
A pobreza
escondida:
novos produtos
mostram focos
de concentração

• HUMANIDADES

CEPID

A miséria oculta revelada
CD-ROM e Servidor de Mapas do Centro
de Estudos da Metrópole dão retrato
real das carências sociais de São Paulo

~

ocê olha pela janela do
seu carro e lá está a pobre-

za, mais do que visível. Mas
as estatísticas não são tão

palpáveis quanto a realidade,
e quando se fala na Região Metropoli-
tana de São Paulo (RMSP) não é difícil
que os números se mostrem otimistas,
falem em riqueza e escondam boa par-
te da miséria. "Em geral, as médias es-
condem a pobreza e sabíamos que era
preciso prover o Estado e as pessoas de
elementos que permitissem identificar
de fato as carências sociais e a falta de
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acesso aos serviços na RMSP. Assim,
disponibilizamos para o setor público
não apenas um conhecimento mais
fino da situação social, mas ferramen-
tas para a intervenção sobre a realida-
de", afirma Argelina Cheibub Figuei-
redo, diretora do Centro de Estudos da
Metrópole (CEM), que é um dos dez
Centros de Pesquisa, Inovação e Difu-
são (Cepids) apoiados pela FAPESP.

O CEM lança, neste mês, produtos
que, além de apoiar os cerca de 20 pro-
jetos de pesquisa que desenvolve, aju-
darão a minimizar essa imprecisão e fa-

cilitarão o acesso do público em geral a
informações sobre a RMSP. O primei-
ro deles é um CD-ROM com dados
censitários desagregados da RMSP. Ele
contém a cartografia digital e os dados
do questionário dos censos demográ-
ficos de 1991 e de 2000 e da Contagem
Populacional de 1996, todos realizados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Grande parte da di-
gitalização desses dados foi realizada
pela Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade), que é uma
parceira do CEM nesse projeto.



As informações refe-
rem-se a 21 municípios da
RMSP,compreendendo cer-
ca de 95% de sua popula-
ção. Serão produzidas ini-
cialmente 200 unidades do
CD-ROM, que serão distri-
buídas gratuitamente ao se-
tor público e a pesquisado-
res por meio de pedido via
e-mail. Esse CD traz tam-
bém o programa gratuito
Terraview, desenvolvido pe-
lo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe),
que tem por objetivo tornar
a cartografia digital cada
vez mais acessível a usuá-
rios brasileiros.

"Com esse CD-ROM, o
CEM dá acesso a um con-
junto integrado de infor-
mações, antes dispersas em
várias agências do setor pú-
blico e em empresas que
cobravam por esse serviço.
Os dados do CD-ROM já
estão sendo usados em
cursos de introdução ao
uso de um Sistema de In-
formaçõesGeográficas(SIG)
para o pessoal do setor público ligado
à formulação de políticas sociais", diz
Argelina.

As áreas com alta concentração de
pobreza ou atendidas insuficientemen-
te por políticas públicas aparecem com
clareza, já que o tamanho dos setores
censitários é restrito a 300 famílias.
Com essa desagregação das informa-
ções, já que são mais de 20 mil setores
para a RMSP em 2000, torna-se possí-
vel identificar os grupos sociais que, no
interior de cada um dos municípios ou
na confluência de municípios, deve-
riam ser o alvo preferencial de políticas
sociais. "Constitui, assim, um instru-
mento fundamental para que o poder
público possa tomar suas decisões e be-
neficiar grupos sociais que, sem essa
ferramenta informativa, estariam ex-
cluídos das políticas governamentais",
afirma a professora. Ela ressalta tam-
bém que as informações permitirão a
pesquisadores refinar o conhecimento
existente sobre os inúmeros processos
sociais em curso na metrópole.

A utilização desses dados de forma
associada a um SIG sobre prestação de
serviços públicos, como vem sendo fei-

Fila de desempregados na
Grande São Paulo: dados ajudarão
a conhecer as demandas sociais

to pelas pesquisas do CEM, permite
traçar um diagnóstico das demandas
latentes, ou seja, de grupos que, em
razão das próprias condições de vul-
nerabilidade em que vivem, não têm
meios de canalizar suas demandas.

Educação e desenvolvimento - Nessa
linha de ação, o CEM já desenvolveu es-
tudos nas áreas de planejamento urba-
no, para a prefeitura de Mauá, de edu-
cação,para as prefeituras de Guarulhos,
Embu e São Paulo, e vem fazendo pes-
quisas nas áreas de habitação, assistên-
cia social e desenvolvimento econômi-
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co para a prefeitura de São
Paulo. Um outro produto
que está em funcionamen-
to é o Servidor de Mapas,
que pode ser acessado via
Internet pelo www.centro-
dametropole.org.br, site no
qual os pesquisadores e ges-
tores públicos podem en-
contrar também parte da
produção de pesquisas do
CEM. O aplicativo, cuja
tecnologia foi desenvolvi-
da pelo CEM com apoio
do Inpe, permite ainda a
visualização espacial de in-
dicadores socioeconômi-
cos de variáveis censitárias
do IBGE, para os anos de
1991,1996 e 2000.

"Aocontrário de outros
aplicativossemelhantes exis-
tentes em instituições co-
mo o IBGE,cujo servidor de
mapas só disponibiliza da-
dos por municípios, o ser-
vidor do CEM mostra-os
por distrito (são 162 na
RMSP)", explica Argelina.
O sistema oferece recursos
de zoom, busca seletiva,ela-

boração de legendas e impressão dos
mapas. Entre os dados que poderão ser
encontrados por esse instrumento es-
tão: população, gênero, idade, escola-
ridade, rendimento, condições de do-
micílio, escolaridade e migração. Mais
tarde, os interessados terão acesso tam-
bém a dados referentes a eleições, equi-
pamentos culturais, igrejas e políticas
públicas. "O aplicativo foi desenvolvido
de forma a facilitar ao extremo o seu
uso, permitindo mesmo a um aluno da
7" série manuseá-lo sem problemas",
garante a diretora do CEM.

Por meio desses produtos, o CEM,
com sede no Centro Brasileiro de Aná-
lise e Planejamento (Cebrap), cum-
pre uma de suas funções como Cepid.
"Um dos principais objetivos da FA-
PESP ao criar um Cepid foi o de vin-
cular estreitamente as atividades de
pesquisa à transferência e à difusão de
conhecimentos. Com esses produtos,
garantimos o acesso fácil e sem custo a
informações georreferenciadas aos pes-
quisadores, pessoal do setor público e
população em geral, para formulação
e avaliação de suas políticas públicas",
afirma a professora Argelina. •
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