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RESUMO:

A preocupação com a qualidade de vida urbana tem se desenvolvido por todo o mundo, principalmente a 
partir de sistemas de indicadores articulados em torno de redes de cidades, movimentos da sociedade civil 
e governos municipais, com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão das necessidades 
de seus habitantes e das especificidades socioespaciais em seu interior, direcionando metas e ações no 
âmbito do planejamento urbano e das políticas públicas. Pensar uma cidade com mais qualidade de vida 
pressupõe, entre outras medidas, reduzir desigualdades, combater a exclusão, ampliar a acessibilidade 
a serviços e equipamentos públicos, e assegurar o exercício de direitos sociais, promovendo um 
modelo de desenvolvimento urbano centrado na dimensão social. Nesse sentido, o presente trabalho, de 
caráter exploratório, tem como objetivo aprofundar o debate acerca da sistematização de instrumentos 
para mensuração da qualidade de vida urbana, dando centralidade à contribuição de indicadores 
georreferenciados para melhor compreensão de desigualdades intraurbanas relacionadas à consolidação 
de uma vida com mais qualidade para todos no meio urbano, o que auxilia o direcionamento de ações de 
planejamento urbano na efetivação de melhores condições de vida para a população. 
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INTRODUÇÃO

  Os reflexos da produção capitalista do espaço urbano conduziram o desenvolvimento urbano 
brasileiro por um caminho centrado na dimensão econômica que, se por um lado foi importante para o 
crescimento industrial e expansão do consumo individual de bens e serviços no país, por outro, contribuiu 
para o aumento dos problemas ambientais, da exclusão social, da carência de serviços públicos urbanos 
de qualidade, aumento da violência, entre outros. Essas situações coexistem em muitas cidades brasileiras 
com grande intensidade, agravadas pelo fato de se concentrarem espacial e socialmente em sua dimensão 
intraurbana, reproduzindo desigualdades e ampliando contradições.
  Diante desse quadro, uma compreensão de cidade vinculada à dimensão social e política das 
contradições que moldam o cotidiano urbano torna-se fundamental para pensar e implementar formas 
de melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e ampliar a cidadania no planejamento urbano. A 
referência à cidadania na configuração das cidades aproxima a leitura do espaço urbano à dimensão 
política de sua produção, que envolve o Estado (Poder Público), novos instrumentos, planos, projetos 
urbanísticos, novas pressões dos movimentos sociais, aumento da participação social na arena do 
planejamento urbano, visibilidade às diferentes necessidades e demandas da população no espaço 
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intraurbano, entre outros, o que promove uma maior articulação entre a cidade, o Poder Público e seus 
próprios habitantes na busca por uma vida com mais qualidade.

Embora esse processo urbano brasileiro tenha contribuído para a expansão do domínio do capital 
na lógica da regulação territorial, as novas diretrizes e instrumentos do Estatuto da Cidade (2001) 
representam um avanço no debate para a efetivação do direito à cidade, da função social da propriedade 
e da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

  É justamente com referência à busca de uma melhor qualidade de vida para as cidades 
brasileiras que se aprofunda a discussão aqui proposta. Da discussão global às implicações locais, o tema da 
qualidade de vida tem sido uma problemática emergente que interfere no presente e futuro das cidades e, como um 
campo recente de estudos, tem contribuído para o fortalecimento do debate acerca de um maior desenvolvimento 
social nas cidades. 
  A noção substantiva de desenvolvimento social no quadro urbano formaliza a incorporação permanente de 
valores construídos para proporcionar uma vida mais digna e cidadã, com ampliação das liberdades, possibilidades 
e oportunidades dos indivíduos na garantia de seus direitos, em contraposição aos “direitos” do mercado e da 
valorização dos meios técnicos voltados à difusão da racionalidade material.

Embora intensificada recentemente, a discussão sobre indicadores sociais de melhoria da qualidade 
de vida não é nova e já esteve presente em diversos documentos da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e outras instituições desde a década de 1960, quando colocava-se em oposição à perspectiva 
dominante do padrão de vida, baseada no crescimento econômico como referência instrumental para 
análise das condições de vida de uma população.
  No bojo desse modelo de desenvolvimento, a busca pela elevação do padrão de vida superou a 
preocupação com a qualidade de vida e consolidou-se nas décadas seguintes, através de sua associação 
ao Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita), usado como principal indicador para representar o 
bem-estar social e o desenvolvimento econômico, especialmente nos países em desenvolvimento.

Segundo Dowbor (2009, p.01), o que se desencadeia hoje é uma série de reflexões no âmbito 
nacional e internacional acerca das limitações do PIB como medida de desenvolvimento, na qual há o 
esgotamento do cálculo do comportamento econômico “sem levar em conta – ou muito parcialmente 
– os interesses da população e a sustentabilidade ambiental”.  Nessa perspectiva, o autor coloca que o 
nosso objetivo deve ser o de vivermos melhor, no qual a economia é apenas um meio e o que deve ser 
medido de fato é o nosso avanço para uma vida melhor, citando como exemplo de alternativa vários 
sistemas integrados de qualidade de vida nas cidades.
  Nesse contexto, a preocupação com a qualidade de vida nas cidades pode ser referência para 
um modelo de desenvolvimento urbano que prioriza a dimensão social, aproximando a cidadania ao 
cotidiano urbano. Retoma a preocupação com valores humanos, em contraposição à mera quantificação 
da dimensão econômica predominante, contemplando aspectos materiais e imateriais, objetivos 
e subjetivos, individuais e coletivos, essenciais à compreensão das reais condições de vida de uma 
população.
  A área da qualidade de vida urbana tem se desenvolvido em todas as partes do mundo, 
principalmente a partir de sistemas de indicadores articulados em torno de redes de cidades, movimentos 
da sociedade civil e governos municipais, com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão 
das necessidades de seus habitantes e das especificidades socioespaciais em seu interior, direcionando 
metas e ações no âmbito do planejamento urbano e das políticas públicas. 
   A busca pela mensuração da qualidade de vida por esses sistemas contempla áreas essenciais à 
compreensão das condições de vida de uma população, vinculadas não só a aspectos econômicos, mas 
que envolvem também questões ligadas ao meio ambiente, serviços urbanos, habitação, mobilidade e 
transporte, educação, participação política, segurança, saúde, lazer e outros. Esses sistemas resultam em 
conjuntos prioritariamente objetivos de indicadores, embora mais recentemente indicadores subjetivos 
com base em levantamento de impressões e percepções da população também têm sido construídos, e 
são operacionalizados, em sua maioria, a partir de dados georreferenciados no espaço intraurbano. 
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O Geoprocessamento de dados nas questões urbanas é cada vez mais utilizado como ferramenta 
para subsidiar ações de planejamento urbano. Como campo crescente de estudos no âmbito urbano 
brasileiro, sua utilização permite investigar e conhecer melhor diversos fatores que impactam a qualidade 
de vida urbana, dentre eles, questões relacionadas à distribuição de equipamentos urbanos, desigualdades 
socioespaciais, problemáticas ambientais etc., que podem auxiliar o Poder Público no direcionamento 
de políticas urbanas integradas a outras políticas públicas para redução de problemas e contradições 
na configuração espacial das cidades, ou servir como fonte de informação para instrumentalizar 
reivindicações da própria população.

Dentre as diversas técnicas de Geoprocessamento existentes, destacam-se tecnologias e métodos 
para o processamento digital de dados e informações geográficas, geralmente associados à constituição 
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que permitem realizar análises complexas ao integrar 
dados de diversas fontes e criar bancos de dados georreferenciados (LEITE, 2006; CÂMARA; DAVIS, 
2001), importantes para aprofundar o conhecimento das diferentes realidades que compõem o espaço 
intraurbano.
  Nesse campo, a compreensão das diferenças intraurbanas pode ser fundamental para direcionar 
ações no sentido de destinar mais recursos a áreas socialmente vulneráveis e excluídas, contribuir para o 
desenvolvimento de uma cidade mais justa e promover uma maior qualidade de vida para todos os seus 
cidadãos. O compartilhamento de experiências e trocas de informações entre esses sistemas de qualidade 
de vida urbana são também importantes para o aprimoramento de indicadores, contribuindo para sua 
legitimação no debate que influencia o planejamento urbano e as políticas públicas nas cidades.

Nesse sentido, o presente trabalho, de caráter exploratório, tem como objetivo aprofundar o 
debate acerca da busca por outro modelo de desenvolvimento urbano que, ao aproximar-se da dimensão 
social e de instrumentos para mensuração da qualidade de vida urbana, dando centralidade a indicadores 
georreferenciados para compreensão de diferentes configurações socioespaciais, possa auxiliar o 
direcionamento de ações de planejamento na busca pela redução de desigualdades intraurbanas e, 
consequentemente, na promoção de melhores condições de vida para a população.

CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA URBANA

Quando se pretende aprofundar o tema da qualidade de vida urbana relacionado à criação de 
indicadores sociais para viabilizar sua mensuração e aplicação no âmbito urbano, faz-se necessário 
esclarecer alguns aspectos conceituais importantes, dentre eles, o próprio entendimento do que seja um 
indicador. Segundo Januzzi (2009, p.133), indicador social é:

Uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, 
quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para a pesquisa 
acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre 
mudanças que estão se processando na mesma. Os indicadores sociais se prestam a subsidiar 
as atividades de planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas 
de governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por 
parte do poder público e sociedade civil e permitem aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais.

  No mesmo sentido, Herculano (1998, p.11) expõe que “os indicadores constituem informações 
condensadas, simplificadas, quantificadas, que facilitam a comunicação, comparações e o processo de 
decisão”. No campo social, a mesma autora coloca que “os indicadores sociais propõem-se, ainda, a ser 
um incentivo para a mobilização da sociedade a fim de pressionar os que tomam as decisões”, sendo 
úteis para a construção de um futuro mais desejável.

A construção desses indicadores não é simples e envolve uma série de escolhas, que irão influenciar 
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as propriedades e critérios selecionados para sua operacionalização, de acordo com a aplicação a que se 
destinam e a área temática a que se referem. Dentre essas propriedades e critérios, Januzzi (2002, p.55-
56) aponta que: 

Além de sua relevância para a discussão da agenda da política social, de sua validade em 
representar o conceito indicado e da confiabilidade dos dados usados na sua construção, um 
indicador social deve ter um grau de cobertura populacional adequado aos propósitos a que se 
presta, deve ser sensível a políticas públicas implementadas, específico a efeitos de programas 
setoriais, inteligível para os agentes públicos-alvo das políticas, atualizável periodicamente, 
a custos factíveis, ser amplamente desagregável em termos geográficos, sociodemográficos e 
socioeconômicos e gozar de certa historicidade para possibilitar comparações no tempo.

A década de 1960 é considerada por muitos pesquisadores como o marco inicial na construção de 
indicadores sociais devido às tentativas de organização de sistemas de informações mais abrangentes acerca 
das condições de vida das populações de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em contraposição 
à ênfase que era dada ao crescimento econômico, que restringia a compreensão das transformações e 
impactos das políticas de desenvolvimento na realidade social, principalmente dos países e populações 
mais pobres. 

Apesar desses esforços, Januzzi (2009) aponta que, somente em meados da década de 1980, o 
campo dos indicadores sociais passou a ser associado intrinsecamente com a consolidação de atividades 
de planejamento do setor público, aprimorado por esforços conceituais e metodológicos que resultaram 
em novas experiências de formulação e implementação de políticas públicas, bem como por iniciativas 
de Universidades, sindicatos, centros de pesquisa e agências vinculadas a Sistemas de Planejamento 
Público. 

Segundo o mesmo autor (2002), esse campo, no Brasil, tem sido influenciado na última década 
pela descentralização administrativa e tributária em favor dos municípios e da institucionalização do 
processo de planejamento público em âmbito local pela Constituição de 1988, o que favorece uma 
crescente demanda por informações sociais e demográficas para fins de formulação de políticas públicas 
municipais, e desenvolvimento de sistemas de estatísticas municipais com interfaces para sistemas 
georreferenciados. 

Diversos municípios de médio e grande porte passaram a demandar com maior frequência 
uma série de indicadores sociodemográficos às agências estatísticas, empresas de consultoria 
e outras instituições ligadas ao planejamento público, com o objetivo de subsidiar a elaboração 
de planos diretores de desenvolvimento urbano, de planos plurianuais de investimentos, para 
permitir a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação de grandes projetos, 
para justificar o repasse de verbas, para disponibilizar equipamentos ou serviços sociais para 
públicos específicos por exigência legal (para portadores de deficiências, por exemplo) ou por 
pressão política da sociedade local (melhoria dos serviços de transporte urbano, por exemplo) 
(JANUZZI, 2002, p. 53).

  
  Porém, Januzzi (2002, p.70) chama a atenção para o fato de que os indicadores sociais possuem 
limites que podem estar relacionados à baixa capacidade técnica dos gestores para operacionalizá-los, 
à ineficiente cobertura espacial das análises, à construção de variáveis muito sintéticas que prejudicam 
a compreensão real das diferenças, entre outros, que devem ser levados em consideração na definição 
de prioridades sociais e na alocação de recursos do orçamento público, mas que, se bem empregados, 
“podem enriquecer a interpretação empírica da realidade social e orientar de forma mais competente a 
análise, a formulação e a implementação de políticas”. Um outro limite, para o autor (2002), é que não 
se deve superestimar o papel e a função desses indicadores, pois apenas o fato de terem sido produzidos 
não é suficiente para garantir a formulação e implementação das políticas, já que estas dependerão da 
mobilização e do papel desempenhado pelos agentes responsáveis pela sua execução.
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Relacionados à problemática da qualidade de vida como uma forma mais abrangente para 
agrupar temas que compõem o universo da realidade social no âmbito urbano, sistemas de indicadores 
de qualidade de vida urbana têm se desenvolvido para auxiliar o setor público, principalmente nas 
atividades de diagnóstico dos problemas, carências e necessidades das cidades e de suas populações 
e, consequentemente, influenciar processos de tomada de decisão, áreas prioritárias para investimento, 
alocação de recursos, atendimento a demandas, entre outros.
  As discussões em torno da mensuração da qualidade de vida guardam relação direta com o 
debate travado entre modelos de desenvolvimento e a busca por novos indicadores capazes de ampliar 
a compreensão da qualidade de vida para além da esfera econômica, com o intuito de agregar outros 
elementos que permitam o alcance de uma vida mais digna para todos os indivíduos. 

Ao aproximar a temática da qualidade de vida urbana à construção de sistemas de informações 
como instrumentos para subsidiar ações de planejamento urbano e direcionamento de políticas públicas, 
dois aspectos metodológicos são fundamentais: no primeiro, deve-se construir uma racionalização do 
conceito de qualidade de vida com o objetivo de operacionalizar a busca por indicadores válidos; no 
segundo, deve-se definir o local ao qual o objeto de pesquisa se vincula para proceder à realização de 
diagnósticos e análises territorializados.
  Por ser uma temática complexa, a racionalização do conceito de qualidade de vida no âmbito 
urbano é essencial para operacionalização de seus indicadores. Ao discutir a proposta de criação do 
Observatório de Qualidade de Vida de Santo André (OQVSA), no Estado de São Paulo, os autores 
envolvidos no processo entendem por operacionalização “a busca de indicadores concretos, empíricos, 
capazes de traduzir e permitir encontrar na prática os conceitos teóricos e as variáveis envolvidas na 
temática em questão”, com o objetivo de alcançar uma definição concreta na qual se referencie os 
indicadores para medi-la (KARRUZ; KEINERT, R; KEINERT, T., 2002, p. 96).
  Ainda para esses autores, no caso do OQVSA, e também de outros, faz parte do delineamento 
conceitual acerca da implantação do sistema de informações sobre qualidade de vida urbana reconhecer 
que certo reducionismo na definição conceitual é necessário, pois “a transformação de um conceito em 
um indicador invariavelmente implica uma perda, a qual deve-se estar disposto a bancar, caso contrário 
não se terá indicadores e não se poderá aferir a QV em determinada localidade” (KARRUZ; KEINERT, 
R; KEINERT, T., 2002, p. 97).
  Por expressar uma área multidisciplinar do conhecimento, em interface com diversas dimensões, a 
qualidade de vida irá constituir-se em uma temática complexa que, no âmbito urbano, configura-se em um 
campo de estudos e pesquisas recente, relacionado ao atendimento de necessidades básicas da população 
e acesso ao consumo de bens coletivos ou “bens de cidadania” (aspectos objetivos); a percepções da 
população acerca de diferentes temáticas que influenciam o bem-estar (aspectos subjetivos) e a questões 
ligadas ao meio ambiente (aspectos ambientais).
   No desenvolvimento de sistemas de informações locais sobre qualidade de vida urbana, o ideal 
seria que todas essas dimensões fossem contempladas, porém, por se tratar de uma área de conhecimento 
relativamente recente, da gama de possibilidades temáticas envolvidas em sua definição e do recorte 
conceitual necessário para viabilizar a construção de indicadores, grande parte desses sistemas tem 
contemplado a mensuração de aspectos objetivos e ambientais no primeiro momento; outros, já mais 
avançados, após o levantamento objetivo, iniciam pesquisas levando também em consideração aspectos 
subjetivos; e há, em menor número, pesquisas que têm se desenvolvido estritamente sobre bases 
subjetivas, através de dados referenciados por escalas de percepção da população sobre diversos temas 
pertinentes à qualidade de vida.
  Para Nahas (2008, p. 96), quando se trata da formulação de indicadores para instrumentalizar o 
planejamento urbano – particularmente no nível municipal – “o conceito de qualidade de vida urbana 
resulta do enfoque no desenvolvimento das cidades e seus problemas socioambientais e da necessidade 
de monitorar seu desenvolvimento no nível local”, levando-se em consideração, sobretudo, o contexto 
em que as pessoas vivem com o objetivo de captar, não só, o acesso social a determinados bens e serviços 



360 361

– entendido como o reflexo do acesso a “bens de cidadania”, “considerados essenciais à satisfação das 
necessidades básicas de uma sociedade num determinado período de tempo” – mas também, expressar 
a oferta de serviços no espaço, desenvolvendo uma abordagem espacial do acesso da população a tais 
bens, “sinalizando a localização geográfica dos mesmos”.
  Para a mesma autora, a formulação de indicadores urbanos que avaliem a oferta disponível 
para a população, enfatizando a acessibilidade, possibilita ao poder público identificar “prioridades 
setoriais e também espaciais, para que suas políticas, programas e investimentos resultem em melhoria 
da qualidade de vida que a cidade oferece a seus moradores”; embora esbarre na dificuldade de lidar nas 
grandes cidades, e também, mais recentemente nas cidades médias, “com as profundas diferenças em 
seu interior, nos mais diversos aspectos” (NAHAS, 2008, p.96). 

Nessa situação, torna-se indispensável a construção de indicadores georreferenciados no espaço 
intraurbano, permitindo também ao gestor público local a identificação de prioridades espaciais 
para certos investimentos, especialmente localização de equipamentos sociais que promovam 
um acesso equitativo a serviços e bens, promovendo a inclusão e a equidade (NAHAS, 2008, 
p.96).

  Destaca-se, nesse ponto, o outro fundamento metodológico indispensável à construção de 
indicadores de qualidade de vida urbana. Através da realização de diagnósticos e análises territorializados, 
o espaço urbano passa a ser compreendido a partir das diferenças que conformam a acessibilidade 
desigual a bens e serviços. Esses indicadores, enquanto instrumentos de planejamento, possibilitam 
detectar desigualdades espaciais e proporcionar linhas estratégicas de ação para melhorar o bem-estar da 
população, principalmente nas áreas mais carentes das cidades, aproximando a qualidade de vida urbana 
à dimensão política. 

INDICADORES GEORREFERENCIADOS EM INTERFACE COM O PLANEJAMENTO 
URBANO

  As desigualdades espaciais são reflexos da influência da dinâmica capitalista no território. 
Segundo Vitte (2009, p.111), por ser “o produto de um processo político e social, portanto histórico, de 
construção e transformação da natureza pela sociedade” e “condição material reveladora das condições 
de vida e da maior ou menor presença do poder público na vida das pessoas e de seus lugares”, o território 
no modo de produção capitalista “expressa-se de maneira desigual, seja na agregação de equipamentos 
e valor ou mesmo na densidade e qualidade da infra-estrutura e dos serviços de uso coletivo” (VITTE, 
2009, p. 120). 
  O território também será constituído do espaço no qual as pessoas vivem – espaço vivido e de 
cidadania – e a compreensão dos diferentes territórios que compõem o espaço urbano será fundamental 
para o conhecimento da realidade social. A partir da dificuldade do Estado em garantir acesso equitativo 
a bens de consumo coletivo nos territórios, o desenvolvimento de indicadores de qualidade de vida 
urbana, que levem em consideração as diferenças territoriais, são fundamentais para compreender o 
território como objeto de intervenção política.
   As cidades, enquanto espaço de produção e vivência, sempre foram temas de estudo nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, entretanto, seus métodos de análise se caracterizaram, quase sempre, 
por generalizações que as interpretaram a partir de uma totalidade, também importante, mas que 
deixaram o espaço intraurbano em segundo plano.  Para Villaça (2001), essa situação reflete-se na pouca 
atenção que tem sido dispensada ao estudo do espaço intraurbano, tanto do ponto de vista teórico como 
empírico. 
  Para além das medidas caracterizadas como genéricas do espaço urbano, verifica-se uma 
tendência maior, a partir dos anos de 1990, em trazer para o debate o tema da dimensão intraurbana, 
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que se caracteriza pela busca de uma análise das desigualdades internas dos territórios urbanos, que 
têm apresentado uma forte tendência à segregação socioespacial. Nesse quadro, as regiões periféricas 
continuam desprovidas de condições básicas para a sobrevivência, em que o território vivido se restringe 
a condições precárias de habitação, negligenciando seus espaços de vivência e convivência. Para Dirce 
Koga (2003, p. 105), “não somente a vida cotidiana parece fragmentar-se através das distâncias que 
separam a casa do trabalho, dos serviços e do lazer, como também as relações sociais de proximidade 
parecem restringir-se”. 
  No desenvolvimento de pesquisas de qualidade de vida urbana, a preocupação com o levantamento 
de dados territorializados – tendo a dimensão intraurbana como pressuposto metodológico central – é 
importante para romper com a produção de análises gerais baseadas na média dos dados agregados, que 
pouco auxilia o direcionamento efetivo de políticas públicas para redução das muitas desigualdades 
socioespaciais existentes, sobretudo nas grandes e nas médias cidades brasileiras. 
  É nesse momento que ferramentas de Geoprocessamento podem contribuir de maneira 
significativa para ampliar e instrumentalizar a construção desses dados. O Geoprocessamento enquanto 
área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 
geográfica tem estabelecido diálogos crescentes com diferentes áreas, inclusive com o Planejamento 
Urbano, sendo que a organização de dados georreferenciados a partir de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) aplicados ao estudo urbano, especialmente na dimensão intraurbana, é fundamental 
para conhecer a configuração espacial das cidades. Sobre o SIG, Leite (2006, p. 22) destaca que:

Essa técnica é um ramo do geoprocessamento bastante utilizada hoje e de suma importância 
para estudos geográficos de correlação, visto que consegue combinar dados de diferentes fontes 
e espacializar essas informações em um mapa. Portanto, o SIG é instrumento essencial para 
análises complexas que envolvem uma grande quantidade de dados, que depois de combinadas e 
processadas fornecem ao usuário novas informações que podem ser retiradas através de gráficos, 
tabelas e principalmente mapas.

  No processo de construção de indicadores, deve-se dar atenção especial à definição de unidades 
espaciais de cálculo para o dimensionamento das disparidades no interior dessas cidades. Segundo 
Nahas (2009, p.126), a construção de indicadores georrerenciados em unidades espaciais intraurbanas 
previamente definidas é fundamental para compreender os diferentes e desordenados processos de 
ocupação do solo nas cidades, que produziram um mosaico espacial profundamente desigual em múltiplos 
aspectos e setores, cuja compreensão “é fundamento indispensável ao planejamento municipal voltado 
para a formulação de políticas públicas que promovam a redução de tais desigualdades”. 
  Para o delineamento metodológico necessário, ressalta-se na experiência do OQVSA, a importância 
conferida ao tratamento dos dados coletados a partir da espacialização de seus resultados, obtida pelo 
georreferenciamento e produção de mapas, que possibilita recorrer a estruturas de processamento 
eletrônico de dados para permitir “a captura, o armazenamento, a manipulação, a análise, a demonstração 
e o relato de dados referenciados geograficamente” (KARRUZ; KEINERT, R.; KEINERT, T., 2002, 
p.101). 
  Outra contribuição metodológica importante é referenciada pela experiência da cidade de 
Curitiba, através do Projeto “Construindo Qualidade de Vida em Curitiba”, que busca contemplar o 
maior número de áreas do contexto urbano para que o máximo das potencialidades desse espaço seja 
explorado e expresso em termos de indicadores de impacto na vida da população e no ambiente da 
cidade (RIBEIRO; MELLO, 2002). Ainda para essas autoras: 

A análise dos diferenciais intraurbanos consolida uma prática de avaliação sistemática da 
qualidade de vida da população urbana, visando repensar o desenvolvimento de uma cidade 
com contradições explícitas: de um lado, cria e organiza as estruturas que permitam seu bom 
funcionamento; de outro, procura dar acesso a cada habitante a uma vida digna e com qualidade 
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(RIBEIRO; MELLO, 2002, p.182). 

  A construção de indicadores para a compreensão da realidade urbana nas cidades reforça a 
afirmação de que a preocupação com a qualidade de vida e sua mensuração pode ser um importante 
instrumento para dimensionar aspectos e problemas que interferem na promoção de um maior 
desenvolvimento no urbano. Como pontos cruciais para a monitoração da qualidade de vida a partir de 
indicadores intraurbanos, essas autoras destacam, entre outros, a necessidade de: 

Caracterização dos diferenciais intraurbanos do município, estabelecendo-se índices de 
qualidade de vida para cada microárea (bairro) e para o município como um todo, num dado 
período de tempo; (...) detecção das áreas que necessitam de maior intervenção, segundo os 
pontos de vista social, econômico, de infra-estrutura, ambiental ou de formulação de políticas 
específicas mais includentes; construção de mapas temáticos de maneira a propiciar uma maior 
visualização das faixas e distribuição da qualidade de vida da cidade; viabilização de subsídio 
ao planejamento urbano e criação de políticas específicas para o município; (...) disseminação 
de informações analíticas a respeito dos resultados totais ou locais nas áreas específicas para que 
essas informações estimulem a transformação da realidade local (RIBEIRO; MELLO, 2002, 
p.183).

  A partir dessa constatação, a contribuição de indicadores intraurbanos de qualidade de vida 
urbana – utilizando ferramentas de geoprocessamento de dados na produção de diagnósticos de 
situação espacializados para seus diversos temas – mostra-se como um assunto emergente e relevante, 
principalmente quando associado ao novo modelo de planejamento urbano preconizado pelas diretrizes 
do Estatuto da Cidade (2001), no caso do Brasil, que busca uma nova lógica de universalização do acesso 
aos serviços e equipamentos urbanos; uma gestão para as cidades que priorize a dimensão política de 
participação de seus habitantes nos processos de planejamento; além da prevalência do interesse social 
sobre interesses particulares que resulte na construção de um espaço urbano mais justo e equilibrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora venha adquirindo relevância significativa em diversos campos, o conceito de qualidade 
de vida ainda mostra-se problemático devido à sua complexidade. Por ser amplo e polissêmico, a tarefa de 
relacioná-lo ao desenvolvimento social no âmbito urbano não é tarefa fácil. Por outro lado, as discussões 
e modelos de planejamento e gestão urbanos participativos e orientados para promoção de cidades mais 
justas e sustentáveis têm se fortalecido com o surgimento de sistemas de indicadores de qualidade de 
vida urbana em diversos países e cidades por todo o mundo, o que contribui para sua fundamentação no 
campo conceitual e sua legitimação no campo empírico.

Resgatar a preocupação com a temática da qualidade de vida também nos debates que discutem 
o presente e o futuro das cidades contribui para reforçar outro modelo de desenvolvimento urbano, em 
consonância com o paradigma do desenvolvimento social, que contempla não só aspectos materiais, mas 
também, imateriais, objetivos e subjetivos, individuais e coletivos, aproximando-se das reais condições 
de vida de uma população. 

A construção de sistemas de indicadores sobre a qualidade de vida urbana, que têm na realidade 
intraurbana a base de sua investigação possibilitada por dados georreferenciados, é fundamental 
para produzir análises centradas no combate às desigualdades, podendo servir de base para ações de 
planejamento urbano, políticas públicas, mobilizações sociais, e muitas outras, na busca pela incorporação 
de uma vivência realmente cidadã para todos no território urbano, e não apenas para uma minoria da 
população.

Além disso, a velocidade com que o campo tecnológico e das ciências informacionais têm se 
desenvolvido também contribui para o surgimento de novas ferramentas e plataformas que auxiliam 
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a disseminação de usos e usuários de informações integradas de diversas fontes e bancos de dados 
georreferenciados, ampliando o acesso a informações articuladas por diferentes setores da sociedade, o 
que pode ensejar processos de empoderamento da população na reivindicação de melhores condições de 
vida no meio em quem vivem. 
  Diante desse quadro, é importante desenvolver e aprofundar pesquisas que contemplem a discussão 
da qualidade de vida nas cidades brasileiras, levando em consideração as desigualdades socioespaciais 
crescentes em seu interior e, também, o potencial que as crescentes inovações no campo das tecnologias 
da informação geográfica podem oferecer na construção e disseminação desses indicadores. Nesse 
sentido, a construção de indicadores para dimensionar aspectos que interferem na qualidade de vida da 
população pode ser mais uma ferramenta na promoção de mudanças efetivas nas cidades, tão necessárias 
ao desenvolvimento urbano brasileiro. 
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