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Resumo: O presente trabalho apresenta o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS e os elementos analíticos e metodológicos que nortearam sua construção.
Esse indicador permite ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das condições de vida no interior de seu município, com a identificação
e a localização espacial das áreas que abrigam segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza. São apresentados os resultados para o Estado de São Paulo
e para a Região Metropolitana de São Paulo, onde se visualiza a existência da forte segregação socioespacial.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Pobreza. Segregação.
Abstract: The purpose of this paper is to present an index of social vulnerability in the state of Sao Paulo named IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social,
as well as the analytical and methodological guidelines for its construction. This index provides both public managers and society at large with a detailed view of life
conditions in their municipalities, by identifying and locating areas dwelt by population segments which are most vulnerable to poverty. Results are given
for both the state of Sao Paulo and the Metropolitan Area of Sao Paulo, showing, in the latter, the existence of high levels of socio-spatial segregation.
Key words: Vulnerability. Poverty. Segregation.

E

m geral, na ausência de um conceito teórico de pobreza, trabalha-se com noções normativas baseadas em percepções quanto ao padrão de vida desejável em uma
sociedade. A concepção de pobreza está, portanto, referida a um espaço geográfico e a um período determinado, expressa por características socioeconômicas e políticas de um país ou região, num determinado momento
histórico, frente a certo padrão ideal. Assim, a classificação de indivíduos e famílias segundo suas condições de
vida tende a ser realizada por meio da negação, ou seja, são pobres aqueles que, por exemplo, não dispõem de
uma renda mínima necessária à subsistência ou têm atendimento deficiente de suas necessidades básicas. Isso
faz com que os conceitos e medidas existentes busquem estabelecer um padrão que permita classificar pessoas
ou famílias, por meio de um ou mais atributos, que representa uma proxy do nível de bem-estar.
A renda auferida por famílias ou individualmente é o indicador mais utilizado na operacionalização do conceito de pobreza, o que se justifica na medida em que, nas sociedades modernas, suas necessidades são atenSão Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006
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didas, basicamente, por meios de trocas mercantis.1
Nessa vertente, destaca-se a construção das linhas de
indigência e pobreza que são definidas a partir de um
padrão de consumo alimentar adequado à sobrevivência dos indivíduos ou famílias (linha de indigência), além de outras necessidades básicas, como habitação, vestuário etc. (linha de pobreza).
Assim, grupos familiares ou pessoas classificam-se em pobres ou não-pobres de acordo com
a insuficiência de renda para propiciar seu acesso
àquele padrão. Trata-se, nesse caso, de uma medida
da pobreza absoluta, baseada em noções normativas que definem o nível de renda necessário para
garantir a sobrevivência física dos indivíduos em
determinada sociedade.
Já a abordagem relativa da pobreza define as necessidades a serem atendidas a partir do padrão de vida
predominante na sociedade, que identifica os pobres
a partir da construção de linhas de pobreza relativas,
muito mais associadas à distribuição do que ao nível da
renda. Independentemente do caráter da medida, absoluto ou relativo, a mensuração por meio de linhas de
pobreza, embora permita identificar, de forma simples,
parcelas carentes da população, tende a gerar grupos
estanques de pobres e não-pobres, mostrando-se insuficientes para estabelecer, internamente a estes conjuntos, diferenças de condições de vida.
Tais indicadores, vistos como insuficiência absoluta ou relativa de renda, têm perdido muito de seu
prestígio desde os debates que culminaram no desenho do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH,
sob a liderança do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento – PNUD,2 uma vez que são bastante convincentes os argumentos críticos à visão que
lhes dá sustentação, isto é, de que a medida da renda
monetária corrente é insuficiente para definir a situação de pobreza de um indivíduo.
Decerto, duas pessoas com o mesmo nível de renda corrente, supostamente abaixo da linha de pobreza, mas com diferentes condições de saúde ou grau
de instrução, dispõem de chances distintas de deixar
essa situação. É claro que há diversas outras condições que podem favorecer ou dificultar seus movimentos em relação à linha de pobreza – como posição no ciclo de vida, características familiares, local
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em que reside e distintivos étnicos, citando apenas
algumas. Porém, isso só reforça a idéia de que as medidas tradicionais de pobreza não são suficientes para
caracterizar o fenômeno com precisão.
Pode-se supor que uma das razões da perda de
prestígio dessas medidas resida no fato de se pretender extrair delas mais do que são, efetivamente,
capazes de proporcionar, como a própria crítica anterior sugere. Tais indicadores devem ser vistos apenas
como uma contagem, em determinado momento, de
quantas pessoas ou famílias dispõem de renda suficiente para suprir suas necessidades básicas. Eles
nada dizem sobre as causas dessa situação ou as formas de superá-la.
Não é raro confundir a medida de um fenômeno
com o próprio fenômeno, e isso parece ser particularmente freqüente quando se trata da pobreza. O
montante de renda de que uma pessoa ou família
dispõe, em relação a um determinado padrão prédefinido, é apenas uma das manifestações da pobreza, passível de mensuração relativamente simples.
Tal indicador não é mais que uma das possíveis medidas da extensão da pobreza – é parcial, não é a
única, não dispõe de poder explicativo do fenômeno
e talvez nem seja a melhor. Desse modo, desenhar
políticas públicas com o único objetivo de elevar o
montante de renda, além de atingir apenas uma das
facetas da pobreza, não considera os efeitos que podem ser causados na própria linha de pobreza (o
padrão de consumo pré-definido).
Essa linha é construída a partir de um leque de
bens e serviços considerado necessário para a sobrevivência de uma pessoa ou família, valorada por seus
preços correntes. Imaginar que tais valores não se alterem diante de mudanças na estrutura de consumo
de um país ou região é desconsiderar um dos princípios básicos da economia, que afirma haver uma
estreita relação entre as estruturas de produção, de
preços relativos e de consumo. Tendo em vista que
a estrutura de produção é mais lenta em suas respostas, mudanças no padrão de consumo, por exemplo,
tende a provocar uma rápida alteração na estrutura de
preços relativos (e vice-versa), o que poderia implicar
apenas a elevação da linha de pobreza e não a redução do número de pobres. Evidentemente, há outros
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fatores a considerar, mas esse esquema simplificado
parece satisfatório para demonstrar o quanto é arriscado definir políticas a partir de análises superficiais
dos indicadores de pobreza.
Em outros termos, tal como sustenta o paradigma
do IDH, a pobreza não se resume à carência de renda.
Logo, apenas elevá-la não garante necessariamente a
melhora permanente das condições de vida de seus
beneficiários. Isso não significa que políticas redistributivas ou de transferência de renda sejam inócuas,
mas que são insuficientes para combater a pobreza.
Como se pode notar, medir ou descrever a pobreza
é muito mais fácil que combatê-la. Trata-se de um
problema complexo e multifacetado, cuja erradicação
não se atinge com soluções simplórias.
Em síntese, as críticas aos indicadores tradicionais
de pobreza têm sido muito mais relacionadas aos
usos que se fazem deles do que aos indicadores em
si. Colocando-os em sua verdadeira dimensão, muito
menos ambiciosa do que seus críticos (e muitos de
seus defensores) fazem crer, são capazes de fornecer
uma medida simples, embora parcial, da pobreza em
determinado país ou região.
Um caminho possível para uma mensuração que
não se limite à renda, é a utilização do conceito de
necessidades básicas insatisfeitas, em que se incorpora à renda as questões de educação, saneamento,
habitação e outras, privilegiando-se o caráter multidimensional da pobreza, com o reconhecimento
da inter-relação entre as diversas carências. Em
termos operacionais, essa abordagem implica a
criação de indicadores sintéticos que expressem o
conjunto de dimensões incorporadas à mensuração
do fenômeno, cuja experiência mais bem sucedida
foi o IDH. Pode-se ainda recorrer a combinações
de medidas, que possibilitem uma caracterização
mais rica e completa da situação socioeconômica
de indivíduos e famílias, mas que, algumas vezes,
não permitem hierarquizar os subgrupos criados,
uma vez que cada dimensão possui significados
próprios que dificilmente podem ser comparados
entre si. Além disso, a operacionalização desse tipo
de indicador requer a disponibilidade de amplo e
diversificado conjunto de informações sobre a população a ser caracterizada.

Mais recentemente, incorporou-se à discussão a
concepção de vulnerabilidade social de pessoas, famílias
ou comunidades, entendida como uma combinação
de fatores que possam produzir uma deterioração de
seu nível de bem-estar em conseqüência de sua exposição a determinados tipos de riscos. Nesse sentido,
vulnerabilidade é uma noção multidimensional, uma
vez que afeta indivíduos, grupos e comunidades, em
planos distintos de seu bem-estar, em diferentes formas e intensidades.
De acordo com Katzman (1999), a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais
refere-se a sua maior ou menor capacidade de
controlar as forças que afetam seu bem-estar, isto
é, a posse ou o controle dos recursos requeridos
(ativos) para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade. Assim, a vulnerabilidade à pobreza não se
limita em considerar a privação de renda, central
nas medições baseadas em linhas de pobreza, mas
também a composição familiar, as condições de
saúde e o acesso a serviços médicos, o acesso e a
qualidade do sistema educacional, a possibilidade
de obter trabalho com qualidade e remuneração
adequadas, a existência de garantias legais e políticas etc. Por exemplo, a mera condição de família
monoparental, com crianças pequenas e chefiadas
por uma mulher, não a torna necessariamente vulnerável, mas a combinação dessa situação com a
baixa escolaridade da chefe configura uma situação
de vulnerabilidade social, uma vez que os recursos
cognitivos acumulados por essa família podem ser
insuficientes para lhe garantir níveis adequados de
bem-estar, expondo-a a riscos variados como agravos à saúde, violência e pobreza.
Outro aspecto relacionado à questão merece alguns comentários nesta introdução: os padrões de
ocupação do espaço urbano pelos diferentes grupos
sociais. Vários são os estudos sobre o tema que se
seguiram aos trabalhos pioneiros de Kowarik (1979),
em São Paulo, e de Santos (1978) e Vetter (1975), no
Rio de Janeiro, os quais estabeleceram os termos do
debate que seguiu em torno da segregação socioespacial. Nesses trabalhos, origina-se a noção de “padrão
periférico de urbanização”, definido pela segregação
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social dos estratos de menor renda, a autoconstrução
e a limitação ao acesso aos bens e serviços públicos.
Não é o caso de retomar aqui os termos desse
debate e a evolução no conhecimento sobre o tema,
mas apenas tomar como pressuposto que tal padrão
ainda persiste embora a visão dual “centro-periferia”
não mais seja capaz de descrevê-lo adequadamente.
Isso representa que não deixam de existir espaços socialmente homogêneos no interior das grandes
cidades, mas reproduz-se no seio desses espaços a
estrutura centro-periferia, inclusive com o surgimento da produção de áreas destinadas à residência dos
estratos populacionais de renda média e alta. Desse
modo, a associação entre periferia e pobreza deixa de
ser direta e biunívoca, pondo em questão o modelo
centro-periferia para descrever as formas de apropriação/ocupação do espaço urbano, o que não significa a superação da segregação socioespacial, mas
seu aprofundamento e complexificação.
Tal tema é particularmente relevante no âmbito
deste estudo na medida em que seu objetivo maior é
construir um instrumento operacional aos formuladores e executores de políticas públicas que permita
subsidiá-los na definição de áreas prioritárias de intervenção. Desse modo, se famílias com determinadas características tendem a concentrar-se em áreas
urbanas específicas, a depender dessas características,
as áreas que as abrigam podem ser definidas como
prioritárias para intervenção pública. Essa abordagem
implica o reconhecimento quanto à impossibilidade
de se definir uma única forma de atuação adequada
a todo o espaço que abriga famílias vulneráveis. Ao
contrário, leva à definição de ações peculiares, adequadas à redução dos riscos predominantes nas famílias que residem em diferentes áreas, com vistas à superação da situação de vulnerabilidade ali existente.
Esse enfoque, ao mesmo tempo em que incorpora
ao conceito de pobreza e condições de vida a dimensão espacial e as dimensões subjetivas que interferem
no nível de bem-estar dos indivíduos, depende de um
grande rol de informações sobre famílias, indivíduos e comunidades. Além disso, contém o desafio de
operacionalizar tal conceito de forma que possa ser
apropriada pelos gestores de políticas públicas para
a avaliação dos programas sociais existentes, pois um
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006

indicador dessa natureza é de caráter essencialmente
relativo, não sendo passível de hierarquização.
O presente artigo apresenta os aspectos teóricos e
metodológicos que basearam a construção do Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, que analiticamente dá continuidade a dois outros estudos. No
primeiro, realizado em 2003 pela Fundação Seade e o
Centro de Estudos da Metrópole – CEM, construiuse para a Região Administrativa de Campinas uma tipologia de setores censitários, denominada Clusters de
Pobreza, considerando-se indicadores demográficos
e de escolaridade, além da renda, para classificar o
setor em relação às condições de vida (FUNDAÇÃO
SEADE, 2003). O segundo é o Mapa da Vulnerabilidade Social, elaborado pelo CEM (2004), para o
município de São Paulo, também com uma tipologia
de setores censitários baseada em variáveis socioeconômicas e demográficas.
De forma mais relacionada com o conceito proposto por Katzman (1999), Cunha et al. (2006), operacionalizaram a vulnerabilidade social para o município de
Campinas. Por meio dos dados do Censo Demográfico 2000, os autores construíram indicadores referentes
ao capital físico, humano e social para 49 áreas intramunicipais criando “zonas de vulnerabilidade”.

ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL
O sistema de indicadores que compõe o Índice Paulista de Responsabilidade Social –IPRS, elaborado
pela Fundação Seade por demanda da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, em 2000, tornou
possível mensurar para cada um dos 645 municípios
paulistas seu grau de desenvolvimento social (FUNDAÇÃO SEADE, 2003b). A partir desse sistema de
indicadores, passou-se a dispor de novos subsídios
para a reflexão a respeito dos elementos que induzem
diferentes desempenhos econômicos e sociais daqueles municípios.
Entretanto, o IPRS não respondeu integralmente
às questões da eqüidade e da pobreza existentes no
interior dessas localidades. Isso porque, mesmo nos
municípios mais bem posicionados nos grupos do
IPRS, sobretudo os de maior porte – como São Paulo
e Campinas –, há parcelas de seus territórios que abri-
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gam expressivos segmentos populacionais expostos
a diferentes condições de vulnerabilidade social. Assim, a desigualdade de condições de vida, aliada aos
grandes contingentes populacionais residentes nos
principais centros urbanos, traz importantes desafios
às políticas públicas estaduais e municipais, especialmente no campo do combate à pobreza, nem sempre
revelados em indicadores agregados em âmbito municipal, como é o caso do IPRS.
Resultado de um padrão de crescimento das cidades que, ao longo dos anos, não tem sido capaz
de incorporar parcelas significativas de suas populações aos benefícios do desenvolvimento, esse cenário
é observado, em maior ou menor escala, em todo o
Brasil e na América Latina, sobretudo nos grandes
centros urbanos. A Região Metropolitana de São Paulo é exemplo emblemático desse processo de desenvolvimento, concentrador e excludente. Responsável
por cerca de 21% da produção industrial brasileira3
e abrigando aproximadamente a metade da população paulista, essa região concentra, simultaneamente, áreas com padrão de vida próximo ao de países
desenvolvidos e outras em situação de pobreza extrema, comparáveis às regiões mais pobres do Brasil. Nos pequenos municípios, apesar de a pobreza
estar presente, principalmente no meio rural, esses
contrastes, reveladores da grande desigualdade social
que caracteriza o país, são menos expressivos que os
verificados naqueles centros urbanos, o que faz com
que indicadores municipais reflitam a situação de
seus residentes. Mesmo assim, não deixa de ser relevante identificar, nesses locais, as áreas que concentram parcelas da população em situação de pobreza
ou vulneráveis a ela.
Distintos níveis de acesso a serviços públicos, como
educação, saúde e oferta de bens culturais, afetam as
possibilidades de contato e interação entre pessoas de
diferentes grupos sociais, dificultando – e, no limite,
impedindo – a geração de comunidades plurais e socialmente integradas (BUSSO, 2001). O Estado, como
um dos principais agentes transformadores do espaço
urbano, seja por meio de investimentos em infra-estrutura, construção habitacional e implantação de equipamentos públicos, seja pela oferta de serviços públicos,
tem o poder de torná-lo mais ou menos segregado.

Assim, tanto para as políticas públicas emergenciais
de combate à pobreza, quanto para aquelas de caráter
universal e de médio e longo prazo, que objetivam a
diminuição das desigualdades sociais, a dimensão territorial torna-se decisiva. Nessa perspectiva, assume particular importância a localização, no perímetro municipal,
das áreas que concentram os contingentes populacionais
mais sensíveis aos efeitos negativos da segregação socioespacial. A caracterização da população residente nessas
áreas torna-se elemento central para a formulação de
políticas e a definição de prioridades, pois contribui para
a maior efetividade da ação pública.
Em face desses elementos, criou-se o Índice Paulista
de Vulnerabilidade Social – IPVS. Esse novo indicador,
ao permitir ao gestor público e à sociedade uma visão
mais detalhada das condições de vida em seu município,
com a identificação e a localização espacial das áreas que
abrigam segmentos populacionais mais vulneráveis à
pobreza, incorpora ao sistema de indicadores de desenvolvimento, iniciado com o IPRS, mais um instrumento
para a avaliação das políticas públicas.
O IPVS baseou-se em dois pressupostos. O primeiro foi a compreensão de que as múltiplas dimensões da pobreza precisam ser consideradas em um
estudo sobre vulnerabilidade social. Nesse sentido,
buscou-se a criação de uma tipologia de situações de
exposição à vulnerabilidade que expressasse tais dimensões, agregando aos indicadores de renda outros
índices referentes à escolaridade e ao ciclo de vida familiar. O segundo pressuposto foi a consideração de
que a segregação espacial é um fenômeno presente
nos centros urbanos paulistas e que contribui decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade social que os caracteriza.
Isso levou à utilização de um método de identificação de áreas segundo os graus de vulnerabilidade de sua
população residente, gerando um instrumento de definição de áreas prioritárias para o direcionamento de
políticas públicas, em especial as de combate à pobreza.
Para tanto, entendeu-se que os resultados precisavam
ser fortemente detalhados do ponto de vista espacial, de
forma a permitir o desenho de ações locais focalizadas,
especialmente por parte do poder público municipal.
Com essa abordagem, introduz-se a dimensão
espacial na operacionalização do indicador de vulneSão Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006
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rabilidade social a partir das características de indivíduos e famílias nela residentes. Porém, reafirme-se,
a visão que a norteia não se limita a compreender a
segregação residencial como conseqüência dos ativos
financeiros, cognitivos ou de qualquer outra natureza
acumulados por eles. Embora o seja, a segregação residencial também determina as possibilidades de uso
desses ativos e de acesso a mercados e a bens e serviços públicos e privados. Em outros termos, o local de
residência de pessoas e famílias não apenas é resultado, mas também influencia suas condições de vida.
As informações utilizadas nesse estudo são provenientes do Censo Demográfico 2000, detalhadas por
setor censitário, sendo essa a única fonte de dados
existente em escala intra-urbana para todo o Estado
de São Paulo. Adotou-se um Sistema de Informação
Geográfica –SIG, por meio do qual a maioria dos 48
mil setores censitários do Estado foram tratados e representados em cartografias temáticas.
Tal escolha baseou-se na disponibilidade da informação a esse nível de detalhamento e em sua condição de unidade de coleta do Censo, o que faz com que
todo setor censitário possua uma média de 300 domicílios territorialmente contíguos, independentemente
do porte populacional do município em que esteja localizado. Essa unidade permite identificar com maior
precisão as diversas situações que configuram as condições de vida das pessoas, não perceptíveis quando
são utilizados os municípios (ou distritos administrativos) como unidades de análise, além de neutralizar o
efeito dos diferentes portes populacionais nos resultados. No presente estudo, utilizou-se 48.683 setores
censitários distribuídos nas áreas urbanas e rurais do
Estado de São Paulo.
A unidade de informação considerada foi o domicílio particular permanente definido como
moradia de uma ou mais pessoas onde o relacionamento
entre os seus ocupantes é ditado por laços de parentesco,
de dependência doméstica ou por normas de convivência, e
que foi construído para servir exclusivamente de habitação
(IBGE, 2002),

que se confunde com o conceito de família adotado
pela Fundação Seade.4
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O indicador resultante consiste em uma tipologia
derivada da combinação entre duas dimensões
– socioeconômica e demográfica –, que classifica o
setor censitário em seis grupos de vulnerabilidade
social, denominada IPVS.5
Na dimensão socioeconômica, considerou-se que
níveis baixos de renda definem a situação de pobreza, enquanto a escassez de fontes de rendimentos
seguros e regulares delimita conjunturas concretas
de riscos à pobreza. Entre os riscos mais elevados,
destacam-se o desemprego e a inserção precária no
mercado de trabalho que, além da irregularidade dos
rendimentos, deixa grandes contingentes de trabalhadores excluídos dos benefícios disponíveis àqueles
inseridos de forma regular no mercado de trabalho.
O montante de renda obtido pela família foi expresso pela renda do chefe do domicílio. Já o poder
de geração e manutenção regular de renda foi medido
por meio do nível de escolaridade do chefe – anos de
estudo e acesso à educação básica. Tendo em vista
que a baixa instrução de um indivíduo potencializa
seu risco de uma inserção mais precária no mercado
de trabalho e acarreta maior probabilidade de experimentar situações de desemprego, considerou-se que
um indicador de escolaridade seria adequado para tal
medição. Assim, setores censitários que concentram
parcelas expressivas de chefes de família com baixa
renda e/ou pouca escolaridade podem ser associados
a condições vulneráveis à pobreza.6
A dimensão relacionada ao ciclo de vida das famílias foi expressa pela idade do responsável e a presença de crianças com idade até quatro anos. Diferentemente da dimensão socioeconômica, não há relação
imediata entre pobreza e ciclo de vida. Mesmo assim,
o ciclo de vida tende a atuar como um fator que potencializa o risco à pobreza. Por exemplo, uma família
jovem, com crianças pequenas e com baixos ativos
cognitivos e econômicos tende a estar mais exposta
a riscos sociais do que outra, com os mesmos recursos, mas numa fase posterior do ciclo de vida, quando seus filhos já atingiram a idade adulta. Esse fato,
além de caracterizar diferentes situações de vulnerabilidade social, permitindo melhor compreensão do
fenômeno, aponta para a necessidade de formulação
de políticas públicas voltadas a situações particulares,
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como as de famílias com presença de crianças ou de
Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta: o segundo dos
idosos em condição de risco. Os seis grupos ou tipos
dois piores grupos em termos da dimensão socioecode áreas que constituem o IPVS estão apresentados a
nômica (baixa), com grande concentração de famílias
seguir e resumidos no Quadro 1.
jovens. A combinação entre chefes jovens, com baixos
Grupo 1 – Nenhuma Vulnerabilidade: engloba os seníveis de renda e de escolaridade e presença signifitores censitários em melhor situação socioeconômica
cativa de crianças pequenas permite inferir ser este o
(muito alta), cujos responsáveis pelo domicílio posgrupo de maior vulnerabilidade à pobreza.
suem os mais elevados
níveis de renda e escolaQuadro 1
ridade. Nesse grupo, os
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS
responsáveis pelo domicílio tendem a ser mais
Dimensões
velhos, há menor presenGrupo
IPVS
ça de crianças pequenas
Socioeconômica Ciclo de Vida Familiar
e menos moradores nos
1
Muito Alta
Famílias Jovens, Adultas ou Idosas Nenhuma Vulnerabilidade
domicílios quando com2
Média ou Alta
Famílias Idosas
Vulnerabilidade Muito Baixa
parados com o conjunto
Alta
Famílias
Jovens
ou
Adultas
do Estado de São Paulo.
3
Vulnerabilidade Baixa
Média
Famílias Adultas
Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: abrange
4
Média
Famílias Jovens
Vulnerabilidade Média
os setores censitários que
5
Baixa
Famílias Adultas ou Idosas
Vulnerabilidade Alta
se classificam em segun6
Baixa
Famílias Jovens
Vulnerabilidade Muito Alta
do lugar, no Estado, em
termos da dimensão socioeconômica (média ou alta). Nessas áreas, concenRESULTADOS
tram-se, em média, as famílias mais velhas.
Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa: formado pelos seEm 2000, no Estado de São Paulo, 8,5% dos setores
tores censitários que se classificam nos níveis altos
censitários, com população de 2,5 milhões de pessoou médios da dimensão socioeconômica e seu perfil
as, eram considerados de nenhuma vulnerabilidade
demográfico caracteriza-se pela predominância de faenquanto 8,6% deles, abrigando 3,6 milhões de pesmílias jovens e adultas.
soas, foram classificados como sendo de áreas de vulGrupo 4 – Vulnerabilidade Média: composto pelos
nerabilidade muito alta. Destes, 82% localizavam-se
setores que apresentam níveis médios na dimensão
em áreas urbanas. Dos setores censitários considerasocioeconômica, estando em quarto lugar na escala
dos de nenhuma vulnerabilidade, 99,5% localizava-se
em termos de renda e escolaridade do responsável
em áreas urbanas. Áreas com vulnerabilidade baixa
pelo domicílio. Nesses setores, concentram-se famíou muito baixa equivaliam a 45,4% total dos setolias jovens, com forte presença de chefes jovens (com
res censitários, com aproximadamente 17 milhões de
menos de 30 anos) e de crianças pequenas.
pessoas. Tal como nos setores de nenhuma vulneraGrupo 5 – Vulnerabilidade Alta: engloba os setobilidade, essas áreas localizavam-se, basicamente, no
res censitários que possuem as piores condições na
perímetro urbano dos municípios paulistas (98,7%).
dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os
As áreas menos vulneráveis à pobreza (nenhuma vuldois grupos em que os chefes de domicílios apresennerabilidade, muito baixa e baixa) localizavam-se, em
tam, em média, os níveis mais baixos de renda e escosua quase totalidade, em áreas urbanas.
laridade. Concentra famílias mais velhas, com menor
Aproximadamente 21% dos setores censitários do
presença de crianças pequenas.
Estado correspondiam a áreas de alta vulnerabilidade,
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006
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em boa parte (mais de 30%) situadas no meio rural.
Do total de setores censitários rurais existentes no
Estado de São Paulo, 67,5% foram classificados no
grupo de alta vulnerabilidade. Cerca de 92% de toda
a população da zona rural do Estado (2,2 milhões de
pessoas) residiam em áreas consideradas de vulnerabilidade média, alta ou muito alta.
A distribuição do IPVS segundo o porte populacional do município refletia a própria estratificação populacional do Estado. Municípios maiores, conseqüentemente com mais diversidade econômica, apresentavam
os seis níveis de vulnerabilidade, enquanto que os municípios menores, raramente, apresentavam áreas de nenhuma vulnerabilidade. As áreas mais ricas do Estado
(nenhuma vulnerabilidade) estavam localizadas quase
que exclusivamente em municípios com mais de 100 mil
habitantes (95,5%), indicando a grande concentração da
riqueza gerada nessa categoria de municípios. Nos municípios de São Paulo, Campinas, São José dos Campos
e Ribeirão Preto localizavam-se 70% desse tipo de área.
As áreas de vulnerabilidade muito alta igualmente predominavam nos municípios de grande porte:
mais de um quarto localizava-se no Município de São
Paulo. Esse resultado reflete a enorme desigualdade
social existente no interior dos grandes centros urbanos, com a expressiva presença de crianças e jovens
expostos a variados riscos sociais.
O grupo de alta vulnerabilidade se diferenciava
em termos de porte populacional, concentrando-se
em municípios com população inferior a 25 mil pessoas. Aproximadamente 80% dos setores censitários, nos 297 municípios com até 10 mil habitantes,
classificavam-se como áreas de vulnerabilidade alta.
Dentre estes, 106 tinham todo o seu território classificado como área de alta vulnerabilidade. Mais de
60% dos setores foram classificados nesse mesmo
grupo nos 148 municípios com população entre 10
mil e 25 mil habitantes.

O IPVS na Região Metropolitana de São Paulo
A existência da forte segregação socioespacial na
RMSP pode ser visualizada no Mapa 1, onde embora se possa admitir que o centro da capital apresente
a maioria dos setores sem nenhuma vulnerabilidade e
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006

que, à medida que dele se afaste, encontra-se setores
com maior grau de vulnerabilidade – como preconizaria o modelo centro-periferia – não se pode deixar
de observar duas constatações. Em primeiro lugar, a
presença de algum grau de heterogeneidade, tanto nas
áreas centrais quanto nas periféricas, que estariam indicando certa difusão de população vulnerável em áreas
centrais e, simultaneamente, o avanço de populações
não vulneráveis em espaços considerados periféricos
da região. Ao par disso, a própria tipologia de setores
censitários mostra a existência de diferentes graus de
vulnerabilidade, associados a características da população ali residente, que sugere a virtual impossibilidade
de se superar o problema social da RMSP desconsiderando-se tais especificidades socioespaciais.
A possibilidade de visualização detalhada das características socioespaciais da RMSP, promovida pelo
IPVS, não torna irrelevantes estudos mais agregados,
seja porque, em certas situações, facilitam a percepção
de determinados fenômenos, seja por se adequarem às
diferentes estruturas regionais de atuação dos órgãos
públicos presentes na região. Isso faz com que a Fundação Seade seja freqüentemente demandada a apresentar grupos homogêneos de distritos do Município
de São Paulo e demais municípios da região para a elaboração de vários estudos para melhor compreender
sua dinâmica social. Além disso, a maioria das informações e indicadores da RMSP é disponibilizada pelos
distritos da capital e demais municípios da região.
Nesse sentido, por meio do IPVS, foi possível
obter para os 96 distritos do Município de São
Paulo e os demais 38 municípios da região, seu
perfil de vulnerabilidade à pobreza, criando-se assim uma agregação do indicador para os distritos
e municípios da RMSP. Para tanto, utilizou-se a
distribuição dos domicílios segundo os seis grupos
do IPVS, ou seja, as localidades com o perfil semelhante (Gráfico 1) de vulnerabilidade à pobreza foram agregadas em um mesmo grupo homogêneo.7
Os distritos e municípios foram classificados em
cinco grupos descritos, como segue:
• Áreas Predominantemente Ricas: 17 distritos do Município de São Paulo, que em 2000 possuíam 6,6%
da população da RMSP. Caracterizam-se por apresentar as melhores condições de vida da região
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Mapa 1
Setores Censitários Classificados segundo Grupos do IPVS
Região Metropolitana de São Paulo – 2000
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.

– 74,9% de seus domicílios encontram-se em áreas
com nenhuma vulnerabilidade à pobreza. Os distritos desse grupo são: Alto de Pinheiros, Barra
Funda, Bela Vista, Campo Belo, Consolação, Moema, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Liberdade, Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Santa Cecília, Santo
Amaro, Saúde, Vila Andrade e Vila Mariana.
• Áreas Predominantemente de Classe Média: 35 distritos da capital e dois municípios da RMSP que se
caracterizam por abrigar parcelas expressivas da
classe média. Nesse grupo estão: Santo André,
São Caetano do Sul, Água Rasa, Aricanduva, Artur
Alvim, Belém, Butantã, Cambuci, Campo Grande,
Carrão, Casa Verde, Cursino, Freguesia do Ó, Ipiranga, Jaçanã, Jaguára, Jaguaré, Lapa, Limão, Mandaqui, Mooca, Pari, Penha, Pirituba, Santana, São
Lucas, Socorro, Tatuapé, Tucuruvi, Vila Formosa,
Vila Guilherme, Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila
Matilde, Vila Medeiros, Vila Prudente e Vila Sônia. Nessas localidades concentrava-se 21,0% da
população da RMSP, em 2000.

• Áreas em Transição para a Classe Média: 32 localidades, com 31,2% da população da região. Seu perfil, em termos do IPVS, é o que mais se aproxima
do observado para o conjunto da RMSP. São eles:
Caieiras, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Bom Retiro, Brás, Cachoeirinha, Cangaíba, Cidade Ademar,
Cidade Dutra, Cidade Líder, Ermelino Matarazzo,
Itaquera, Jabaquara, Jaraguá, José Bonifácio, Parque do Carmo, Ponte Rasa, Raposo Tavares, República, Rio Pequeno, Sacomã, São Mateus, São
Miguel, Sapopemba, Sé, Tremembé, Vila Jacuí e
São Domingos.
• Áreas Predominantemente Pobres: engloba 39 distritos/
municípios da RMSP com grande concentração de
população residente em áreas classificadas como
vulneráveis à pobreza (média, alta e muito alta).
Nesse grupo encontram-se: Arujá, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Ferraz
de Vasconcelos, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006
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Gráfico 1
Distribuição dos Domicílios, por Agrupamentos de Distritos da Capital e Demais Municípios da Região,
segundo Grupos do IPVS
Região Metropolitana de São Paulo – 2000
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.

Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, Suzano, Taboão da Serra, Vargem
Grande Paulista, Anhangüera, Brasilândia, Campo
Limpo, Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Grajaú, Guaianases, Itaim Paulista, Jardim Ângela, Jardim Helena, Jardim São Luís, Parelheiros, Pedreira,
Perus, São Rafael, Vila Curuçá, Lajeado, Iguatemi e
Marsilac. O maior grupo em termos populacionais,
equivalendo a 38,9% da RMSP, em 2000.
• Áreas Predominantemente Pobres com Características Rurais: esse grupo, constituído por nove municípios
da RMSP, apresenta grande concentração de domicílios localizados em áreas de alta vulnerabilidade à pobreza. Essas localidades caracterizam-se
por exibir grandes áreas com características rurais.
Nesse grupo estão: Biritiba Mirim, Embu-Guaçu,
Francisco Morato, Guararema, Juquitiba, Mairiporã, Salesópolis, Santa Isabel e São Lourenço da
Serra. Em 2000, menos de 2,2% da população da
Região Metropolitana residia nessas áreas.
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006

O Mapa 2 apresenta os distritos e municípios
classificados segundo os cinco grupos obtidos. O
que mais chama a atenção é o fato de a utilização
dessa escala apresentar uma distribuição espacial dos
problemas sociais de formato radial-concêntrico, o
que vai de encontro à boa parte da literatura brasileira
sobre a chamada segregação residencial, que tende a
considerar a concentração espacial da pobreza no
anel externo das regiões metropolitanas (VILLAÇA,
2001; TASCHNER; BOGUS, 2000).
Porém, algumas ressalvas podem ser feitas: um
resultado que praticamente não se altera com a
mudança de escala – setor censitário ou distrito/
município – é a grande concentração de população de alta renda ali residente, o que torna essa
região talvez a mais homogênea da RMSP, e do
Estado, em termos de indicadores sociais. Outra
questão importante é que, na medida em que se
afasta do centro, os distritos/municípios são mais
heterogêneos, apresentando os vários grupos de
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Mapa 2
Distritos da Capital e Demais Municípios da Região Classificados segundo IPVS Agregado
Região Metropolitana de São Paulo – 2000
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.

vulnerabilidade (Gráfico 1). Já os extremos da região voltam a ser homogêneos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mais importante contribuição do IPVS provavelmente foi permitir uma visão detalhada das condições de vida da população residente em todos os
municípios do Estado de São Paulo, com a identificação e localização espacial das áreas que abrigam
os segmentos mais vulneráveis à pobreza. Esse fato
é extremamente relevante quando se trata dos maiores municípios do Estado, como São Paulo, Guarulhos e Campinas, por exemplo, onde é grande a
desigualdade social.
O reconhecimento de que segregação espacial é
um fenômeno presente nos centros urbanos paulistas e contribui decisivamente para a permanência dos

padrões de desigualdade social que os caracteriza, implica em políticas públicas focalizadas no território e
não em critérios baseados em características individuais ou familiares. Pois, a concentração de grupos
populacionais pobres em áreas altamente segregadas,
teria pouco ou quase nenhum acesso às oportunidades econômicas e sociais propiciadas pelo Estado,
sociedade ou mercado.
Por fim, confirma-se a relevância da escala a ser
utilizada na análise dos padrões espaciais da segregação. Ao se utilizar o setor censitário, visualiza-se uma
região muito mais heterogênea em relação a condições de vida do que na escala de distritos e municípios. Ao se utilizar essa última, volta-se à proposição
da homogeneidade das periferias metropolitanas, que
seriam locais distantes dos centros urbanos, marcados
pela ausência de investimentos públicos, pelo acúmulo de privações e de indicadores sociais negativos.
São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 5-17, jan./mar. 2006
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Notas
1. Tal assertiva deve ser relativizada, tendo em vista a multiplicação de fontes não-mercantis de renda, seja por meio de
transferências públicas (na forma monetária ou não-monetária), seja por meio da ação beneficente de empresas e organizações não-governamentais, cuja extensão ainda está por ser
rigorosamente mensurada.
2. O IDH é um indicador sintético, referido a países e composto pela média de três componentes devidamente padronizados: o produto interno bruto per capita; a esperança de
vida ao nascer e um indicador de escolaridade que combina
taxa de alfabetização e matrículas nos ensinos fundamental,
médio e superior.
3. Pesquisa Industrial Anual (PIA) – 2000. Fundação IBGE.
4. Nas pesquisas domiciliares realizadas pela instituição, mais
de 97% dos domicílios são formados por uma única família.
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