•

Geobytes I GeobJt

Vote em mim
A importancia do GIS
Municipal na tomada de
senso critico pela populacao
durante as eleicoes
Finalizei esta coluna duas semanas antes de
mais uma rodada de eleicoes municipals. E
curiosa observar como a ocorrencia de eleicoes
a cada do is anos tem permitido um ainda cres
cente amadurecimento do eleitorado brasileiro,
que ja nao elege qualquer candidato por moti
vos, digamos, "futeis". Observo que a grande
maioria dos candidatos a vereador, pelo menos
aqui em Belo Horizonte, usa basicamente os
mesrnos verbos em seus slogans de campanha:
"lutar", "trabalhar" e "construir", Muitos
ape lam para um pretenso papel de defensor
de direitos fundamentais do cidadao, mesmo
quando esses direitos nao sao estabelecidos e
garantidos pelas cameras de vereadores, como
eo caso da sequranca publica. Alguns tambern
se arvoram como defensores de uma ou mais
categorias de cidadaos, como estudantes,
trabalhadores, professores, tuncionarios pu
blicos, bancarios, policiais e assim por diante.
Tarnbern e cornum que candidatos manifestem
a intencao de defender os interesses dealgum
bairro ou reqiao, mesmo sabendo que 0 voto
nao e distritale que a totalidade dos moradores
de urn ba irro pode ser insuficiente para eleger
um vereador.
Quando se soma tudo isso, percebe-se que
existe urn exercitodeserni-anonirnos buscando

a carreira politica por pensar que desta rna
neira terao acesso privilegiado a um grupo de
pessoas, dentro do universo pessoal ou profis
!! ••• como seria possivel a
um candidato a vereador
demonstrar esse tipo de
conhecimento em um flash
de cinco segundos no
horario gratuito da TV?"

sional em que atuam. Pessoas que 0 preterirao
como representante a outros anonimos, defen
sores deoutros grupos depessoas. Nao sei se
os leitores concordam comigo, mas toda essa

atividade me parece surreal, algo que oscila
entre 0 otimismo exacerbado (de quem acha
que sera eleitotendo apenas boas intencces e
poucas credenciais) e 0 oportunismo cinico (de
quem se aproveita da notoriedade obtida em
outras areas para buscar 0 voto popular).
Do meu ponto de vista (que, diqa-se de passa
gem, nao e 0 do eleitor "medic"), sinto falta de
candidatos que de fato demonstrem conhecer
a cidade pela qual pretendem se eleger. Nao
digo apenas conhecer osproblemas, complexos
e variados, de todos os grupos de cidadaos,
mas conhecer fisicamente seu municipio, ter
uma nccao da acessibilidade de cada bairro
ou reqiao a services basicos ou a recursos
de infra-estrutura. Saber tarnbem como cad a
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reqiao da cidade se integra a um todoe ter uma
nocao sob re como essas regi6es sao interde
pendentes. Ter uma visao da vocacao de cada
regiao da cidade, em termos da conce ntracao
de atividades econornicas ou do perfil socio
econornico de seus moradores. Enfim, sinto
falta decandidatos que, maisdo quepropostas
qenericas e vaqas intencoes, demonstrem ter
investido em aprender detalhadamente 0 fun
cionamento da cidade real.
Pode ser consequencia da legisla~ao eleitoral:
como seria possivel a um candidato a vereador
demonstrar esse tipo de conhecimento em um
flash de cinco segu ndos no horatio gratuito da
TV? Ou num cartaz preso a um poste em uma
grande avenida ? Dai a enxurrada de slogans
curtos e qenericos, in6cuos. As candidaturas
melhor estruturadas buscam preencher esta
lacu na criando web sites, nos quais se pode
conhecer melhor 0 candidato, sua trajet6ria
profissional e polftica e suas propostas. En
tretanto, verifica-se que as propostas, mesmo
quando apresentadas detalhadamente, continu
am qenericas e, freqiienternente, inviaveis.

Einevitavel imaginaralgo improvavel do ponto
devistadaimplernentacao emuma eleicao real,
mas que parece ser a base de um bom projeto
de pesquisa em ciencia politica, ou em alguma
outra das ciencias sociais aplicadas. Gostaria
de dispor de um sistema de banco de dados
(espacial, naturalmen te) em que pudessernos
conhecer 0 endereco de residencia de cada
candidato a vereado r. Se ria interessante ver
como e a distribuicao espacial doscandidatos,
com parada a distribuicao da populacao e as
variacces decaracteristicas socio-econorn icas
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de cada bairro da cidade. Se as propostas

vespers de novas previsoes, de modo a dar as

nao fossem tao genericas, seria interessante
tarnbern localizar espacialmente os alvos das
propostas dos candidatos, ou pelo menos
identificar as regi6es beneficiadas com cada
proposta de melhoramento . Gostaria de saber
qual a corrente politica (se e que isso existe
em uma eleicao municipal) de todos os candi
datos que propoern melhoramentos para uma
determinada reqiao , e de analisar se existem
reqioes da cidade mais ou menos visadas por
candidatos de determinadas correntes. Mais
inviavel ainda, porern nao menos interessante,
seria conh ecer a distribuicao espacial do mate
rial de campanha eleitoral de cada candidato.
As grandes aveni das, ob ieto de cuidados com
a jardinagem e de emb elezame nto geral as
vesp eras da eleicao, parecem ser as principais
vitimas dos cartazes e faixas, numa disputa
intuitivamente espacia l pela notoriedade. Pel o
que se pode perceber nas campa nhas deste
ano, dispordetanta mtormacao parece preten
sioso, mas 0 emu ito mais pelo despreparo dos
candidatos do que pela viabilidade tecnol6gica
para a irnplernenta cao de um sistema como
esse.

pessoas

Rea lizadas as eleicoes e apurados os votos,
esse sistemapoderia ser estendido para acom
panhar varias outras coisas, como a retirada
doscartazes e a repinturados muros. Esta ideia
poderia tarnbern indicar a votacao que cada
candidato recebeu em cada seca o eleitoral,
buscando antes mapear as areas cobertas
pelas secoes eleitorais: uma espacializacao que
ho]e nao existe. Esse resultado (em particular
dos eleitos) pode ria entao ser compa rado com
asareasque foramalvodepropostas, para que
se pudesse avaliar a sensibi lidade do eleitor a
conducao de cada campanha.
Finalmente, 0 mesmo sistema poderia ser
usado parauma tarefa ainda maisardua:acom
panhar as realizacoes de cada um dos eleitos,
e correlaciona-las com as propostas e com a
votacao espacializada. E, ao final dos quatro
anos de mandato, apresentar essa cornparacao
ao eleitorado,para aiuda-lo a perceber melhor
que propostas eram viaveis, que propostas
eram pura balela, e que tipo de engodo sera
reapresen tado na proxima eleicao, Seria como
registrar organizadam ente as previs6es dos
videntes e cartoma ntes de plantae na virada
deumano, para resqata-las e apresenta-las na

urn pouco mais de senso critico.

Tenho notfcias da implern entacao de alguns
dos aspectos que aqui descrevi em eleicoes
passaclas , mas em nivel estadual. Porern, por
i n c li n a ~ a o pessoal, gostaria de ver algo desta
dirnensao desenvolvido em esca la municipal.
Acho que as carnaras de vereadores dos
principais municfpios do Brasil poderiam se
beneficiar amplamente do acesso a um GIS
urbano, comoparceiras das prefeituras emsua
construcao e viabilizacao tecnica e econornica.
Por meio do GIS, os vereadores e suas asses
sorias teriam a sua disposi cao algo que os
ajudasse a conhecer mais de perto a cidad e e
seu funcionam ento - e isso certamente teria
impacto em campa nhas futuras.
Em tempo: nao sou , nunca fui, nem pretendo
ser candida to a vereador.
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Georreferenciar:
significa referir um empreendimento
a um sistema geodesico , Hoje isto e
feito de forma rapida. precisa e
eficiente atraves do GPS.

A GEOVECTOR tem a rnissao
de fornecer services de alta
qualidade, moldados as
necessidades do c1iente.
Nos da GEOVECTOR levarnos OJ
voce 0 conhecimento e a
experiencia adquirid os em
pesq uisas e projetos pioneiros.
Prestamos servicoes em geomatic.

• Consultoria,
• Redes de referenda cadastral

mun icipal (NBR 14 166),
• Rede s geodesicas para
projetos, obras de engenharia

• SIG.
Consulte-nos, temos 05
melhores precos e services
para seus empreendimentos

rtbueno@attglobal.net
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