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O CEM

• Estudar um dos grandes desafios das metrópoles contemporâneas:

Diferentes dimensões da desigualdade e como as políticas públicas 

podem afetá-las

Metodologias:

• Grande-N and e técnicas de georeferenciamento

• Para controlar o escopo de variação de um dado fenômeno

Principal questão:

• Em que medida as políticas públicas podem reduzir o vínculo entre a renda dos 

indivíduos e o acesso a padrões aceitáveis de bem estar (serviços públicos)



Nas ciências sociais, contexto importa

• Muitos objetos de pesquisa são context-specific:

Os objetos de pesquisa podem pertencer à mesma espécie, mas 

aspectos centrais podem variar de tal maneira que para fazer comparações 

os cientistas sociais precisam controlar se não estão comparando bananas 

com laranjas. 

Os objetos podem variar de tal maneira que qualquer comparativista

precisa ter controle se os termos que adota “viajam” para diferentes 

lugares. 

Limite para as generalizações
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Acesso a redes de água 
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Acesso a redes de esgoto 
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Acesso à coleta de lixo 

Brasil – 1991-2010
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Desempenho da Educação
(http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/1160)



Desempenho da Saúde
(http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/1160)



Concentração de 

vulnerabilidade socio-

demográfica na RMSP

Grupo

% de 

pretos e 

pardos 

residentes 

no setor

% de 

crianças 

0-5 anos 

no total de 

moradores 

do setor

% de 

adolescentes 

15-19 anos 

no total de 

moradores 

do setor

Média do 

número de 

moradores 

em 

domicílios 

particulares 

permanentes

% Mulheres 

responsáveis 

não 

alfabetizadas

% de 

responsáveis 

não 

alfabetizados 

no setor

% de 

pessoas 

entre 6-8 

anos não 

alfabetizadas

Rendimento 

nominal médio 

mensal das 

pessoas 

responsáveis por 

domicílios 

particulares 

permanentes

% Responsáveis 

com rendimento 

de até 2 salários 

mínimos 

(inclusive sem 

rendimento)

1 58,41 10,47 10,11 3,65 13,44 10,63 34,78 666,08 85,40

2 50,35 9,01 8,84 3,44 7,87 5,66 25,69 872,30 75,10

3 40,00 7,74 7,76 3,29 5,23 3,47 20,21 1.148,40 64,16

4 25,12 6,46 6,59 3,10 2,67 1,72 14,27 1.934,90 47,58

5 11,03 5,27 5,06 2,66 0,67 0,46 8,48 4.628,68 24,05



Concentração espacial de 

desvantagens na RMSP



Residential Dissimilarity in the MR of SP
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Conclusions

• Social challenges in metropolis can be a polysemic concept 

• Social challenges can vary according to the scale we look at 

• In general, we found:

• Cross-region inequality 

• Inequality between cities of metropolitan areas

• Inequality within cities 



Poor people concentration - Brazil – 1970-2010
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