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RESUMO

O objetivo deste artigo é pesquisar os efeitos dos gastos sociais em educação nos índices de desigualdade 
de renda nos municípios mineiros nos períodos censitários de 2000 e 2010, sob a ótica de Amartya 
Sen, Paulo Freire e com contribuições de Jessé Souza. A metodologia utilizada na pesquisa partiu de 
um estudo descritivo e exploratório, com análise dos dados através de uma abordagem qualitativa-
quantitativa. Através das análises descritivas realizadas a partir dos dados obtidos no Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social assim como através da observação de estudos relacionados, no período estudado, 
há evidências de que houve uma redução nos indicadores de desigualdade no Estado de Minas Gerais. 
A partir disso, é possível notar que o aumento nos repasses com os gastos sociais com a transferência 
do Programa Bolsa Família, gastos per capta com atividade em educação, saúde e na dimensão renda/
emprego, tenham contribuído para os resultados alcançados.  
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, muito se discute a respeito da desigualdade social existente no Brasil. O debate 
sobre o assunto está muito acima de modelos e sistemas econômicos, tendo em vista que a humanidade é 
composta de diferentes etnias e extremamente diversa no modo através do qual o indivíduo “vê” o outro 
e a si próprio.  Como adverte Amartya Sen (2001), em sua obra Desigualdade Reexaminada, - igualdade 
de quê? A igualdade, se considerada em termos absolutos, representa uma abstração impossível de ser 
estendida ao cotidiano, haja vista a infinita diversidade humana em todos os horizontes da existência. 
Assim, concepções de justiça que se baseiam, pura e simplesmente, em uma pretensa igualdade plena 
estariam condenadas ao fracasso. 
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 As ideias propostas por Sen podem ser consideradas um avanço para se pensar em políticas 
públicas e desigualdades sociais, na medida em que desenvolve uma concepção de bem-estar centrada 
na realização do potencial humano. Isso implica dizer que o problema da desigualdade de rendas é 
apenas mais um dos inúmeros obstáculos que precisam ser enfrentados para a superação das inúmeras 
disparidades existentes.

Para Freire (2002), a questão da desigualdade social, bem como as características dos homens e 
mulheres que compõem o grupo dos injustiçados, oprimidos e violentados, aproxima-se da preocupação, 
relativamente ao problema da desumanização que agride a sociedade como um todo. Esta preocupação se 
materializa em sua obra quando expõe seu posicionamento político-pedagógico e defende uma educação 
“problematizadora”, com o intuito de transformar a sociedade considerada injusta e opressora dividida 
entre uma maioria oprimida, violentada e uma minoria opressora.

Para que tais desigualdades sejam atenuadas, faz-se necessário avaliar os gastos com a 
educação que podem ser entendidos, segundo a perspectiva de Suzart (2015, p. 870), como vinculações 
orçamentárias. Assim: “as vinculações orçamentárias são mecanismos que reser vam uma parcela ou o 
total de certas receitas públicas para finalidades específicas, direcio nando a atuação estatal”.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) mostra que o gasto social com 
educação é o que mais contribui para a elevação do PIB: “Em seu Comunicado n° 75, o IPEA revela 
a importância que os gastos sociais adquiriram no Brasil para o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) e a redução das desigualdades. Segundo o estudo que usou base dados de 2006, cada R$ 1 gasto 
com educação pública gerou R$1,85 para o PIB, e o mesmo valor investido na saúde gerou R$ 1,70. 
Foram considerados os gastos públicos assumidos pela União, pelos estados e municípios”3.

Neste sentido, o interesse pelo estudo dos municípios mineiros se justifica pela discrepância 
existente entre alguns municípios, sejam elas de caráter econômico, geográfico, etc. Assim, o objetivo 
central do presente artigo é desenvolver uma analise comparativa entre os gastos sociais e crescimento 
do PIB nos períodos censitários de 2000 e 2010.  A escolha do período censitário justifica-se pelo fato de 
alguns dados de algumas variáveis só constarem na fonte no período considerado. 

Ainda em relação aos gastos sociais Fonseca e Fagnani (2013, p.17) discutem as políticas 
econômicas e sociais como essenciais na redução da desigualdade:

Essa melhor articulação e conjugação de políticas econômicas e sociais contribuiu para a melhora dos 
indicadores de distribuição da renda, mobilidade social e consumo das famílias. Estudos recentes revelam 
que o Brasil atingiu em 2011 seu menor nível de desigualdade de renda medido pelo Índice de Gini desde 
1960. Entre 2003 e 2012 a desigualdade social entre os assalariados declinou de forma expressiva: o 
rendimento médio real mensal dos trabalhadores subiu cerca de 30% enquanto que, para os 20% mais 
pobres, o crescimento foi superior a 70%. A elevação da renda do trabalho respondeu por cerca de 60% da 
queda da desigualdade social; a Seguridade Social contribuiu com 27%; e o Programa Bolsa Família com 
13%.

Diante das contribuições propostas, este trabalho estará dividido em quatro partes de forma que a 
introdução se baseia na primeira delas. A posteriori, expõe-se o referencial teórico a partir do qual serão 
discutidos alguns conceitos sobre desigualdade e educação, a metodologia a ser aplicada e a análise dos 
dados e, por fim, as considerações finais.
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EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE SOCIAL

O cenário da Educação no Brasil vem sendo analisado ao longo dos anos. Fruto de um processo 
histórico configura-se em relações sociais marcadas fundamentalmente pelo caráter antagônico da 
sociedade capitalista.

Ao pensar em desigualdade social no nosso país, deliberamos a educação como solucionadora 
e/ou minimizadora. A educação, na visão de Freire, possui como objetivo a prática da liberdade e essa 
prática só se estabelece na medida em que o oprimido tenha condições de se descobrir como sujeito de 
sua destinação histórica. É necessário que os homens se “sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu 
pensar, sua própria visão de mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas 
de seus companheiros”. (FREIRE, 1982, p. 141). 

Freire dedicou-se à tese de educar para a vida através de uma educação libertadora, voltada para 
a formação do individuo critico, criativo e participante da sociedade. A educação, assim, sedimenta-se 
na capacidade de reflexão e na tomada de decisões, levando-o a combater a opressão. 

Em um país como o Brasil, espera-se uma educação melhor que esteja mais acessível a toda a 
sociedade. Como lembra Freire (1979, p.30): “uma educação sem esperança não é educação”. Com isso, o 
autor pretende demonstrar que a educação em todos os âmbitos é conquistada gradativamente e não deve 
ser algo forçado da mesma forma que não é um “processo de adaptação”, pois, se assim o fosse, talvez o 
homem se manifestasse como um ser perfeito sem possibilidades de explorar suas capacidades.

Freire (1979, p. 11) concebe a educação como um mecanismo de mudança e dependência em 
relação à sociedade. Ele critica a educação neutra que não se posiciona, não é capaz de tomar atitudes a 
fim de reduzir as desigualdades existentes. Nesse sentido, a educação seria um meio de conscientização 
da sociedade rumo “à mudança de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais” (FREIRE, 
1979, p.10).

Diante do que foi destacado, é pertinente conceber a educação como fundamental no que 
concerne como é o caso, na desigualdade de rendas que pode ser discutida, entre outros fatores através 
de programas de transferências. Como exemplifica Sen (2001, p.55-56):

Por exemplo, ao lidar com a desigualdade de rendas, o assim chamado “princípio da transferência de 
Dalton” exige que uma pequena transferência de renda de uma pessoa mais rica para uma mais pobre – 
mantendo o total inalterado – deva ser vista como um melhoramento distributivo.   

Mas vale lembrar que, para Sen (2001, p. 60), as rendas não são suficientes para a definição da 
vida de um ser humano, já que a construção humana depende de outros fatores externos que garantem 
sua identidade. Assim, a medição da desigualdade, para o autor, depende de outras influências tais como 
a pluralidade de espaços nos quais a desigualdade pode ser encontrada e a diversidade dos indivíduos. 

Por outro lado, Sen (2001, p.156) analisa a referida proposta através de uma vinculação com as 
políticas públicas: “em particular, a ideia de uma “renda equivalente distribuída igualmente” conecta 
a medição da desigualdade diretamente à avaliação da política pública de maneira mais conveniente”. 
Com isso o autor revela que a distribuição de renda, se vinculada às políticas públicas pode ser mais 
eficaz no combate a desigualdade.

No que diz respeito à educação Freire (1979, p. 27-28) destaca esse fenômeno como possível 
ao homem, pois o mesmo é um ser “inacabado”, ou seja, está aberto a mudanças. Se o homem fosse um 
ser “acabado”, não haveria educação.  Em sua perspectiva, não é possível refletir sobre a educação sem 
refletir sobre o homem já que a educação é inerente apenas ao ser humano.

Isso demonstra que os autores citados são favoráveis tanto a uma educação mais acessível e 
menos limitada quanto à igualdade de condições entre os membros da sociedade.  Justamente em função 
disso, acredita-se que uma melhor educação implica menores índices de desigualdade, principalmente 
no que diz respeito a uma melhor igualdade de rendas. É incontestável que uma educação de qualidade 



8 9

com recursos bem aplicados e bem administrados promove, por sua vez, uma sociedade mais justa e 
igualitária.

Estabelecendo como foco a análise da desigualdade social e da educação, observamos que, na 
forma como se apresentam atualmente, esses parâmetros não podem ser analisados de forma separada, haja 
vista que corresponde a uma crise estrutural do sistema capitalista que envolve ideologias, investimentos 
e gastos sociais.

DESIGUALDADE SOCIAL: PARA ALÉM DO DISCURSO ECONÔMICO

A desigualdade social é um fenômeno que coloca os indivíduos em condições estruturalmente 
mais vantajosas que outros em uma mesma sociedade e se manifesta em vários aspectos, a saber: 
cultural, política, espaço geográfico, no plano econômico e muitos outros. Inúmeros autores apontam 
que é no plano econômico a sua face mais conhecida e que grande parte da população não dispõe de 
renda satisfatória para qualidade de vida. Conforme a análise de Sen (2001, p. 186): 

Na literatura sobre a desigualdade, a classificação que tradicionalmente tem sido mais largamente empregada 
é a da classe econômica – seja definida em termos de categorias marxistas ou alguma outra similar 
(concentrando-se principalmente, na propriedade dos meios de produção e ocupação), seja concebida em 
termos em grupos de renda ou categorias de riqueza. 

Marx (1981) analisa a sociedade através da luta de classes e aponta a desigualdade a partir das 
diferenças entre a burguesia, detentora dos meios de produção e os trabalhadores explorados com o 
trabalho coletivo. Essa dialética perpetuada pela mais valia concentrava a riqueza com o excedente 
da produção e marginalizava o cidadão, além de contar com o exercito de reserva dos desempregados 
uma vez que garantia uma concorrência entre os próprios trabalhadores cada vez mais dependentes, 
privando-os de sua liberdade e acentuando a desigualdade. Segundo Rousseau (2008), as bases às quais 
se firmam o processo das desigualdades sociais entre os homens é a noção de propriedade privada, ou 
seja, a necessidade de um superar o outro, numa busca constante de poder e riquezas para subjugar os 
seus semelhantes.

A desigualdade é uma das características mais marcantes da nossa sociedade, decorrente não 
somente da má distribuição de renda, haja vista que é um fenômeno complexo, constituída de um 
conjunto de elementos econômicos, políticos e culturais próprios de cada sociedade. No entanto, como 
já dizia Sen (2001, p.60), as desigualdades não são definidas apenas pelas rendas das pessoas.  Existem 
fatores externos como a personalidade do indivíduo que podem definir sua identidade e esses fatores 
estão fora da realidade econômica. Nesse sentido, Sen (2001, p. 185) afirma que: “é porque somos tão 
profundamente diversos que a igualdade num espaço com frequência resulta em desigualdade em outros 
espaços” e continua: “existem padrões sistemáticos de profunda desigualdade em características que não 
de renda entre grupos diferentes”. (SEN, 2001, p.178).

Enfatizando as perguntas: “por que a igualdade?” e “Igualdade de quê?” e relacionando com 
enfrentamento da complexidade e da diversidade humana, Sen (2001, p.29) argumenta que “as demandas 
de igualdade têm de ajustar-se à existência de uma diversidade humana generalizada”. Haja vista que, 
quando a igualdade é analisada separada de outras questões, a sua abordagem tende a ser deturpada, as 
demandas por igualdade devem ser relacionadas a objetivos agregadores. 

De acordo com Sen (2001, p. 203):

O primeiro conjunto de questões trata da compreensão da relevância e alcance de perguntas que podem 
ser legitimamente feitas sobre o igualitarismo, em particular, “por que a igualdade?” e “Igualdade de 
quê?”. Nesse contexto, é importante levar a serio tanto a diversidade dos seres humanos (o fato de que nos 
diferenciamos uns dos outros  em características pessoais bem como em circunstancias  externas) como a 
pluralidade de “espaços” relevantes em que a igualdade pode ser avaliada (a multiplicidade de variáveis – 
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rendas, riquezas, utilidades, liberdades, bens primários, capacidades – que servem respectivamente como 
esfera de comparação). As exigências da igualdade em diferentes espaços não coincidem precisamente 
porque os seres humanos são diversos. Igualdade em um espaço coexiste com desigualdades substanciais 
em outros.

O estudo realizado por Souza (2009) demonstra que ao associar desigualdade social ao nível de 
renda econômica esconde todos os fatores emocionais, morais e afetivos que constroem as diferenças 
sociais. “Esconder os fatores não econômicos da desigualdade é, na verdade, tornar invisível as duas 
questões que permitem efetivamente “compreender” o fenômeno da desigualdade social: a sua gênese 
e a sua reprodução no tempo” (SOUZA, 2009, p.18). E acrescenta: “Na realidade, a “legitimação da 
desigualdade” no Brasil contemporâneo, que é o que permite a sua reprodução cotidiana indefinidamente, 
nada tem a ver com esse passado longínquo. Ela é reproduzida cotidianamente por meios “modernos”. 
(SOUZA, 2009, p 15). 

Além do que foi abordado, Sen (2001, p.221) discute ainda a desigualdade como um elemento 
tolerável e que nem sempre tem relação direta com a economia.   Por exemplo, em uma disputa por 
funções em uma determinada instituição ou empresa: 

O argumento de que uma tal desigualdade pode todavia ser aceitável é melhor compreendido em termos de 
suas vantagens de eficiência, e não negando que haja qualquer desigualdade real aqui, pois todas as pessoas 
tiveram a mesma oportunidade para competir por cargos e posições. Uma desigualdade significativa tem 
de ser primeiro aceita, antes que  se examine   se   ela   se   justifica   ou   não.   Justificar a desigualdade 
de capacidades no caso discutido consistiria em argumentar que sua eliminação tenderia a reduzir bastante 
substancialmente as capacidades de muitas pessoas, e que isso seria ineficiente e inaceitável. 

A esse respeito Souza (2009, p.43) analisa que alguns “benefícios” desencadeados pelas 
desigualdades e que são atribuídos a certos indivíduos têm uma aceitabilidade melhor no Brasil do 
que outrora. Além disso, tais benfeitorias para o autor podem até mesmo ser consideradas como justas 
já que alguns indivíduos possuem melhor “desempenho” e por isso mesmo devem ser mais bem 
recompensados.

Portanto, a teoria da igualdade será ampla na medida em que o Estado possibilite que liberdades 
individuais qualitativas, o acesso à saúde e o acesso à educação sejam prioridades a todos na formulação da 
economia do bem-estar. Os autores fornecem subsídios não só pela construção do IDH, reconhecidamente 
utilizado pela ONU enquanto índice de qualidade de vida. Sua análise da diversidade humana e do 
espaço existencial da “condição do agente” permite ir além do conhecimento econômico tradicional. 
Sen (2001).

DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE

Pretende-se nesta sessão demonstrar as implicações dos gastos sociais para a redução do Índice 
de Gini durante o período estudado. Os gastos sociais utilizados como referência para análise foram: 
Desigualdade, transferência do Programa Bolsa Família, gastos com atividades de educação e gastos com 
atividades de saúde. As variáveis foram obtidas em duas fontes: O índice de Gini para medir a desigualdade 
existente na distribuição de renda domiciliar, disponibilizados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano 
e o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). A tabela 1 descreve as variáveis utilizadas e as 
respectivas fontes de dados.
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Tabela 1 - Descrição das variáveis utilizadas

Variável Descrição Fonte 
Índice de Gini Coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita Atlas 

Brasil*
Renda e Emprego Transferência do Bolsa Família IMRS**
Renda e Emprego Transferência per capta do Bolsa Família IMRS**
Renda e Emprego Renda do setor produtivo\PIB IMRS**
Renda e Emprego Renda do setor produtivo\PIB per capta IMRS**
Educação Gasto per capita com atividades de educação IMRS**
Saúde Gasto per capita com atividades de saúde IMRS**

Período: 2000 e 2010***
 Fonte: elaboração própria
 

* Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento 
Humano nas Regiões Metropolitanas. O Atlas é, uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 20 Regiões Metropolitanas (RM) e suas respectivas Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDH), com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Disponível em: http://www.
atlasbrasil.org.br/

** índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) dispostos na Lei 15011, de 15/01/2004, que também atribui à Fundação João 
Pinheiro a responsabilidade pela sua construção. Disponível em: www.imrs.fjp.mg.gov.br

***Como os dados sobre o índice de Gini só estão disponíveis para os anos de 2000 e 2010, as demais variáveis coletadas restringiram a 
esses dois anos censitários.

Com a finalidade de atender aos objetivos do trabalho, utilizou-se nesta investigação o método de 
pesquisa empírico-analítico (arquivo/empirista - banco de dados) que corresponde à utilização de técnica 
de coleta de dados e análise, com métricas quantitativas. A amostra é constituída dos 853 municípios de 
Minas Gerais.  Foi realizada estatística descritiva reunindo informações e, para isso, primeiro calculamos 
indicadores relativos à média do estado para cada variável. Em seguida, calculamos mediana a partir dos 
valores mensurados. Por fim, os valores máximo e mínimo.  

As Tabelas 2 e 3 apresentam as estatísticas descritivas (mínimo, máximo, média e mediana) das 
variáveis utilizadas com gastos públicos per capita no período censitário de 2000 e 2010, dos municípios 
do estado de Minas Gerais.

Tabela 2 - Estatísticas descritivas (gastos per capita) – 2000.

Variáveis Média Mediana Mín. Máx. Observações 
Transferência 
Bolsa Família

450,0 207,4 5,61 8.320,37 Dados coletados  no 
IMRS/Inicio 2004

Transferência 
per capta do 
Bolsa Família

2,32 1,83 0,15 8,02 Dados coletados  no 
IMRS/ano 2004

Renda do setor 
produtivo\PIB

117.951,11 21.232,50 3.546,49 15.688.062,83 Dimensão Renda e 
Emprego

Renda do setor 
produtivo\PIB 
per capta

3.818,67 2.872,28 982,92 62.324,39 Dimensão Renda e 
Emprego
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Gasto per capita 
com atividades 
de educação

161,54 140,85

-

772,97 Dimensão Educação

Gasto per capita 
com atividades 
de saúde

78,33 70,50

-

650,19 Dimensão Saúde

Fonte: elaboração própria

  Tabela 3 - Estatísticas descritivas (gastos per capita) - 2010

Variáveis Média Mediana Mín. Máx. Observações 
Transferência 
do Bolsa 
Família

1.394,57 725,90 29,92 70.095,30 Ano 2010

Transferência 
per capta do 
Bolsa Família

7,57 7,02 1,06 16,67 Ano 2010

Renda do setor 
produtivo\PIB

411.935,41 70.017,49 11.201,96 51.467.872,00 Dimensão Renda e 
Emprego

Renda do setor 
produtivo\PIB 
per capta

12.353,82 8.450,33 3.594,08 239.745,66 Dimensão Renda e 
Emprego

Gasto per capita 
com atividades 
de educação

384,90 347,94 110,52 1.684,96 Dimensão Educação

Gasto per capita 
com atividades 
de saúde

372,26 337,20 53,41 1.372,84 Dimensão Saúde

Fonte: elaboração própria

Destacamos que nos municípios de Gonzaga, Grupiara, Itatiaiuçu, Lagoa Grande, Mar de 
Espanha, Pintópolis e Rio Pomba não constam o valor mínimo em repasses per capita em educação 
durante o ano de 2000. O mesmo caso se aplica aos gastos per capita com atividades em saúde já que 
para os municípios de Gonzaga, Grupiara, Itatiaiuçu, Lagoa Grande, Mar de Espanha, Pintópolis, Rio 
Pomba e Senador Amaral não foi identificado o valor mínimo de transferências. O município de Serra da 
Saudade foi apontado com o maior valor per capita em recursos. Em relação a essa ausência de dados a 
fonte (IMRS) não aponta os motivos pelos quais não houve mensuração dos dados. 

Para o ano de 2010, destaca-se o município de São Geraldo com a menor transferência de recursos 
per capita em educação com o valor mínimo de 110,52. No que concerne à saúde, o valor mínimo em 
2010 corresponde ao município de Belo Vale, com R$53,41.

Na dimensão renda/emprego PIB per capita para o ano de 2000 o município de São João das 
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Missões obteve o menor valor em repasses com R$982,92. São João das missões curiosamente se destaca 
mais uma vez em 2010 como o município com menor valor em repasses, isto é, R$3.594,08. A respeito 
da transferência per capita com o Programa Bolsa Família identificou-se, no ano de 2000, um valor 
mínimo de R$0,15 para o município de Santana do Riacho e um valor máximo de R$8,02 em recursos 
para Fruta de Leite. O município de Araújos atinge em 2010 o valor mínimo per capita com o Bolsa 
Família de R$1,06. Santa Cruz de Salinas fica com o maior valor que corresponde a R$16,67.

 Outra medida de posição, a mediana corresponde ao valor central que divide o conjunto de dados 
em duas partes, sendo metade dos elementos com valores abaixo da mediana e metade com valores 
acima dessa medida. A mediana dos gastos per capita com educação no ano de 2000 foi de R$1,83. Isso 
implica dizer que metade dos municípios gastou menos de R$1,83 e a outra metade gastou acima disso. 
A média, de R$ 2,32, é mais alta que a mediana. Isso indica a presença na amostra de valores extremos 
superiores, isto é, de municípios com valores de repasse bem mais alto que os demais municípios, o que 
eleva a média do conjunto. Em 2010 a média e a mediana aumentaram consideravelmente, demonstrando 
a elevação desses gastos. A média é de R$7,57 e a mediana de R$7,02, denotando a mesma situação 
percebida em 2000, da existência de municípios com valores de gastos mais altos que os demais

Na mesma direção, a renda média do setor produtivo PIB per capita em 2000 foi de R$3.818,67 
contra a mediana de R$2.872,28. Em 2010 a média registrada foi de R$12.353,82. A mediana, de 
R$8.450,33. No mesmo sentido é possível inferir que foi transferido para metade dos municípios valores 
abaixo de R$2.872,28 e o restante ganhou valores acima. Em 2010, da mesma forma, parte dos municípios 
recebeu menos de R$8.450,33, a outra parte recebeu valores mais altos. Os gastos médios per capita com 
atividades em educação em 2000 foram de R$161,54, com mediana de R$140,85. Em 2010 os gastos 
médios somaram um valor total de R$384,90 e a mediana registrada foi de R$347,94. No mesmo sentido 
observa-se em relação aos gastos com saúde que obtiveram uma média de R$78,33 em 2000 e mediana 
de R$70,50 contra 2010 com média de R$372,26 e R$337,20 para a mediana. 

Diante dos resultados ilustrados pelas tabelas é possível inferir que há indícios de que o Índice 
de Gini, coeficiente que mensura o grau de concentração de renda, associado aos gastos sociais pode ter 
contribuído na redução da desigualdade nos municípios mineiros tendo em vista que em 2000 registrou 
um grau de concentração de renda de 0,54 e em 2010 houve uma queda para 0,47.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos deste trabalho foram alcançados à medida que se infere que o aumento dos gastos 
sociais correspondeu uma diminuição no índice de Gini. Essa constatação corrobora estudos anteriores 
que relacionam essas variáveis.

Ao estudar os repasses per capita com o programa Bolsa Família, a conclusão é a mesma já que 
houve um avanço considerável de recursos entre os anos de 2000 e 2010.  Diante disso, é essencial referir 
o “princípio da transferência de Dalton” aludida por Sen (2001, p.55-56), no qual ele propunha outro tipo 
de transferência como meio de abrandar as desigualdades. O princípio recomendava que se transferisse 
um pequeno percentual da renda dos mais ricos aos mais pobres de forma que o total permanecesse 
inalterado. Entretanto, é evidente que esse princípio não se aplica a qualquer situação e, principalmente, 
a qualquer cenário político. Para que sua aplicação se tornasse eficaz, o país precisa minimamente estar 
em equilíbrio econômico.   

Os mesmos avanços são observados na dimensão renda/emprego dados PIB per capita. Além da 
questão material, deve-se considerar o que Sen (2001) denomina de capacidades, as quais podem ser 
concebidas como uma espécie de desigualdade justa ou uma igualdade “real” de oportunidades nas quais 
os mais bem sucedidos merecem por mérito próprio ser mais bem premiados. Nesse sentido, Sen dialoga 
com Souza (1979) na medida em que ambos compactuam dessa ideia da desigualdade. 
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Os dados ilustram que houve um aumento considerável na transferência de recursos per capita 
com atividades em educação. Não obstante, é fundamental lembrar, conforme Sen (2001), que a igualdade 
em um espaço sempre implica desigualdade por outro lado. Portanto, mesmo se os recursos em educação 
fossem distribuídos igualmente, haveria outras diferenças decorrentes de aspectos políticos, culturais, 
etc.

Vale reiterar, segundo Freire (1979), que a educação deve ser não só um mecanismo de mudança, 
mas também deve impulsionar o indivíduo a lutar pelos seus direitos. Em outras palavras, a educação deve 
contribuir na redução das várias disparidades existentes. Logo, a desigualdade é manifestada de várias 
maneiras: como já dizia outrora Amartya Sen (2001), as diferenças dependem de elementos externos que 
sempre vão existir de alguma forma já que a igualdade em um espaço implica desigualdade em outro.

No que diz respeito aos per capita com a saúde, mesmo com a ascensão considerável dos 
recursos no período em estudo, é notório que, da mesma forma que a educação, a saúde aumentou sua 
participação no gasto social total. Os problemas relacionados à saúde, segundo Sen (2001; 179), não 
têm necessariamente correlação com a desigualdade de renda haja vista que as pessoas podem ter rendas 
equivalentes e, por outro lado, não possuírem um atendimento de qualidade que propicie, por exemplo, 
uma boa nutrição.

A partir da estimativa dos dados, foi possível perceber a dimensão do crescimento dos recursos 
transferidos para os municípios mineiros no ano de 2000 e 2010. Os dados em destaque podem ter sido 
significativos na diminuição da desigualdade de renda. No entanto, somente a partir de um estudo em 
que se busque estudar essa relação por meio de técnica estatística própria se poderá afirmar que os gastos 
sociais influenciaram o índice de desigualdade nos períodos analisados.
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