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RESUMO: Este trabalho objetiva-se apontar as disparidades socioeconômicas no município de Montes 
Claros-MG dos anos 2000 a 2010, a partir de discussões sobre das diferentes desigualdades da atualidade, 
enfocando a desigualdade de recurso/material elaborado pelo autor contemporâneo Goran Therborn, 
tendo como o fator renda como principal indicador. Neste sentido, observamos que as desigualdades 
geradas pelo sistema capitalista, incidem no fato de que determinada classe (minoria populacional) 
recebe as maiores recompensas, que vão desde o acesso as melhores instituições de ensino até a ocupação 
de um cargo de alto escalão em uma empresa. Os avanços decorrentes do desenvolvimento social são 
perceptíveis em diversas sociedades, ademais, sendo as desigualdades e as diferenciações de classe 
objetos de estudo das Ciências Sociais, torna-se necessário ponderar os avanços na busca por superação 
das desigualdades, bem como a multiplicação das mesmas em um processo que busca atenuá-las. Para 
tanto, serão apontados dados quantitativos relativos às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade 
social e econômica. Cabe ressaltar que os dados referentes ao Programa Bolsa Família, Cadastro Único 
e Índice de Gini, coletados do Ministério do Desenvolvimento – MDS, Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE e Atlas do Desenvolvimento Humano serão norteadores no desenvolvimento deste 
estudo.
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INTRODUÇÃO

Mudanças sociais e econômicas na década de 2000 incidiram em melhora no padrão de 
vida dos brasileiros, sendo extintas grande parte da miséria e pobreza que afetavam o país desde sua 
colonização. Costa (2013) pontua que a partir do Governo Lula (2002-2010) o investimento em políticas 
para transferência de renda se deu de forma maciça, acarretando em acesso a casa própria, acesso ao 
crédito, reestruturação das periferias, ampliação e melhoria da educação e saúde. A resposta foi a queda 
de indicadores de vulnerabilidade social como renda, índice de Gini, dentre outros.

Indubitavelmente, o município de Montes Claros acompanhou o desenvolvimento do país, 
tendo seus indicadores de renda e desigualdades decaídos, no entanto, a queda de tais indicadores 
não é o bastante para pontuar a superação dos mesmos, contudo, são necessários mais investimentos 
para o desenvolvimento social do município. Neste bojo, a discussão desenvolvida neste trabalho 
visa demonstrar análises e apontamentos através de dados e indicadores que nos fornecem aparato a 
respeito das desigualdades socioeconômicas no município em estudo.  Em um primeiro momento, serão 
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analisados dados das famílias inscritas no Cadastro Único e Programa Bolsa Família, para em seguida, 
analisar indicadores de renda e pobreza.A questão da pobreza tem múltiplas dimensões e o fator renda 
– ainda que primordial – não é o bastante para medi-la. O corte temporal a ser analisado neste trabalho 
engloba os indicadores entre 2000 e 2010.

A renda é um fator importante para se refletir a situação social dos indivíduos, sendo que, o 
fator econômico, é primordial no que diz respeito a inserção dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, 
a temática que trata da infraestrutura e da superestrutura, elencadas por Karl Marx, fornecem uma 
melhor compreensão da questão material ou econômica como o principal mecanismo de sobrevivência 
no sistema capitalista.

Para tanto, as discussões que se seguem acerca das desigualdades serão pautadas na 
abordagem de um importante expoente do marxismo analítico, o estudioso Goran Therbon, reduzindo, 
principalmente nas desigualdades de recursos, que compreende fatores como bens e renda.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS DESIGUALDADES

Para dar início aos nossos trabalhos, se faz necessário sistematizar as diferentes variantes 
das desigualdades para posteriormente focalizar no tema fundamental. O autor, Goran Therborn (2010), 
em “Campos de Extermínio das Desigualdades”, identifica a pluralidade de desigualdades existentes 
na configuração social, atreladas ao mundo globalizado engendrado do sistema capitalista. Sendo elas, 
acordadas em três categorias: desigualdades vitais (restringe a expectativa de vida), desigualdades 
existenciais (restringe ao acesso das minorias) e desigualdades de recursos/material. Sendo esta última 
categoria a mais apropriada para medir a desigualdade de distribuição de renda, correlacionados aos 
indicadores de pobreza. Sobretudo a pobreza relativa, que pressupõe uma proporção de pessoas com 
renda abaixo da renda mediana estabelecida por determinada sociedade. Acusando assim, a desigualdade 
de rendimento entre a população.

GöranTherborn (2010) salienta que:

O estiramento da distância social entre os mais pobres e os mais ricos diminui 
a coesão social, o que, por sua vez, gera mais problemas— tais como crime e 
violência — e menos recursos para lidar com outros problemas coletivos, da 
identidade nacional à mudança climática. A Europa ocidental — à leste das ilhas 
britânicas, à oeste da Polônia e ao norte do Alpes — é ainda a área menos desigual 
do mundo e tem níveis de coesão social relativamente altos. (THERBORN, 
2010, p.154)

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o mecanismo de distanciamento entre os diferentes grupos 
sociais corroboram para a desintegração da sociedade, implicado as redes de contato e oportunidades que 
sustentam um grupo especifico, os tornando mais ricos e, isolando outrem mais pobres (THERBORN 
2010).

A pobreza está em toda a parte, mas sua definição é relativa a uma determinada parcela da 
sociedade. Para Santos (2009), a pobreza é historicamente determinada e fazer comparações de diferentes 
séries, invariavelmente, leva a imprecisões que pouco contribuem para seu deciframento. Portanto, a 
pobreza não pode ser percebida apenas como uma categoria econômica, acima de tudo política. Neste 
sentido, trata-se de um problema social, ou, como afirma Buchanan:

O termo pobreza não só implica um estado de privação material como também um 
modo de vida – e um conjunto complexo e duradouro de relações e instituições sociais, 
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econômicas, culturais e políticas criadas para encontrar segurança dentro de uma 
situação insegura (BUCHANAN apud SANTOS, 2009, p.18-19).

Em termos quantitativos, a pobreza pode ser medida a partir do número de pessoas que vivem 
com renda insuficiente para prover sustento e garantir qualidade de vida. Em termos qualitativos as 
condições ligadas à qualidade de vida podem ser mensuradas através da ausência dos aportes necessários 
e significativos para o alcance da cidadania, neste aspecto, o acesso a educação, saúde, habitação, esporte, 
lazer, cultura, segurança, entre outros, impulsiona a criação de políticas públicas e sociais que visem 
superar situações de indivíduos em estado de vulnerabilidade social.

Para entender a pobreza enquanto o não atendimento das necessidades é preciso considerar 
o padrão de vida estabelecido e de que forma as necessidades serão atendidas em determinado contexto 
socioeconômico. Em última instância, ser pobre significa ter renda insuficiente e não dispor dos meios 
para operar adequadamente o grupo social em que se vive (ROCHA, 2003, p.10).

Segundo Costa (2012), as desigualdades de recursos incluem dimensões como as desigualdades 
de rendimentos e de riqueza, de escolaridade e de qualificação profissional, de competências cognitivas e 
culturais, de posição hierárquica nas organizações e de acesso a redes sociais. Neste contexto, evidencia-
se o fator econômico como mediador das diferentes ações e relações dos indivíduos na sociedade.

VULNERABILIDADE SOCIAL EM MONTES CLAROS: ANÁLISE DOS INDICADORES

O município de Montes Claros está situado no Norte de Minas Gerais, com uma população 
em torno de 361.915 habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE de 2010. A população estimada no ano de 2015 era de 394.350, sendo considerada uma das 
cidades mais desenvolvidas do Norte de Minas. No entanto, o município conta com parte da população 
em situação de vulnerabilidade social. Em um primeiro momento será apresentado dados referentes as 
famílias inscritas no Cadastro Único e no Bolsa Família, para em seguida, analisar demais indicadores 
que serão norteadores ao elucidar o contexto socioeconômico do município.

Sendo um instrumento de controle e conhecimento de famílias em situação de vulnerabilidade, 
o Cadastro Único é um importante conjunto de informações para se adotar medidas para enfretamento 
das disparidades e constrangimento social dos sujeitos. Especificamente em Montes Claros, o número 
de inscritos no Cadastro Único Municipal e número famílias que beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família, são relevantes indicadores de pobreza e extrema pobreza no município. De acordo com a Caixa 
Econômica (2015);

 
As informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios 
para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida 
dessas famílias. Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda: que ganham até 
meio salário mínimo por pessoa; ou que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal  
total .

Criado em 2003, o Bolsa Família – PBF é um programa com finalidade de romper com as 
desigualdades estruturadas no Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento (2015) as famílias 
contempladas recebem um benefício em dinheiro para complementar a renda. Para serem beneficiárias 
as famílias devem obedecer algumas condicionantes estabelecidas pelo programa, no sentido de reforçar 
o acesso à saúde, educação e assistência social.
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Tabela1: Habitantes, Famílias Inscritas no Cadúnico e PBF - 2015
Habitantes, Famílias Inscritas No Cadúnico e PBF.

Munícipio População estimada 
2015

Famílias Cadúnico Bolsa 
Família

% População 
do município

Montes Claros 394.350 53.269 famílias 24.481 
famílias

21,37 %

Fonte: MDS e IBGE. Elaboração própria.

Os dados da tabela 1 representam a pobreza de rendimento através do PBF e Cadúnico. O 
Cadúnico de Montes Claros possui inscritas 53.269 famílias, dentre essas 24.481 são beneficiarias do 
PBF. Isso significa que essas famílias convivem com uma renda média por pessoa com cerca de R$77 
mensais. O auxílio do PBF contribui para a complementação da renda.  Dentre as famílias cadastradas, 
21,37% correspondem ao número de habitantes de Montes Claros. Em outras palavras podemos afirmar, 
segundo os dados obtidos, 21,37% se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza, acusando 
assim, uma imensa desigualdade de distribuição de recursos.

Tabela 2 - Indicadores de Renda, Pobreza e Índice de Gini – Montes Claros –MG.
Renda, Pobreza e Desigualdade 2000 2010

Renda per capita R$ 485,55 R$ 650,62

% de extremamente pobres 9,06% 2,71%

% de pobres 28,76% 11,99%

Índice de Gini 0,61 0,53

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil 2013.
A tabela 2 aponta os indicadores de renda do município de Montes Claros. No que tange a 

renda per capita, esta obteve aumento, passando de R$ 485,55 em 2000 para R$ 650,62 em 2010. Ainda 
nessa conjuntura, a porcentagem de indivíduos extremamente pobres diminuiu consideravelmente em 
2010, ficando na casa dos 2,71% e contrapondo os 9,06% do ano de 2000.

No que diz respeito aos considerados pobres, o número registrado em 2010 é positivamente 
inferior ao ano de 2000. Neste, registrou-se 28,76%, em contrapartida, no ano de 2010, no qual se 
registrou 11,99% no que concerne a população pobre.

A desigualdade da distribuição da renda pode ser vista através do índice de Gini, indicador 
de uso difundido na literatura, que revela o grau de desigualdade de uma determinada realidade, assim, 
quanto mais próximo de 1 (um) o indicador, mais desigual é a distribuição da renda, e ao contrário, 
quanto mais próximo de 0 (zero), maior é a igualdade de distribuição.

Observa-se que o município de Montes Claros passou a ser mais igualitário nesse período 
de 10 anos, sendo que o índice de Gini alcançou a marca de 0,53 em 2010, número inferior ao 0,61 
registrado no ano de 2000.

Tabela 3 – Percentual da renda apropriada por estratos da população – Montes Claros – MG
% da Renda Apropriada por estratos da 
População

2000 2010

20% mais pobres 2,79% 3,77%
40% mais pobres 8,63% 11,21%
60% mais pobres 18,09% 22,82%
80% mais pobres 34,53% 41,29%
20% mais ricos 65,47% 58,71%

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil 2013
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A tabela 3 apresenta o percentual da renda apropriada por estratos da população do município de 
Montes Claros, os dados são dos anos de 2000 e 2010. Verifica-se que os 20% da população considerada 
mais pobre detinha 2,79% da renda apropriada no ano de 2000, em 2010, registrou-se o aumento para 
3,77%.

Os 40% mais pobres detinham cerca de 8,63% da renda apropriada em 2000 e 11,21% em 2010.
Os 60% mais pobres tinham 18,09% da renda apropriada em 2000 e 22,82% em 2010.

Ocorreu um aumento considerável da renda apropriada pelos 80% mais pobres da população, 
estes detinham 34,53% de renda apropriada no ano de 2000, o aumento chegou a 41,29% em 2010.

Percebe-se a partir dos números, que as desigualdades em 2010 são menores em relação ao ano 
de 2000, visto que, 20% da população mais rica detinha 65,47% de renda apropriada em 2000, no ano de 
2010, a diminuição ficou na casa dos 58,71%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio a tantos avanços nos últimos anos, o que explicaria a queda das desigualdades de 
recursos em Montes Claros? De uma forma mais ampla podemos compreender essa nova dinâmica através 
do Programa Bolsa Família, assim como políticas públicas, valorização do salário mínimo e aumento de 
postos de emprego.Tendo em vista, que as disparidades situadas no município é de caráter fundamental 
dos recursos disponíveis. A participação dos mesmos não os desconsideram como indivíduos pobres em 
situação de vulnerabilidade no município de Montes Claros- MG. Percebe-se de vista, a situação em 
que apesar dos indicadores sofrerem quedas durante os anos de 2000 a 2010, as distâncias entre pobres 
e ricos permanecem acentuadas, evidenciando, portanto, que mesmo em uma década de avanços, a 
disparidade econômica permanece como fator inerente à realidade desse município.

Neste cenário, observamos que as políticas sociais atribuídasa uma parcela dos indivíduos 
em extrema pobreza contribuiu de modo ameno nas condições de vulnerabilidade. O que vimos chamar 
atenção, é que o enfrentamento das desigualdades apontadas na sociedade não se justificam pelo número 
de indivíduos cadastrados e contemplados nos programas sociais. No que diz respeito as técnicas 
desenvolvimentistas ocorridas do município, os acessos são restritos a uma minoria populacional, já que 
os mecanismos de exclusão e distanciamento dos grupos sociais são situados em sociedade. Pelo qual, 
consiste em indivíduos desintegrados dos sistemas produtivos tendo em vista que os recursos como; 
(oportunidades, contatos, influencia, escolaridade, especialização entre outros...), estão acentuados e 
excludentes.

 Consideramos a partir dessa análise, que as desigualdades acentuados não são especificas 
do campo econômico, mas são relativas das discussões sociais elaboradas pelo autor Goran Therborn. 
Contudo, apontamos como indicadores de mudanças para o combate da pobreza, políticas mais 
abrangentes de assistencialismo o qual contemple à todos os grupos em estado de vulnerabilidade ou 
melhor, mudanças no que diz respeito o funcionamento das sociedades, tendo a segunda mais relevante 
que a primeira.
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