara dos Deputados, o então deputado Jair 

Bolsonaro afirmou que o Programa Bolsa Família “é um projeto para tirar dinheiro 

de quem produz e dá-lo a quem se acomoda” (A GAZETA, 2020). Dez anos depois, 

em outubro de 2021, o Brasil de Bolsonaro acordava com notícias de jornais que 

estampavam imagens de pessoas procurando por restos de carne deixados em ossos 

dentro de caçambas de lixo no centro de São Paulo.  

Em janeiro de 2022, o governador do estado de São Paulo, João Dória, 

anuncia festivamente a conquista alcançada sob seu governo: os dados coletados 

pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) apontavam que a 

economia do estado de São Paulo havia crescido cinco vezes mais que a do Brasil: 

enquanto o estado teve aumento de 7,5%, o Estado cresceu 1,5% (G1, 2022). Esse 

anúncio somado àquelas imagens provoca o questionamento sobre qual é o tipo de 

crescimento que almejamos: o que deveria estar em pauta não é o crescimento, mas 

a sua qualidade (Pieterse, 2010, p. 26). Crescer, em primeiro lugar, deveria ser 

através da proteção dos mais vulneráveis, e não fechando os olhos para o número 

de famintos e desabrigados do estado. 

No caso do Chile, que possui níveis de desigualdade comparáveis ao Brasil, 

enquanto os 1% mais ricos possuem metade da riqueza do país, os 50% mais pobres 

não possuem nenhuma: boa parte deste número está endividada. Dentre os países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 



Chile também é um dos mais desiguais, como mostra o gráfico abaixo a partir dos 

coeficientes de Gini3 de cada país.  

 

 
Figura 1: Coeficiente de Gini em alguns países da OCDE. Fonte: OCDE. 

No México, a conjuntura não é muito diferente: a metade mais pobre possui 

riqueza líquida negativa, ou seja, esta parcela tem, em média, mais dívidas do que 

ativos. Nessa conjuntura, é essencial olhar para os impactos do Prospera (antes 

chamado Oportunidades). O Prospera é um programa de transferência direta de 

renda condicionado por frequência na escola, apoio nutricional e visitas às clínicas 

de saúde. Sem o Prospera4, o índice de pobreza seria 2,3 pontos percentuais maior, 

 
3 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor 

zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no 

extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza (IPEA). 
4  O Prospera, além disso, aumentou a escolaridade em cerca de 10%, aumentou 

significativamente a frequência escolar e as taxas de retenção de meninos e meninas, atingiu 6,2 

milhões de domicílios, forneceu cuidados básicos de saúde para toda a família, e forneceu dinheiro 

para uma boa nutrição para a família (Banco Mundial, 2019).  

 



passando de 18,7 para 21 por cento, e o coeficiente de Gini passaria de 44,9 para 

46,2 (International Monetary Fund, 2019).5 

No relatório anual Panorama Social da América Latina, publicado em março 

de 2022, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) estima 

que entre 2020 e 2021, o número de pessoas em situação de extrema pobreza na 

região aumentaram em cerca de cinco milhões. Ainda, o relatório aponta para a 

importância dos programas de transferência direta de renda de caráter emergencial, 

que desempenharam um papel fundamental na mitigação dos efeitos da pandemia, 

apesar de não serem suficientes por si só. Contudo, a riqueza dos super-ricos da 

região aumentou (CEPAL, 2022, p. 47), o que demonstra a deterioração da 

distribuição de renda. 

É necessário olhar para o nível de desigualdade que atingimos como o 

verdadeiro “triunfo da injustiça” (Sazez; Zucman, 2019 apud Dowbor, 2020). Não 

existe espaço para a democracia no limite da desigualdade (2020), e não estamos 

perto de trilhar um caminho melhor. O mundo não carece de recursos, pelo 

contrário, a humanidade produz o suficiente para alimentar três planetas (FAO, 

2021), enquanto há 928 milhões de pessoas em segurança alimentar severa (FAO; 

Fida; UNICEF; PMA; OMS, 2021).  

Ainda, sob os impactos da crise da COVID-19, do aumento dos preços dos 

alimentos e da guerra da Ucrânia, a OXFAM (2022) estima que, no mundo todo, 

até 263 milhões de pessoas a mais possam cair na extrema pobreza em 2022 - o 

equivalente a um milhão de pessoas a cada 33 horas.  

2.2. Do conservadorismo aos think tanks progressistas: a resistência 

a redistribuição direta 

Os dados citados na seção anterior foram retirados do World Inequality 

Report 2022 (CHANCEL, L.; PIKETTY, T.; SAEZ, E.; ZUCMAN, G), produzido 

pelo World Inequality Lab. Curiosamente, o capítulo 7 deste relatório, intitulado “O 

caminho para redistribuição de renda” não apresenta políticas de proteção social 

específicas que distribuam a riqueza de maneira direta. Apesar de oferecer 

perspectivas muito importantes sobre a necessidade de taxação das grandes 

 
5 Dados referentes ao ano de 2016. 



riquezas, incluindo a discussão sobre a taxação de multinacionais e indivíduos, 

parece implícito que tocar em programas de transferência direta de renda ainda 

parece muito distante para alguns setores, inclusive dentro de think tanks que 

pensam a desigualdade dentro de uma cartilha mais liberal.  

Isso não quer dizer que a taxação de riquezas seja considerada um esforço 

menor, pelo contrário: considerando medidas extraordinárias, um imposto único de 

99% sobre os lucros obtidos pelos 10 homens mais ricos do mundo somente durante 

a pandemia seria capaz de pagar pela produção de vacinas suficientes para toda a 

população mundial, pelo preenchimento de lacunas de financiamento em saúde 

universal, proteção social e educação e pela ajuda no combate a violência de gênero 

em mais de 80 países (Ahmed; OXFAM; 2022). 

Contudo, idealmente considero necessário considerar novas formas de 

distribuição direta de renda, em nome dos princípios de universalidade e de 

liberdade individual6. Dar dinheiro na mão das pessoas é um tabu, que é fortemente 

amparado numa dinâmica social em que a meritocracia é ultra valorizada. O 

dinheiro “dado” é interpretado como caridade e assistencialismo para pessoas 

pobres que “não se esforçam”, “não trabalham” por ele.  

Enquanto isso, os que enriquecem cada vez mais com subsídios e todos os 

tipos de vantagens e oportunidades não são alvo deste tipo de crítica. A pandemia 

de COVID-19 foi um dos melhores momentos da história para os bilionários: em 

24 meses, a fortuna desta classe aumentou o equivalente a 23 anos (OXFAM, 2022, 

p. 3). Essa diferença representa as várias facetas de uma racionalidade neoliberal 

sobre valor e trabalho. É como se o imaginário neoliberal nos tivesse tirado a 

capacidade de ponderar sobre alternativas factíveis que, diante da ordem atual, 

parecem inverossímeis - o que James Ferguson chama de “pobreza de imaginação 

política” (Ferguson, 2015, p. 13, tradução minha). Nunca um sistema foi tão capaz 

de gerar riqueza, e tão incapaz de distribuí-la.  

Os relatórios da OXFAM citados previamente são uma outra amostra: taxar 

riquezas é uma proposta constantemente reforçada, mas raramente de modo a 

redistribuí-la diretamente. Não se questiona o sistema que proporciona que os mais 

 
6 Ver terceira seção. 



ricos multipliquem sua fortuna a qualquer custo, tampouco os ricos que se tornaram 

ricos através de herança.  

“If one wants to find idle non-workers nonetheless receiving 
generous cash incomes, the better-off end of the spectrum is surely the 
place to start. It is difficult to calculate the percentage who live on 
invested capital, but there is no doubt it numbers many millions - the 
super-rich, of course, but also many upper-middle-class people retired 
on private pension plans (including many who retire early in life), and 
young adults supported partly or wholly by trust funds”. (Ferguson, 
2015, p. 22).  

É permitido que alguém que detém um patrimônio, como uma fazenda ou 

uma loja, possa receber os rendimentos desse bem através de aluguéis, lucros, juros 

etc. Ou seja, aos ricos existe o direito assegurado de receber renda sem que eles 

necessariamente trabalhem (Suplicy, 2013, p. 192). Se pensarmos dentro da 

racionalidade neoliberal, onde está o mérito?  

2.3. A Renda Básica Universal 

Escolhi adereçar-me a Renda Básica Universal (RBU) porque muitos projetos 

de proteção social ignoram o desemprego em massa, supondo que o direito à renda 

deve ser exclusivo àqueles que trabalham ou àqueles que são necessitados e 

classificados como “dependente”, como idosos e deficientes físicos. A RBU propõe 

uma provocação a essa ideia, já que um de seus princípios é a incondicionalidade, 

ou seja, para todas as pessoas, sem distinção.  

A sensibilidade empírica para com os projetos de transferência de renda já 

existentes precisa ser um elemento crucial para orientar a discussão, porque já há 

projetos que caminham nessa direção e estudos que apontam para a melhoria do 

bem-estar social, como será abordado na próxima seção. Aqui, pretendo apresentar 

as cinco características principais que comporiam a RBU. 

A primeira, e possivelmente a mais controversa, é a universalidade, ou seja, 

como sugere o nome, a Renda Básica Universal é paga a todos os indivíduos, de 

modo a não depender de comprovação de renda. A pergunta natural é: até para quem 

não precisa? A resposta é sim, e adiciono dois detalhes que conferem sentido a esse 

princípio: o primeiro é que a RBU defendida neste artigo pressupõe 

necessariamente a taxação de grandes riquezas para a redistribuição direta de renda, 



e o segundo refere-se ao processo burocrático que seria evitado, que muitas vezes 

acaba por impedir o acesso aos direitos. Um exemplo disso é o processo burocrático 

envolvido no Auxílio Emergencial brasileiro que acabou excluindo indivíduos e 

famílias que precisavam urgentemente do dinheiro para sobreviver.  

A universalidade traz para a Renda Básica a ideia de que a segurança de renda 

é um direito de todos, assim como o acesso à educação e a saúde. O segundo aspecto 

definidor da RBU é a incondicionalidade: ela deve ser paga sem que seja necessário 

comprovar quaisquer aspectos da vida do beneficiário. O terceiro versa sobre a 

periodicidade, implicando no caráter de pagamento em intervalos regulares. O 

efeito dessa característica é auto evidente: há a possibilidade de mais planejamento 

financeiro e a mitigação da insegurança de renda. 

A quarta característica é que a RBU deve ser paga exclusivamente em 

dinheiro, e não em cartões, vouchers, ou cestas básicas. O propósito, claro, não é 

tornar deméritas outras formas de assistência, como as cestas básicas ou vales-

alimentação. O objetivo é garantir liberdade para quem o recebe, para que possam 

escolher como e com o quê gastar, substituindo a visão paternalista de que só “os 

ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo” (Folha de São Paulo, 

2019), como colocado por Paulo Guedes, Ministro da Economia de um país em que 

30,2 milhões de pessoas estão sobrevivendo com menos de um salário mínimo 

(IBGE, 2021). É fundamental conferir dignidade em prol da subjetividade do que é 

mais importante para cada um. 

“Se o objetivo é erradicar a fome e a miséria, é preciso 
compreender que a pessoa pobre necessita mais do que matar a 
fome. Se está fazendo frio, precisa comprar um agasalho ou um 
cobertor. Se a telha ou a porta de sua casa estão avariadas, é 
preciso consertá-las. [...] Houve um episódio interessante que 
certo dia causou grande polêmica entre os responsáveis pelo 
programa de renda mínima de Campinas. Uma senhora havia 
gastado os recursos recebidos do mês para adquirir uma 
dentadura. Quando ouviram, entretanto, que ela queria ‘ter a 
coragem de sorrir de novo’, sem precisar tapar a boca, sem sentir 
vergonha, tendo até mesmo melhores condições de conseguir um 
emprego, ou ser amada, não tiveram mais dúvidas de que fora 
importante ela ter a liberdade de escolher no que iria gastar sua 
renda.” (SUPLICY, 2013, p.190). 

 



A última característica da Renda Básica Universal é a individualidade, em 

vez de vinculada à situação doméstica (Van Parijs, 2020, p. 33): “O pagamento 

individualizado significa que não se trata de um benefício baseado na comprovação 

de carências de determinada unidade doméstica. A composição de um lar também 

não altera as parcelas percebidas.” (Ferreira, 2019) É essencial entender que a 

questão familiar pode ser mais complexa do que pode ser descrito em um desenho 

de política social, então a individualidade impede, por exemplo, que cada pessoa 

possa fazer uso desse benefício, sem ficar subjugado a quem receberia em nome 

dela (Martins, 2020). 

É imprescindível compreender como cada pilar do conceito de RBU faz tomar 

forma um projeto que coloca a dignidade da vida humana em primeiro lugar e “pode 

ser o ponto de partida de um novo pacto que vá recompor forças políticas em torno 

da prioridade absoluta de reduzir as desigualdades, inventar novos modelos 

produtivos e fundar um projeto de sociedade à altura do nosso tempo.” (Roque, 

2018). A proposta da Renda Básica Universal tem o potencial de tirarmos parte da 

população da condição de subcidadania, garantindo-lhe mais autonomia e 

dignidade, condições fundamentais para a construção de uma cidadania plena entre 

nós (Pereira da Silva, 2017). 

Envolta no estigma quanto aos programas de transferência de renda está a 

concepção de que o trabalho é uma pré-condição para a dignificação da vida 

humana. Essa ideia promove alguns estigmas conservadores e elitistas sobre a 

população pobre (FALCÃO, 2018, p. 41) que já conhecemos, por exemplo, em 

relação ao Programa Bolsa-Família (PBF). Uma manifestação clara do campo em 

que se essas críticas se encontram está, novamente, na voz de Jair Bolsonaro, 

presidente responsável pelo desmantelamento de diversos mecanismos de proteção 

social7. Em uma entrevista realizada em 2015, o então deputado afirma que os 

receptores do PBF passam a ter filhos para ter acesso à maior benefício — como se 

o auxílio proporcionado pelo programa fosse capaz de sustentar uma família: “O 

cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado. Ele já vai viver de 

 
7 Após 18 anos, o Programa Bolsa Família, que reduziu a pobreza e a pobreza extrema, diminuiu a 
mortalidade infantil, aumentou a participação escolar feminina, reduziu a desigualdade regional do país e 
melhorou os indicadores de segurança alimentar entre os mais pobres, chegou ao fim no governo de Jair 
Bolsonaro. 



Bolsa Família, vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada, não 

colabora com o PIB, não faz nada” (A GAZETA, 2020).  

Há a popular máxima que diz que a melhor maneira de ajudar alguém é 

ensinando a pescar, em vez de dar o peixe. Quiçá este seria um argumento 

conveniente se vivêssemos em uma sociedade igualitária — embora o incentivo à 

competição ainda seja incômodo. A ideia é que “dar o peixe” incentiva as pessoas 

pobres a continuarem na mesma condição, já que não se esforçarão para escalar a 

pirâmide social, confundindo “tirar alguém da miséria” com “desencorajar a 

capacidade produtiva”. Essa concepção implica que o problema da pobreza é 

simplesmente um problema produtivo, e que a solução está no esforço e no 

trabalho.  

A característica de incondicionalidade da renda básica deixa de condicionar 

o suprimento de necessidades básicas ao assalariamento advindo do trabalho, ou 

seja, considera desacoplar o direito a condições básicas de vida do status de 

empregado - esse é um ponto crucial para a virada de chave na mentalidade: o 

direito das pessoas a uma renda mínima deve ser visto como independente de o 

indivíduo estar ou não trabalhando (Suplicy, 2013, p. 192).  

Aqui, temos dois debates que serão divididos em duas subseções a seguir: a 

primeira discutirá a (des)centralidade do trabalho nos tempos hodiernos, e a 

segunda abordará a renda como um direito. Será necessário, para além do desenho 

de política pública, pensar na construção de novas racionalidades: as crises não 

serão solucionadas através do manejo econômico, será necessária “a construção de 

novos instrumentos intelectuais, ou, recorrendo à linguagem contemporânea, de 

novas tecnologias sociais” (Foucault apud Ferreira Neto, 2019, p. 7).  

 

3. A construção de novas tecnologias sociais: por uma outra 

racionalidade 

3.1. (Des)centralização do trabalho no século XXI 

É evidente que o trabalho continua a ser um elemento central para o debate 

público, em especial porque há resistência a ideia de que alguém possa receber uma 

renda que não provenha de sua força de trabalho, levando a concepção de que quem 



usufrui de programas sociais e de transferência de renda são os “preguiçosos” e os 

que não querem trabalhar. Essa é uma visão limitada sobre as transformações sem 

precedentes no mundo do trabalho de hoje: o motivo mais evidente é o emprego 

formal, que está em decadência (ROQUE, 2018), mas é preciso olhar para outros 

fatores.  

O trabalho, de maneira geral, talvez seja bem menos importante do que se 

acredita: a maneira com que as pessoas têm acesso à bens é bem mais complicada 

do que através de sua força de trabalho (Ferguson, 2015, p. 21). Como mencionado 

no capítulo anterior, há muitos que vivem de heranças e investimentos, por 

exemplo. Em seu estudo sobre o Sudeste Asiático, a pesquisadora Tania Li 

questiona a premissa marxista do “exército reserva de mão-de-obra”, pois como 

podemos considerar “reserva” se ela morre, seja de fome, de condições precárias de 

trabalho, desabrigo, ou quaisquer outros aspectos indignos à vida humana? Existe 

uma política de “deixar morrer” (letting die, no original) que demonstra o quão 

insignificantes são suas vidas para a reprodução do capital.  

 “For the 700 million Asians who live on less than a dollar a 
day, tiny incomes are ample testament to the fact that no one 
has a market incentive to pay the costs of keeping them alive 
from day to day, or from one generation to the next. Yet I am 
not convinced that their chronic under-reproduction is, as 
Araghi (2009:119) has argued, “a strategy of global capital”. I 
see their perilous condition, rather, as a sign of their very 
limited relevance to capital at any scale” (Li, 2009, p. 68). 

Essas pessoas estão morrendo aos milhões e não têm relevância alguma para 

o mercado de trabalho (que não poderia absorvê-las) e, portanto, se tornam vidas 

descartáveis. E de quem é a culpa? Onde e quando acontece? Nós escolhemos não 

ver porque não é uma tragédia imediata, trata-se de uma violência difusa que 

diariamente arranca milhares de vidas em todos os cantos do mundo.  

A responsabilização passa despercebida, ela “não existe” porque a culpa da 

obsolescência de determinadas vidas está propalada nas raízes do funcionamento 

deste sistema. O neoliberalismo torna mais difícil a compreensão da relação de 

causa e efeito entre o seu funcionamento e o sofrimento a ser suportado pela 

população (Casara, 2021, p. 362). 



Outro fator a ser debatido quanto a perda de centralidade do trabalho são as 

rápidas transformações tecnológicas que afetam diretamente a criação de empregos 

e todos as condições que informam o decrescente acesso ao trabalho assalariado 

tendem a crescer. Nos cenários em que a remuneração se mantém protegida por 

uma legislação trabalhista forte, com salário mínimo, negociações coletivas, 

sindicatos e um seguro-desemprego generoso, os resultados virão na forma de 

desemprego maciço.   

Já nos casos em que os mecanismos de proteção social são e estão sendo 

atacados e fragilizados, “os resultados tendem a ser um salto surpreendente no 

número de pessoas que precisam lutar para sobreviver realizando trabalhos 

precários que pagam salários miseráveis” (Van Parijs, 2018, p. 29). Diante destas 

transformações e da ‘economia do imaterial’, o trabalho como uma fonte de riqueza 

tem se tornado cada vez mais superficial (Gorz, 2005, p. 72). É nesse contexto, 

então, que políticas de redistribuição direta de renda precisam se tornar centrais na 

agenda política.  

3.2. A rightful share 

‘In advocating the case of the persons thus dispossessed, it 

is not charity but a right, not bounty but justice, that I am 

pleading for’ Thomas Moore, Utopia 

 
Os programas de transferência de renda são muitas vezes interpretados como 

uma caridade, um presente ou uma mera assistência, lidos como uma “ajuda” 

àqueles que mais necessitam e motivados por sentimentos de generosidade e 

compaixão. Porém, a reivindicação pela RBU compreende que todos os cidadãos 

são os proprietários legítimos da riqueza de um país, especialmente as classes 

marginalizadas que foram historicamente privadas. Essa perspectiva torna a luta 

pelo direito à renda muito mais politizada, e suprime a ideia de que as transferências 

de renda são mera assistência social (Ferguson, 2015, p. 170). 

Além disso, programas de proteção social sob quaisquer desenhos 

institucionais só são justos se aumentam os direitos dos destinatários e removem a 

arbitrariedade dos “provedores”: um direito é possuído pela humanidade ou 



cidadania de alguém e, portanto, não pode ser dependente de condicionalidades 

(Standing, 2008, p. 4). 

Defender a segurança de renda como um direito perpassa por entender que o 

acesso a ela se distingue do direito ao salário, admitindo que “toda a população, 

todo homem (sic) que nasce em uma sociedade, merece a solidariedade de todos os 

outros membros” (Furtado apud Suplicy, 2013, p. 206). Aqui, voltemos ao 

argumento da seção anterior sobre o acesso dos mais ricos à renda sem que eles 

trabalhem: por que não podemos, então, assegurar também aos mais pobres o direito 

de receber uma renda? (ibid., p. 193). 

3.3. Renda Básica no horizonte: experimentos 

Em 2020 foi publicado o relatório final de um experimento de dois anos com 

a Renda Básica ocorrido na Finlândia, publicado pelo fundador da Basic Income 

Earth Network (BIEN), Philippe Van Parijs. O experimento envolveu a seleção 

aleatória de cerca de duas mil pessoas desempregadas há algum tempo, de idades 

entre 25 e 58 anos, para que elas recebessem o benefício da renda mínima de 560 

euros por mês. “Por dois anos, elas recebiam aquela quantidade incondicionalmente 

– independentemente de com quem viviam, quanto ganhavam e se estavam 

ativamente procurando por um emprego” (Van Parijs, 2020, tradução minha).  

Uma das questões-chave que o experimento na Finlândia buscava responder 

era se as pessoas que recebiam a renda se tornariam ou não mais ociosas, menos 

propensas ao trabalho e a produção. Muitos formuladores de políticas assumem que 

uma renda garantida totalmente incondicional reduziria os incentivos ao trabalho 

(Allas; Maksimainen, Manyika, Singh, 2020). O movimento mapeado pelo estudo 

foi justamente o contrário: não só não houve aumento de ociosidade, mas alguns 

grupos do experimento passaram a trabalhar mais dias por ano.  

Mais que isso, “as conclusões do experimento é que os beneficiários se 

sentiram mais seguros, no comando de suas vidas e com melhor saúde mental e 

física.” (Torres Lopez, 2018). Apesar do experimento envolver um grupo 

consideravelmente pequeno, os resultados têm suas limitações, contudo, “sejam lá 

quais forem as limitações, esse experimento gera ótimos questionamentos para 

aqueles que acreditam que a renda básica é o caminho!” (Van Parijs, 2020, tradução 

minha). 



O argumento da ociosidade para aqueles que se posicionam de maneira 

contrária aos programas de transferência direta de renda também estava presente 

enquanto o Programa Bolsa Família estava em vigor: supostamente, famílias 

inteiras deixariam de trabalhar por receberem auxílio do governo e, então, seriam 

“dependentes” do governo. É ironicamente melancólico que, no Brasil, esses 

mesmos pressupostos estavam presentes na oposição ao salário mínimo na década 

de 70. Em um artigo publicado na Folha de São Paulo, “O debate sobre o salário 

mínimo”, em março do ano de 1976, Eduardo Suplicy precisara refutar as alegações 

de que a implantação do salário mínimo causaria desemprego. Em 2022, ainda 

precisamos enfrentar a mesma desinformação alienante que mantém as camadas 

mais pobres longe de desfrutar com plenitude os seus direitos básicos. 

Os efeitos de programas de transferência de renda sobre os incentivos ao 

trabalho são, na melhor das hipóteses, ambíguos: “No caso brasileiro, quem em sã 

consciência realmente acredita que alguém que já vive com tão pouco vai deixar de 

trabalhar porque passou a receber um complemento do governo? A ideia é quase 

estapafúrdia” (De Bolle, 2020).   

3.3.1. “Life, not idleness” 

I am not a client, a customer, nor a service user. 
I am not a shirker, a scrounger, a beggar, nor a thief. 

I am not a national insurance number, nor a blip on a screen. 
I paid my dues, never a penny short and proud to do so. 

I don't tug the forelock, but look my neighbour in the eye. 
I don't accept or seek charity. 

My name is Daniel Blake, I am a man, not a dog. 
As such, I demand my rights. I demand you treat me with respect. 

I, Daniel Blake, am a citizen, nothing more, nothing less. Thank you. 
 

- I, Daniel Blake 
 

Um outro estudo realizado por pesquisadores da Basic Income Earth Network 

(BIEN) abrangeu 16 programas experimentais de renda básica ao redor do mundo, 

e mostraram que a diferença média em horas semanais trabalhadas não foi 

significativamente diferente de zero, sugerindo que a renda básica não afeta o 

trabalho ou promove a ociosidade (Gilbert; Murphy; Stepka; Barrett, 2018, p. 7). 

Mais um experimento que merece atenção acontece no município de Maricá, 

que abriga o maior programa de renda básica da América Latina. Hoje, o programa 



de Renda Básica de Cidadania atinge 42 mil dos 165 mil residentes de Maricá. 

Através da moeda eletrônica social “Mumbuca”, criada pela prefeitura, os 

residentes que pertencem a domicílios com renda familiar mensal de até três salários 

mínimos recebem um pagamento mensal de 130 reais. Em 2020 e 2021, os anos 

mais agudos da pandemia, esse benefício subiu para 300 reais. A moeda tem 

paridade de 1 para 1 com o real, e deve circular apenas em Maricá, com o objetivo 

de estimular o comércio local. 

O Secretário de Economia Solidária de Maricá afirma que “(...) a Mumbuca 

hoje é um modelo para outros países surgido em nossa cidade. Por causa dela, hoje 

em dia não temos mais gente miserável em Maricá, que vai na contramão da retirada 

de direitos no Brasil. [...] É uma cidade utópica” (CARLOS DE AZEVEDO, 2020). 

O Jain Family Institute e a Universidade Federal Fluminense (UFF) tornaram-se 

parceiros na investigação desse experimento para analisar “o potencial de beneficiar 

substancialmente a qualidade de vida de dezenas de milhares e influenciar debates 

acadêmicos e políticos a respeito de programas de transferência de renda no Brasil 

e ao redor do mundo” (2020). 

A Renda Básica Universal ainda não foi implementada de maneira plena em 

nenhum lugar, mas os experimentos existentes ao redor do mundo que tem a RBU 

como horizonte têm apresentado resultados positivos na saúde e no bem-estar das 

pessoas, além de contrariarem os argumentos mobilizados por quem não acredita 

que o acesso à renda é um direito. A RBU abre portas para questionarmos o quê 

dignificamos dentro de um entendimento neoliberal de trabalho e valoração. 

Tão importante quanto os questionamentos são as possibilidades de novas 

demandas políticas. É imprescindível reconhecer que determinada racionalidade só 

perde a hegemonia se novas normas e novas imagens forem produzidas e passarem 

a condicionar a vida das pessoas (Casara, 2021, p. 363), e experimentos como este, 

tal como a proposta da RBU em si, podem servir como ferramentas que nos 

possibilitem uma outra relação com o trabalho e com o ideal produtivo.  

Mais que isso, é possível abrir espaço para novas formas de subjetividade e 

de se relacionar com o coletivo e com si próprio, escapando da lógica competitiva 

e empreendedora que nos é empurrada goela abaixo pelo neoliberalismo. Assegurar 

às pessoas o direito à renda desassociado do assalariamento cria condições para que, 



em algum nível, elas possam desenvolver suas potencialidades sem a pressão da 

luta pela sobrevivência material (Pereira da Silva, 2017). 

 

5. Considerações finais 

Ao longo do artigo, buscou-se conectar a relevância dos programas de 

distribuição direta de renda com a teoria pós-marxista que debate as condições para 

a criação de um bloco contra hegemônico. Chamar atenção para estes programas 

não implica, é claro, em defendê-los levianamente como solução para todos os 

problemas. Como apontado na primeira seção, as desigualdades são múltiplas e 

interseccionais, e apesar da transferência direta de renda produzam efeitos em várias 

dimensões (como a de gênero, por exemplo), seu maior direcionamento é a pobreza 

e aqui, portanto, ela é defendida como a maneira mais efetiva de reduzir a pobreza: 

“It is not that they are inequivocally wonderful or that they solve all of our 

problems, but only that they are important, and that they may be opening 

possibilities for new kinds of politics” (Ferguson, 2015, p. 201). 

Ainda, foi brevemente apresentada a necessidade de taxação de grandes 

riquezas. A fim de olhar para o problema de forma local, os dados sobre a 

concentração de renda no Brasil, Chile e México, ofereceram um vislumbre sobre 

a situação latino-americana nestes termos. A nível global e mais recente, olhar para 

os lucros extraordinários de bilionários enquanto milhões de pessoas caíam para a 

situação de extrema pobreza demonstrou a capacidade sem precedentes de geração 

de riqueza do sistema vigente, e a incapacidade de distribuí-la. Não faltam recursos, 

faltam projetos políticos que priorizem o bem-estar das pessoas antes do bem-estar 

do mercado. 

A resistência a redistribuição direta de renda, como discutido na segunda 

seção, atravessa o campo progressista também: dar dinheiro para as pessoas ainda 

é tratado como tabu, e é fundamental compreender os fundamentos desta 

resistência. As alternativas a racionalidade neoliberal precisam ser percebidas como 

“uma atividade criativa a partir de uma nova base e de um outro princípio 

organizador capaz de gerar algo radicalmente diferente do neoliberalismo” (Casara, 

2017, p. 364). 



Em contraposição a resistência, foi apresentada a proposta a Renda Básica 

Universal, uma alternativa de redistribuição direta que parte de princípios de 

solidariedade e justiça. As cinco características que a define são pensadas para 

conferir o máximo de autonomia, liberdade e dignidade para os cidadãos. Embora 

ainda não existam lugares em que ela foi completamente implementada, estudos e 

experimentos demonstram sua eficácia na redução da pobreza e no aumento do 

bem-estar físico e psicológico das pessoas, além de refutarem argumentos 

conservadores sobre “dar o peixe”. 

A seção seguinte teve como propósito abordar a “pobreza de imaginação 

política” (Ferguson, 2015, p. 13, tradução minha) imposta pelo imaginário 

neoliberal, e a busca pela capacidade criativa de buscar por racionalidades novas 

capazes de valorizar a vida humana e permitir que cada um possa explorar suas 

subjetividades sem que seja necessário lutar pela sobrevivência constantemente. Os 

debates sobre a (des)centralidade do trabalho como principal meio de ter acesso aos 

recursos, o olhar para a renda enquanto um direito, “a rightful share”, e os 

questionamentos sobre ócio, produtividade e valoração no neoliberalismo propõem 

um norte para pensar e “fabricar” novas maneiras de olhar para o mundo.  

Por fim, foram apresentados os experimentos que têm a RBU como horizonte 

a fim de contestar empiricamente os postulados hegemônicos sobre como a renda 

deve ser distribuída. Pelos impactos tangíveis na redução da pobreza e pelo seu 

potencial criativo de subverter medidas de valoração neoliberais, o intuito deste 

artigo foi defender a imprescindibilidade da Renda Básica Universal como desenho 

de política pública para caminharmos em direção a uma revolução processual e ao 

aproveitamento das instituições existentes, como sugere Antonio Gramsci, e para 

que, enfim, possamos construir um bloco contra hegemônico capaz de substituir a 

hegemonia vigente.  
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