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QUE 
MUNDO 
É ESTE ?



IDH– 2010 – estados brasileiros

Fonte: Atlas do Desenvolvimento 
Humano - 2010,  PNUD 2013

QUE PAÍS 
É ESTE ?



QUE ESTADO É ESTE ?

IDH 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento 
Humano 2010, PNUD, 2013



QUE CIDADE É 
ESTA ?

Fonte: Pesquisa Metricas Territoriais - Convênio PUCSP/ CEDEPE/ CEDEST– Sociedade Hospital 
Samaritano, 2013 

Mapa da exclusão/inclusão social – São Paulo -
2010



Métricas Territoriais

expressão quantitativa do modo de 
presença, da qualidade de  

condições , da abrangência e das 
características do assentamento de 

um agregado populacional 



O que é o Mapa E/I Social?

O Mapa da Exclusão/ Inclusão Social – MEIS é 
uma metodologia de análise da incidência de 
desigualdades econômicas e sociais entre os 
territórios de uma cidade. 

Constitui-se em uma métrica de análise 
intraurbana que busca medir os intervalos entre 
as melhores e piores condições vividas pela 
população a partir do território onde vive. 



O que é o Mapa E/I Social?

Por se tratar de uma medida valorativa ela parte de 
quatro grandes condições desejáveis: 

• autonomia; 

• qualidade de vida; 

• desenvolvimento humano e 

• equidade.



� É um instrumento político para conquista da 
cidadania através da difusão de padrões básicos de 
inclusão.

� instrumento de decisão política para pactos de 
cidadania do lugar e para priorização de políticas 
públicas.

� produz conhecimento para a cidadania pois 
seus resultados são de leitura popular:

O que é o Mapa E/I Social?



A primeira construção ocorreu em 1995, a partir dos 
dados censitários de 1991 pelo NEPSAS - Núcleo de 
Seguridade e Assistência social da PUCSP, em 1996. 

Ocorreu pelo fato de que São Paulo foi a primeira 
cidade a estabelecer sua delimitação interna em 
distritos, processo este acompanhado pelo IBGE 
respeitando os limites dos setores censitários.

Um pouco de história...



SP, 1995-1996 – O MAPA 1

Mapa de Exclusão/Inclusão Social de São Paulo. 

Aldaiza Sposati (Coord.) São Paulo, EDUC, 1996. 



Ocorreu ainda pelo apoio de Dom Paulo Evaristo 
Arns em discutir a exclusão social e suas expressões a 
partir dos grupos das comunidade de base das 
paróquias paulistanas.

Desse estudo, na forma de livro, palestras, artigos, 
teses, e ainda cartilhas populares fez nascer uma 
parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, então coordenada por Gilberto Câmara e a 
criação do CEDEST -- Centro de Estudos das 
Desigualdades Socioterritoriais. 

Um pouco de história...



[1] A Fluidez da Inclusão/Exclusão Social, Revista Ciência&Cultura, 2005

[2] Cidade em Pedaços , Editora Brasiliense, 2001, 173 p.

Aldaisa Sposati [1,2]

…novas técnicas e metodologias
geoespaciais que permitem
colocar em perspectiva a 
realidade sócio-econômico-
espacial e seu movimento
territorial. Modo de objetivação, 
com leitura possível na cena
pública, a nova cognição permite
adentrar o debate político das 
políticas públicas



Leitura da cidade pelos seus 96 distritos



10 Distritos mais populosos da cidade















Índice de Discrepância – IDI

� é a medida de desigualdade construída 
pela distância entre a maior e a menor 
incidência territorial de uma variável.

IDI = B/A
A B

� estabelece a escala de distância entre 
a pior e a melhor posição de cada 
variável no território;



Construir índices
territorializados
compostos analíticos
da proteção social de famílias da
cidade de São Paulo



Equidade Autonomia

Desenvolvimento 

humano
Qualidade 

de vida



AUTONOMIA

� chefes de família por faixas de 
rendimento na cidade de São Paulo.

� Incidência distrital de oferta de emprego 
para a população de14 a 69 anos na 
cidade de São Paulo.

� Incidência distrital de oferta de emprego 
para a população de16 a 69 anos na 
cidade de São Paulo.

� Incidência distrital de oferta de emprego 
para a população de18 a 69 anos na 
cidade de São Paulo

� Incidência distrital da presença da 
população de rua na cidade de São Paulo















QUALIDADE

DE VIDA

� densidade dos domicílios
� domicílios não próprios.
� domicílios improvisados.
� domicílios subnormais e volume de 

população em tais domicílios.
� domicílios servidos por rede  pública de 

água.
� domicílios servidos por rede  pública de 

esgoto.
� domicílios servidos por coleta de lixo.
� novas  construções verticalizadas.
� tempo médio de viagem  gasto no 

deslocamento do distrito onde se localiza 
o domicilio.

� oferta  distrital de serviços educacionais.
� oferta distrital de serviços de saúde.
� oferta  distrital de serviços e benefícios  

de assistência social .





















DESENVOLVIMENTO

HUMANO

� mortalidade infantil
� mortalidade na infância menos de 5 anos
� homicídio juvenil(14-25 anos)
� longevidade(pessoas acima de 70 anos)
� anos de vida perdidos( 0-69 anos)- apvp
� alfabetização precoce(aos 5 anos )
� alfabetização tardia(10 a 14 anos)
� incidência distrital de chefe de família 

por nível de instrução
� incidência distrital de atos infracionais e 

crimes registrados  nos distritos policiais 
(furto, estupro, homicídio)









EQUIDADE

� incidência distrital de chefe de família 
mulher

� incidência distrital de chefe de família 
mulher sem rendimento

� incidência distrital de chefe de família 
mulher sem alfabetização

� incidência distrital de oferta de empregos 
para mulheres





Estabelece hierarquias de condições de 
exclusão/inclusão social a partir de:

� notas

� rankings

-1 0 1

Padrão básico de inclusão social



SocialÍndice de Exclusão Social
Padrão Básico de Inclusão Social – PBI

� Lugar de referência de passagem de exclusão para 
inclusão social.

� Construção real e histórica fundada no 
entendimento de uma sociedade sobre condições 
básicas de cidadania a serem universalizadas como 
inclusão social para todos.

� Estabelece hierarquias de relações entre 
exclusão/inclusão social com base em uma régua 
normalizada para valores entre [-1, +1]



Fonte: Pesquisa Metricas Territoriais - Convênio PUCSP/ CEDEPE/ CEDEST– Sociedade Hospital 
Samaritano, 2013 

Fonte: Pesquisa Metricas Territoriais - Convênio PUCSP/ CEDEPE/ CEDEST– Sociedade Hospital 
Samaritano, 2013 



Fonte: Pesquisa Metricas Territoriais - Convênio PUCSP/ CEDEPE/ CEDEST– Sociedade Hospital 
Samaritano, 2013 

Fonte: Pesquisa Metricas Territoriais - Convênio PUCSP/ CEDEPE/ CEDEST– Sociedade Hospital 
Samaritano, 2013 



Índice de Exclusão Social – IEX 2010
A escala da desigualdade

Jd Ângela

Capão Redondo

Jd São Luis

Campo Limpo






