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PARTE B
Tudo aquilo que foi produzido, pelo trabalho
de
muitos, pode ser objeto de estudo para a com.preensão mas tS:!!!
j

bém para. a aplicação. O que importa é saber distinguir o que

,.

é relevante e o que não é, diante de um esi:e,90 que
explicar.
A partir

queremos

e com base 7-'-·n os estudos

teóricos
previamente elaborados, prosseguimos na investigação. Agora
trataremos do tema central da pesquisa: os estudos da dinâm1
daqui~

ca populacional de uma cidade, Marília. Tudo o que foi
sado, a.na.lieado e refletido

será confrontado com uma

pe~
reali~

dade, a da Micro-Região da Alta Paulista e, mais especificamente, com sua princii:al cidade: Marília.
~ um. trabalho de avaliação compara.tiva a propósito
de como se pensou sobre inúmeras questões, e como elas
se
apresentam naquela realidade, uma realidade que nos exibe
uma história bastante recente.
Há pouco mais de · cip.quenta anos, foi iniciada a ·
daquele espaço geográfico onde hoje nos defront!
mos com um. intenso processo de acumulação de um complexo coa
col~nizaçã

junto de ações e relações sociais.
Demograficamente o que é Marília rara sua região?
e em si mesma?-0 que foi, ••• o que será? Será possível fazer
dela o que deve e necessita ser e não apenas o que será? São
indagações •••• tentaremos encontrar algumas respostas ou, l!.
lo menos, deixar os traços orientadores da caminhada iara
que outros também tentem encontrá-las. A temática

de

lação, especialmente a urba.na, prossegue sob a forma

popu.de uma

avaliaÇão da realidade.
Estamos imbuídos do espírito de que uma das maneiras de tornar, cada vez mais, valorizada e Útil uma ciência,
'

:

não é simplesmente demonstrado, de formi· exaustiva, tudo

o

que estuda; nem mesmo através de variadas e sofisticadas téc
riicas de que se utiliza. O que dá a verdadeira dimensão

de

uma ciência são os diferentes tipos de problemas a que, en -
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todas as experiências humanas,
vole~

ela deve

oferecer

respostas ••• e, se não as obteve, pelo menos tentou.
Não se busca similitude de conteÚdo uma vez que,
do ponto de vista exclusivamente populacional, o espaço urb~
no brasileiro foi pouco estudado pela geografia. O que se de

ª__

seja constatar é significância dos - - ~a . tudos
já efetuados
'
---d iante dos problemas de população evidenciados na e idade de
Marília.
Capítulo III - Marília e a região
"When the music stop;s in a game
cal chairs the players find

of musi

thenselves
understand

in unespected positions. To

how they reached those positions it

is

necessa.ry to know something about
the
speed and direction of · their movements,
about the rhythm of t he music and abo ut
how long the music has been playing. To
f ind out how things ca.me to be
where
they are, or were, at a particular time,
it is necessary to study the work
of
agente generating Cha.IJ&0,

developement,

movement, in a word, to follow a genetic
approach" (Prince - 1969: 111).
A análise e exp]anação espacial que envolva
tões

de

colonização,

territorial
dependem de

ou

oscilações

outras

como

maneira bastante

as

demográficas,
que

serão

clara , de

explanação

de

geografia, no

dimensão

que

a

i;artilha

desenvolvidas

como

espacial sua iB
trata-se

é avaliada. Apesar de

mente a dimensão tempo
dispensabilidade p:1.ra a
uma

que!

espacial,
cenário

mtllldial,

pouco tem utilizado . ou, se a tem, considera-a de uma maneira tímida, incompleta e mesmo secundária. Isto impede·. seu uso

-166de forma adequada, nas tarefas de estudo do eS}laço social. O
estudo da regi~o

-

de Marília envolve um· per:Íodo de tempo me.!

mo que o consideremos curto. Nao se está, pretendendo avaliar
uma geografia historica da area e, menos ainda, a sua hiato
1

,

,

•

,

ria. Para não fazermos nem uma coisa nem outra, é mister re
fletir sobre a dimensão temporal, antes de uma abordagem da

,

realidade espacial da area investigada.
Se atentarmos para muitas das contribuições

,
teori

cas sobre a questão tempo em geografia, teremos grandes

va

riações. Desde a efetuada por Hartshorne (1969), realçando a
necessidade de "distinguir", de maneira clara, as várias ma
neiras em que o tempo interessa ao estudo da geografia

do

presente (p. 112), até a de Isruira. (1978) elaborando uma ~
lise sobre a historicidade do es:pa.ço geográfico "l'espace a donc son historicité et
d!,
vient une dimension de l'histoire. A cha
que génération humaine correspond une ~

-

nération spa.tiale" (p. 71),
constataremos ta impossibilidade de se efetuar um estudo que
receba o t:Ítulo de geográfico se a dimensão temporal for mar
ginalizada. Enquanto Hartshorne procura destacar as

"datas"

dos componentes espaciais, Isnard evidencia a existência de
uma data comum. não permanente, identificando o conjunto
cial representado por um dado espaço.
Também a este propÓsito, Santos (1978)

-

80

contribuiu

com a seguinte reflexão:
"Com.o um elemento não pode evoluir ieol~
damente, nem é capaz de se
transformar
sem arrastar os demais movimentos, o no.!

-

-

so problema na.o e, o da evoluçao particular de um. elemento, mas o da
global" (p. 208).

evolução
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A busca das soluções necessárias, bem como as

pos

sibilidades de demonstração da unidade do espaço passam pelos caminhos da dimensão temporal.
O tempo deve, assim, ser elevado à condição de
N

H

,

d.!

,

mensao significativa, e nao secundaria, \ na analise do espaço.
Evidentemente, o homem é a unidade de medida da

significân,
podera
eia do espaço mas sua ação não é apenas atual e nem
ser entendida se nos detivermos no presente. As ruas estreitas de uma grande metrópole, que tantos problemas trazem à
circulação atu.a.1, são estreitas não porque resultem de erros,
na ação .espacial, mas porque têm uma idade muito diversa da
quela da sociedade que sobre ela se locomove, de forma mais
complexa na atualidade. Desta maneira, as desiguladades

ou

igualdades que serão verificadas em Ma.rÍlia, foram processadas numa determinada escala de tempo.
Quando procuramos fazer um balanço da questão

tem

poral nos trabalhos geográficos, reconhecemos uma certa vali
dade das acusações que sobre ela pesa de ser uma ciência co~
prometida com o presente e de forma equívoca com o passado •
Atua como se os eventos espacialmente analisados tivessem t~
dos a mesma idade e, assim, a análise do arranjo se
const,!

tuisse numa tarefa simples de elaboração de um critério que
permitisse a seJ;S.ração do espaço hoje em relação ao
esiaço
,
.
.
ontem. Limitar-se por estes caminhos e elaborar um erro.
O
presente esiacial não representa, embora possa ser em parte,
o futuro do passado.
O espaço social é diferencialmente dinâmico, e o __
que esperam da geografia, geógrafos e não geógrafos, é que
ela na prática seja capaz de intervir com eficiência, contri
buindo para a ordenação esiacial. Ora, .esta ordenação depen
de de que se considere de forma conveniente o presente,
o
passado e o futuro ~
cada sociedade. O dinamismo dos com
ponentes espaciais estão mesmo a nos advertir de que a Visão
prospectiva é muito mais significativa, nos espaços metroP.2
litanos do que nas áreas pouco habitadas, cobertas por
~l
restas. E a geografia é a ciência dos homens. Nas duas situa
.
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ções, o ·futuro espacial interessa à geografia. ·Contudo,

en-

quanto na segunda o esp1.ço representa uma potencialidade

de

uso social, na primeira ele é conjunto volumoso de fenômenos
diversos quanto ao tempo de gênese, de duração e de difereB
j

tes niveis de correlaçao.
/

H

Querer intervir no espaço é proceder, na atualidade, segundo novas propostas para o futuro. Assim à geografia
interessa o tempo :passado ou retrospectivo, o tempo presente
ou de atualidades e o tempo futuro ou prospectivo. t este ,
evidentemente, mais importante para os objetivos da c1enc1a,
uma vez que todos os que sobreviverem e tudo o que restar do
•

A

•

espaço atual viverão, e se farão presentes no espaço futuro.
Nesta trifacetada visão nenhum tempo é permanente,

----

uma vez que o presente possui curta duração, o passado

se

adensa e se amplia e o futuro torna-se uma incÓ~
diante
da velocidade das mudanças que as sociedades impoem ao esi;aço. Talvez, desta conjuntura, decorra as dificuldades da ci

-

-

ência geográfica ao considerar a dimensão tempo. Temos assim,
um l>BSSado às vezes amplo criando dificuldades
do
sign~catvo

J;Bra

seleção

face ao não significativo, mn presente

processos com velocidades cada vez mais rápidas e

um

de

futuro

que só pode ser visto numa elástica visão probabilística do
espaço. Todas estas formas de 'avaliação do tempo se interpenetram de maneira diferenciada em função da significância q\.8
possuem.
Decouflé (1972) avaliou de

form a. bastante

clara,

a questão da variação da significância da dimensão temporal:

pé ri ode
"aux yeux d'un démographe, une
de trois á cinq ans sera considerée com
me tràs court terme, alors qu'elle

-

verra souvent á un "long" term.e pour un
dirigeant d'entreprise" ••• e complementa
••• " Ill á'attachera, d'une façon
plus
, ,
,
generale, a ne }BS negliger une w:osll99_
tive des perma.nences aussi l.égitime
et
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aussi nécessaire qu'une prospectiva

de

23).
A geografia tem tido, até certo ponto, receio

de

avaliar o passado, ao mesmo tempo em que não tem ::procurado
prever o futuro, mas permanece, contudo, estacionária na
~

lise do "presente". Não conseguiu ainda, de forma satisfatória, técnicas para avaliação do passado e do significado do
passado pare. o presente. Maiores dificuldades tem tido ainda
na busca . de técnicas de ::projeção futura das ocorrências

S.2,

oiais do espaço. Parece restar-lhe pois a tarefa ingrata da
avaliação do "presente".
Avaliando-se as tendências cultura.is e tecnolÓgi cas que vem ocorrendo no espaço social, o "presente" parece
tornar-se algo semelhante à um breve intervalo entre o ~ª.!
do e o futuro. Ainda assim, na medida em que as ocorrências
de que se compÕem o ~ · spa.f)é>
· nec.essi tem ser analisadas em cen!
rio próprio, ou seja, no momento de sua geração e nas

repe.!:

cussões que provocarão no futuro. Por isto "o presente"
de boa parcela de sua significância.
Uma completa análise espacial por pu-te da

pe~

geo~

tia envolve um posicionamento onde qualquer dimensão do eel!:
,

sob
ço a ser estudado deve obrigatoriamente ser analisado
dois prismas: o das ocorrências espaciais que . são
represea
tadaa :pelos objetos e ações dispostos espacialmente e
cuja
avaliação envolve questões de densidade, intensidade, dispe!:
são, disposição, eto •• ~a
ação de transformar os dados
re
gistrados em uma lin8uagem inteligível espacial.mente; da ~c
preensão do processo gerador daquele estágio do espe.ço.
Abr&n&e, assim, desde as forças que fizeram com que cada
co~

ponente isolado ou em conjunto, produzisse aquela "ordem
"
com caroteísi~
que momentâneamente são observadas,
às
torças que o :iJD.pelem para. o futuro, ou que tendem a eliminálo ou substituí-lo.
Quando as preocupações com a explanação
espacial
atiD&Sm este n.!vel de detalhe, significa que a abordagem es
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. ;paço-temporal corresponde ao estudo de um produto que envolve simetrias e assimetrias, tanto temporais quanto espaciais.
Na verdade mais assimetrias do que simetrias. E é a incidência de rissimetrias espaço-temporais que geram. a razão de ser
'""
da geografia. Se os espaços fossem absolutamente
simétricos

-

quanto aos conteúdos e suas respectivas idades, isto

seria

a negação da existência da ciência que tem no espaço o

seu

objeto.
Para Harvey (1970:298), a fopalização da análise e.!'
p8.cial deve ser feita em termos de uma linguagem simultânea
de espaço e tempo. A avaliação da significância de um objeto
no espaço deJ?0nde da compreensão da dimensão da localização
do mesmo na área em que está contido, bem como dos

-

diferen

tes tipos de tempo que o envolve, quer isolada.mente ou

no

conjunto no qual se insere.
Assim, o ee12ço geográfico possui, para os difere.a
tes tipos de ocorrências geradas pelas diferentes sociedades,
dois atributos: o luga.r que cada um ocup:l. de per si no es~
ço, o tempo que envolve desde os momentos de geração dos co_!!!
ponentes, suas permanências, mudanças, desaparecimentos, sub~
tituiçÕes, etc •• Na prática, os trabalhos geográficos demon~
tram que os estudos do primeiro grupo, as distribuições es~
ciais, têm sido mais privilegiados. A própria avaliação esP.:
cial num dado momento "presente" parece, de certa forma,

fa

vorecer esta tendência ao esquecimento da dimensão temporal.
Entretanto, ao agir assim, temos aquilo que poderíamos classificar como sendo uma situação de "ilusão".

o "espaço

t

possível

que

presente", hoje observa.do, tenha na realidade 200,

500 ou 1.000 anos a mais do que supomos ou avalia.mos.
Quanto a este aspecto, poderiam.os estabelecer uma
analogia entre a percepção do es}8ço "presente" com os es~
,
dos da astronomia. Esta nos demonstra que o ceu estrelado que
vemos "hoje" pode ser o céu de 10.000 anos· atrás mas

jamais

o de "hoje" ou o de agora!

Fica evidente, desta maneira, um receio de

-

conver

ter-se a geografia em história e com isto decretar o seu de

-171Jaapa.reo:baento (Baney 1969-407:408 e Hartshorrie 1969:111)(;)
Meamo sem to~•
historia na.o pode a geogratia
dispensar ou m1n1m::lzar, entretanto, a dimensão temporal nos
seus trabalhos de investigação espacial. O esIBço objeto de
,
estudo da geografia e o esiaço social, produto de diferentes
sociedades, comandadas por B motivações quer simultâneamente
quer sucessivamente. Ele deve ser encarado como um produto e
um testemunho de um processo. Produto porque o espaço social
resul.ta doa eventos e das relações nele ocorridos, não rept"_!
sentando apenas a somatÓria de ocorrências. Como processo ela nada mais é que um. estágio de maior ou menor duração de
um ~ontium"
de alterações que suce~vamnt
ou simultâne.!
mente nele ocorre. Assim a análise espacial, para ser compl~
ta, deve contemplar uma perspectiva dupla: a de um
espaço
;produto, numa visão instantânea do tempo, e ·a de um espaço
processo, cano indicador das permanências ou não de conjuntu
ras que revelou possuir ou ainda possui.
Embora a dimensão tempo venha sendo menos estudada
em geografia, e isto é uma consequência do fato de não haver
a1nda uma preocupação com a forma adequada de sua coneit~
ção e avaliação, contribuições mesmo que esp:lreas e descont,!
nuas têm surgido na literatura da ciência. Pretendendo evi denciar, mesmo que de maneira sucinta, alguns aspectos das
formas pelas quais esta dimensão vem sendo abordada, reuni mos ae contribuições diversificadas de alguns autores: Geo~
ge (1966), Hartahorne (1969), Harvey (1969), Dollfus (1973),
e Santos (1978). Através delas elaboranJ.os uma a.nál.ise comiarativa sobre a forma ." :.. como os geógrafos vêm considerando a
questão taporal, para a explanação esiacial, e cano são d!
nrsaa u proposições oris;inadas de cada um deles.
Através de uma análise dos textos indicados destacaremos aJ.auns elementos que nos permi tiraa conhecer o pe~
manto de oada autor sobre a questão temp0 em geografia e, e!
mul.tâneamente, estabelecemos comparações sobre aspectos rel!
vantea iara a sua conceituação, mensuração e classificação
(i)-veja-8e t i ~m bém
George 1969(50:51).
.

,

.

N
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numa perspectiva es,Pe.cial. Dada a complexidade do tema,

pr_2

-

curamos nos ater aos aspectos mais signitioativos das contri
buições. Selecionamos, de cada autor, a fol"Jlll\ de
da dim.en.São temporal de maneira que propiciasse a

"

abordagem ·
ordenação

dos informes os quais categorizam.os em cinco grupos: 1-

os

objetivos "9rais propostos em cada contribuição, já que
nhum deles escreveu uma obra sobre tempo em geografia; 2diferentes fundamentações que segundo cada um justificam
preooulJ&ção que a geografia deve ter com este aspecto; 3diferentes tormas pelas quais a geogra.f ia anteriormente
preocupou com a dimensão temporal, através de uma série

n~

as
a
as
se
de

jUÍzoa de valor apresentados; 4- conceitos ou aspectos con ceituaia de tempo-eslJ8.cial e propostas de classificação; 5mensuração de tempo numa perspectiva espacial.
As informações registradas e que aJS.recem. no · . qU!:
dro anexo permitem, de uma maneira gerai, constatar que in~
meras restrições são e f ora.m efetua.das quanto a inclusão da
dimensão tempo na análise espacial. Há uma nítida preocupa -

ª!
lJ8.ÇO, conforme é proposto por Hartshorne (1969) .e Harvey ( ••
1969). Simultâneamente, o passado é visto de maneira diferen
ciada segundo os diferentes autores. Um destaque deve ser d,!
ção em não se fazer da geografia uma simples história do

-

do às críticas sobre a visão histórica de tempo e aos estu dos genéticos conforme proposições de Harvey C-1969) e Santos

(1978) que estabelecem restrições ao uso de realidades
p:i.s~

das para explicar o presente. Em todos eles, a grande contr!
buição está na constante preocupação com a obtenção de

um

conceito mais dinâmico de tempo geográfico (George, 1966), a
interdisciplinaridade da questão temporal (Harvey, 1969),
a
indispensabilidade da avaliação de tempo e de sua
duração
(Dolltus, 1973) , e a diferenciação entre gênese próxima e r.!
mota nos estudos esJ;aciaie (Hartshorne, 1969).
Todas as contribuições de cada autor são sign.ific!.
tivas para o processo de investigação geográfica, já que
a
maioria dos estudos desenvolvidos e que abordam processos ~e
ocupam-se muito mais com os produtos dos processos do que can
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2- Compreender qual:,..er
coisa C0"1Sist1a em
compreender a evol~
ÇÃc ou o desenvolv!
rrento.
.3-

neno, ou CO"ljunto

deles, da "'troce der aos astágios ª!:!
terio"'s ao de suo
origom.
J- Cl "rnurn11lho" quo
UL'O!lrttfio Uovo

zor no pa~
~t do
em função clll

a
fa-

é

o

de
estudos ~
; eoJ ra fi a histórica pe.re.
a ccnstituição
de.
cadeia corr,J!eta dos
acrntecirnentos que
Ou

de U~I

1.1c•.en.vo l "Ji -

t!

im:\lt

- ~.

i : .

,ÍrcJ

V8S

0

3- Critério llª"' delimitar o .recuo ao çassado: o l imi te C!i turiu Nl!i J'1Íze~
')CnÓticas
ru::. ocr
: ênciü
~ ou atr~s
delas.
4-

Comparaçã o ée sucessões, cortes no
ccmo modo de e xplanação espacial

tempo

:.> i b an-

ç.ão presente.
4- Got~ru
fin

hi

~ tóric.:

vista como l..rnB contribuição da gecg'"!
fia pare a explicação da história •

=cm-

te e não apenas

à

conduzirwr

c r.tudo da orir1em
menta t1C O!.,.pCLt1r.

s onvcli~t

prccnsÜo do presen-

....::.!"' origens.

-

2- Estabelecimento de critérios de diferen ciação entre flutuações tempereis e ~
ças q~e
representam tendências di!finiti -

bu!

5- Utilizaçio intensiva de sistemas
de
classificações gen!
tices.

1- G111u de significância da evelia•.i'o

'º"""ª

ms

pelaa quais
a geografia C0'1Sida
re a variável t°"~
no estudo dias
seQUênciaa espaciais.

2- Evidencia que a explanação temporal (
ou genética, ou his
tóric.a) não é
..,;
.anetr. e><elu•iVll

-·~
""""'

....

l- Necessidade de cri!
ção da noves esce las dll •didll
de
teropo (tempo da civilização, de 8"4<J!
tiio de rocurooo
ate.).

l- Visão determinística dll tempo e o estudo da 3ignificlincia de ~
e,,_,to em
runção da sue cri
!JO"' (~o,;)
ou u~
lUÇÜu (ni
storic~mal

2- O estudo de processos como uma fonra

2-

de •Vllliação da te??
po.

O tB11po COlllO resul-

3-

.. ga,g

tado da . . - açãu s2

eia l do hc:rrom e quo
está 1.Jopl!cito e ex
pl!cito no espaço :
!lavando a !J8CCJraria
considerá-lo
COlllO
. - di._,..;o

3- Importância do est~
do genético
· q..e axlet..

lllOS.O

pro.es

fidadignas da
ção.

Aelacin

ait~

do
C0"1Ce 1t o oe te"lJO a
pensarre<:tos rel igi2
sos ou mitolÓgicos.
~ ento

3- O uso acantueco da
explicação genÚtice

durun t o o
~éculo

1- Reconhecimento da variação do c~
ceita de tempo e m cacia
sociedade industrial ou não,

2- Diferenças existentes e ntre o <:"!:!
caito individual e s ocial de te.,_
• po.
3- C0"1ceituoção de processo ct'fT'O express ão espacial das mudan ça s no
ta mpo .
4- Os tipos de terrpo: cíclico, linear e oscilatório,

5- Entobolecimonto de eoteaorias dos

1~

1- O tempo ó 11 41 medida que deve ser ef'•t'-'!
da no espaço.

2- ~laior

importância na '"8nsureção do tllft'po
concebido ""'is cOlllO algo seletivo do QUll
como QUllntioade absoluta,

3- Necessidade de se estabelecer diferenças
na n-ensureção dll teft"po genético e
tempo
de evcluçÕo.
4- Escalas de tempo variando da acorde com i>

procasso da vivar.

.5- llensureção dos processDll como e única fo!
"" dO av<>liar Objeti--.te o tempo.

o:;tu<lcx; utuoL qL.Onto o d1,,.,nsüo
t eoearal em 4 g~as:
narrativo ,
teo
~stágic,
processos hipotet!
1ada : o pn.01~
~!'.1 0
o t uuiu.

na Europa Ocidental.

4- Mecanismos e pr1ces
ses vi~tos
no !.técU:
l o 19 cume algo determinístico.

5- Rejeição do uso ée
longos porÍodos oe
tampo nos estudos
gecgrtifi:os pois is
to seria prÓpri .J óâ
história .
l- Demonstre que
há
uma neceseidade indispensável da análisa espacial inca!
porer noções dll tem
po e de duração do:;
f'anÔmenos nas sues
explicações •

2- F111ções da

visão

· prospectiVll da ~
po em goO!Jrefia,

l- Reccnhac10W1to da e
xist9ncia no aspa :
ço, dll tetopos de d~
ração • aignifica dos diwrsoe.

1- Preocupe çãc cem

2- A necassidadll na análise si.stMica de

2- Evidência

o
tarrpo somente qua..,-

do perrraneciam
no
e spaço re•Íduos espaciais pretéritos,

é duração da fenÔienos.

1- T e~o

2- Tipos de tempo: repetitivo (dias
do ano), his tórico (de efeito c1>'"'"'lativc) e geo lÓgicc (de rtivisão
Ar

do te~oc

~ itrea)

.

2- Awliação do ritmo práprio c111 cada ~
pressupcndo o UllO éla' ~ •-l
• s: cfl:li.ce'<·
histórica ou geolÓgi.ca.

no espa ço lfic
~ ne

te quan do se tratnva de medir fe n Ô<renas cíli
o~.

estudar-se D11 ele -

""ª

...,tos
c~õe,.
o siste..., e seu ntlacianomonto
num
lapso de tempo.

l- Problenes p~ocads
pela 11>:ist9ncia
da
escalas d1..ersu pare ocorrW.cias hunenaa
• não humanas que se relaci0'1llm espacialowite.

3- Oifer0"1ciações entnt a dill'8nsão do tompo
do prnp:.•r<•ç.Õo e tempo do ~
do oqui1 Ít•rio u';fucia 1 .

3- IndisP9"1sabilidllda
dos estudos de form11ção e evolução dei\
olomentos.
4- Importância do ta-

po de ~
no ª!
paçc cOOlo resultado

=::>
d~

:Cl";;o preparo
~s

01
são

~uéoças

p receCidas por ten-

sões .
l-

1l1 -:\
1Jl.t l

lh~

1~-l.;

I !l.'

ttnQ Ud\!\(\JC.(1cl

CL•

1- TulhJ ih.l l.l i lo quo o -

C4l

xi:;tc vincull\ o pu~
sado ao presente
este ao futuro,

ractorização do si;
tema espaço-tl!lllÇo ainda não foi desll'I
volvida,
-

2- Necessidada da ex planação do espaço
social Junt•..,,t•
com o tampo social.

3- A nor,ão col"T"Ots · da
tr.rrpo no estudo do
espaço dll..e ralei~
nar-se ao 1iste,..
tempera l no qlA l or•J 111.nuu-hU cuclU o -

vu1Lu.

1- Ex1 5 tência de ir.ui ta1 cutuctoc. Cr.l geo-

e

grafia histórica e
geografia retrosp"E
tive que, ccntudo ,
não of'entc
~ solu ção pare a questão
de tempo,

2- Necessidade da esta

.--1!

belecer-se
ação quadrinmnsio Ml do espaço sa::1al.
3- 119lação da c111pendiin
eia entre a e°"",,,:
en!lâo o o
onf oque
tempo; botll c""'° ontra o Ct:1'1C•i to
da
tllft'po • o da siste-

ma.
il- rlun.1'1t•H : ln1"1tu
4lJU a uvl~Õo
1

•k•
'-Ili

... el-..to ieplica
na evolução tMttié•
dos daneis que cao
ela CD'1vi\18'" no espaço.

2- Scirias evidências
dll negligêr:cia
da
!JllO!Jl'Bfia quanto •
con:ol don>i;.ào do toz
po,

3- Utilização dll ~l!
d9des pusadas pare
nxpl icnr mnn1 !f1tcr.:.
t14t.1lorl11"t'• •

C- . . _ Htudos

,_,tas

espaci~

não tê~
solvido

llOis

de dirus4o

~

sati ~fatc

·-çot~"º

riafll'9nte a questão

-

1- Poro o rmoi ro f i o o torrpo deve ser
c on:.;.Jdori1du cu110 t•l!.Jo cuncrcto e
dividido 8"' partes.

2- O espaço deve ser visto cano
ec~mulaçã

desi~ual

......,

de tempo.

3- Importância de '-""' adequada C0'1
ce!.tuação e delimitação do te~o
social como tásico pare a explana
t;Eo espacial cm gcogrufia.
-

1- Periodização de ocorrâucias e~pacis,
2- A avaliação da . . - ocorrência só tl!fft s!!)nificado . . efetuada no .sistema temporal
• que pertenceu.

3- As fomes de dlltai;:o d1 ferenciadtls
c°""onentes espaciais.

dos

4- Ioentificação 11 manaureção da tempoo ~

crênicos • assincrênicoe no espaço.

5- ~rensão

>

"'f l'

do valor ntlativo dos lugares
que :.,;jo al torudg,; no correr de história
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-

explana

os t9DLpoe conjunturais nos quais e1es se del'91l. Ba

ção eapaoial, o tempo pode ser evidenciado de diversas

. to.!:

mas, e a resposta obtida depende do tipo de · pergunta formu.l!
i
da pela geografia. Qual a idade deste esi;aço social? ou q~

,

to tempo ele demorou para conter as caracteristicas hoje
co~

sideradas significativas?, ou ainda, em que momento ele apr!
sentou mudanças mais rápidas em suas feições?
Os geÓgraf os que têm procurado avaliar
adequ.m~

te a dimensão temporal, adotaram. grande variedade de abordagens pa.ra. investigação das alterações dos fenômenos sobre

o

espaço e através do tempc). Estas abordagens podem ser agrul!:
das em três categorias:
1- estudo das variações de um fenômeno ao longo do

tempo,
relação 1

2- estudo das variaç.ões de um fenômeno em
aos demais que compÕem o espaço,

3- estudo das variações de parte do espaço no conjunto, durante um certo período de tempo.
Para o estabelecimento destas diferentes categorias de análise, consideraram as variações de um fenômeno isolado, as relações de cada fenômeno com os demais, ou um con
junto deles relacionados espacialmente. A geografia, anali -

-

sando complexos espaciais, fica marcada de maneira mais acen
tuada pela terceira categoria, uma vez que o espaço social

possui uma idade que não é nem a soma das diversas idades de
seus componentes, nem mesmo uma média das mesmas idades.
verdade, é um );)I'ocesso cumulativo simultâneo ou

Na

sucessivo

das ocorrências espaciais, de suas relações entre si,
de
auaa compatibilidades ou incompatibilidades e das forças que,
num processo temporal, nllldamente seletivo, fizeram
desaparecer, permanecer .

alguns

l'J,mpliar-se.

Sendo a dimensão temporal parte indissociável

de

-17?qualquer_ espaço é necessário, para sua explanação, que sejam
estabelecidos alguns princ!pios para a mensuração de suas evidências, materiais ou não.
, A partir da reflexão sobre as contribuições dos di
versos autores, pudemos sintetizar quatro princípios que

de

vem nortear a análise desta dimensão:
1- todas as ocorrências esp:i.ciais possuem um

tem

po de ai;arecimento (origem), de desenvolvimento (evolução)
e de desap:i.recimento (extinção);
2- as medida.a de quantificação do tempo no

esi;aço

social são diversas das do espaço natural;

3- o tempo social é complexo por representar inte,t
ferências e interrupções de novos componentes sociais, sobre
postos aos anteriormente existentes;

,

4- o homem e o agente capa.z de acelerar ou desac!
lerar processos de aparecimento, expa.nsão e de desaparecime,a
to de qualquer ocorrência espacial, con:fi:rmando assim sua con
dição de unidade de medida de significância do espa.ço.
Tomando-se por base estes princípios, pode-se
pr~

curar estabelecer uma forma de categorizar e medir este

tem

po refietido na "vida" dos componentes espaciais e do

pr_2

prio espaço em conjunto. Duas seriam as categorias de medida:
1- a dos momentos - em que o esISço social começa
a ser gerado, acrescido ou diminuído nos seus atributos, bem
como a dimensão que ocuIS. Analisaremos o processo de
ção do esi:aço da micro-região da Alta Paulista, seus

ge~

acré.!

cimos e diminuições.
2- a dos períodos - quando se procura definir a ~
neira de delimitar o esi:aço de tempo dentro do qual · aquela
ocorrência tenha permanecido, mesmo que como um resíduo.

-17G-

Estabelecendo-se uma comparação entre o número

de

fenômenos com os quais a aeograf'ia lida e os es:pe.c;oa por e,
les produzidos, constatar-se-a que o total. dos
significa,
tivos no primeiro grupo e menos elevado do que no segundo •
As dif'erenciações são motivadas mais pelas diversas combinações do que pelos c·omponentes originais que possua. Se nesta
análise acrescentarmos as duas dimensões temporais: a do mo
mento (de implantação por exemplo) e a dos períodos (duração
das relações) veremos crescer sensivelmente a diversificação
espacial, e estaremos criando uma alternativa válida para o
estudo integral do espaço.
1

O gráfico constante da figura.

o esiaço geográfico, como

um

demonstra

9

que

produto social, é a resultante .

da interferência de variáveis diversas, em intensidades
bém diversas, coexistindo ou não em momentos e ;períodos
tempo.
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Evolução

do

npaço

Gráfico

- Representação teórica da combinação de
elementos espaciais diversos
um período de tempo.

durante

num
A partir desta representação verifica-se que
mesmo espaço podem ser avaliados diferentes arranjos espiço-

•

-171temporais. No caso, os cortes I, II e III representam. tempos
passados; o de n2 IV a atualidade e os de números V, VI

e

VII perspectivas ou possibilidades espaciais futuras, segtm.do os diferentes tipos de componentes que nele intervenham ,
bem como a intensidade da intervenção •
.l micro-região da Alta Pau1ieta pode receber,

em

termos de sua origem, modificações pela entrada e saída

de

componentes, etc., um tratamento gráfico semelhante ao teóri
camente proposto. Qual a idade dos primeiros núcleos populacionais? E de formação dos distritos? Quais as
da~s

de cria

ção dos municípios, da chega.da da ferrovia, do avanço do

ca

fé? Por quanto tempo a área teve apenas um só município

?

Qual o período de tempo em que a ferrovia permaneceu eataci.2
nária em Marília? Um conjunto de momentos e períodos que nu~

ma sucessão produziram o esi;a.ço tal como ele é hoje.
A

região de Marília, . será analisada em termos

de

momentos de mudanças e de períodos de permanência. Muitas de
suas características serão assim vistas: a criação dos

dis

tritos, a dos municípios e a do desequilíbrio entre a poul~
ção rural e urba.na. Ao lado destes, os períodos em que

cada

parcela da área permaneceu subordinada administrativamente a
outra, o tempo que demandou para que o desequilíbrio demo~
fico rural-urbano se produzisse, etc., serão também considerados.
Qualquer que seja a dimensão do espaço social
siderado, deve-se partir do :princípio geral de que ele

con
está

impregnado da dimensão temporal, a qual não poderá ser ignorada se se deseja dar o conveniente destaque ao discurso
paço-temporal dos seus componentes e de todo o conjunto.

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO POLtTICO ADMINISTRATIVO DA
MICRO-REGIA'.O DA AIJ!A PAULISTA:
A região de Marília.

-

es
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Os estudos envolvendo aspectos da análise da
.

N

oré@

nizaçao es:pa.cial, mesmo aqueles de melhor elaboraçao como os
#

de Abler e Gould (1971), Berry e Horton (1972) e Haggett
(1965) não1deram, em função de seus objetivos, a devida impo~
tância à atuação política da sociedade como um dos

fatores

básicos na geração das formas de organização espacial.
mesmo uma tendência marcante em privilegiar-se nesses

Há
estu

doe, a atuação econômica do homem como a única ou a princi pal base da organização.
Entretanto, não se pode ignorar a importância das
fronteiras e limites dos regimes políticos e das transforma
ções administrativas, bem como as tendências políticas

das

populações de um dado eape.ço como · componentes de produção
de explanação do mesmo. A dimensão política é uma

e

dimensão

da sociedade. Ela, em interação com outros processos,

opera

num contexto de pe.drÕes espaciais de uma forma ou de outra.
Fieldin& (1974) ao an.álisar a questão das relações,
organização política e eepe.ço, situa bem o problema:
"The areal context of the political

pr.2_

cess is direct. All areas are subject to
poli tical control and ali control applies
to an exclusive area" (p. 230).
Assim, um dos fatores significativos das caracte rísticas da micro-região em estudo é o processo político que
determinou sua forma, influindo inclusive no dimensionamento
dos seus espaços constitutivos, que por sua vez refletem- se
na análise da~

ocorrências que .consideraremos.

Quase em condição de excessão, Moodie (1963), Pre,!
oott (1965), Haggett (1972) e Fielding (1974) destacaram, de
inte~
forma diferenciada, a significância dos estudos e da
pretação dos limites territoriais, dos problemas de partilha
do teITiÓro~
do im:pa.cto das divisões sobre O arranjo espe.cial. Sobre esta significância da questão dos limites, assim
se expressou Haggett (1972):

-17()"When we are dealing with unstable
short-lived territories like the

or
market

area of a seller or the domain of
emall mammal, we can expect

a

boundariee

to be well adjusted to the forces

that

create them ••• But boundaries that

are

legally defined may persist long

after

the forces Which created them have

chan

ged" (370).

,

i válido pois afirmar que a organização politicoadministrativa de um território, bem como o processo que

o

levou aquela organizaçao e de grande l.ID.portancia plra a
'

#IW

•

1

A

com

•

preensão das demais distribuições espaciais.
Gottma.n (1973) avaliou, de forma bastante ampla, a
questão da :partilha territorial provocada pela atuação política do homem, quer em grande escala, como a geração de

no

vos Estados, quer em pequena escala produzindo arranjos

hie·

rarquicamente inferiores ao Estado. Entretanto todas indicam
igualmente direções e tendências das forças atuantes nas
danças que são observadas. São características deste

mu

Último

tipo que analisaremos em ?.18.rÍlia.
Qual a importância das anteriores ou atuais

:pa.rt_!

lhas territoriais para a organização daquele espaço micro-r.!
gional? A partilha atualmente observada apresenta-se desaj'll.!
tada de
o~s

atuais de organização espacial

Como se deu o processo de :partilha, ou agrupunento dos

?

es~

ços políticos, da área? E, em sentido prospectivo, que alterações deveriam. talvez ser implantadas?
Analisar a micro-região da Alta Paulista (Marília)

é efetuar registros de que na área o passado projeta-se

no

presente e simultâneamente, interfere na ordenação futura
Na procura de soluções para problemas espaciais, devem

•

os~ó

; grafos considerar as questões decorrentes de repercussões
pol{ticas na ação espacial. São elas componentes nitidamente
marcados no espaço e cuja intensidade de registros está rela

oionada ao momento da ocorrência, ao período d~

tempo em que

existindo estiveram associados aos demais componentes, e tam
bém a maneira pe.:rticul.a.r pela qual se apresentaram.

naquele

espa.90.

Ul4A ÁREA DE HISTÓRIA NOVA

O conceito de área nova ou velha é relativo. ~,s
plesmente, uma atitude de comparação entre espaços
dos por ações
e~i;acs

produzi

assimetricamente dispostas no tempo.

O EstB.do de São Paulo, em seu conjunto, faz

parte

simultâneamente das áreas de ocupação mais antigas e mais r~
centes do país. Sendo litorâneo sofreu, como
os · processos de ocupação teri~oal

consequência

aqui implantados,

dos à modalidade de aàministração política, logo no

ali~

início

de nossa história, ações semelhantes as que haviam se

multi

plicado em outras áreas do litoral brasileiro. Exploração e~
trativa, agricultura incipiente e uma falta de qualquer ord~
nação econômica que viesse produzir o seu desenvolvimento.
Do século XVI, herdamos a capitania de São Vicente
e a cidade de São Paulo. São registros de uma ocuJ;Bção anti
,
ga e que serviram para colocar o estado dentro das area de
ocupa.ção das mais antiga.e do pa{s. Dos períodos de mineração
e apÓs ao avanço do café, restaram-nos contribuições no Vale
do Paraíba e de ocupa.ção pioneira no norte. Mais ainda,

no

oeste do estado Vimos o aparecimento das regiões novas

como

de :Mar:Ília.
Constatada entretanto esta semelhança geral

entre

a

a fachada leste, ma.is próxima do Atlântico, com o

restante

do J.JB:Ís, verifica-se, numa análise mais detalha.da, que o in
terior do território de São Paulo exibia e exibe acentuadas
,
diferenças quanto as formas e as epocas
de ocupaçao, coloni

-

zação e de mudanças territoriais. Sobre estas diferenciações

-18Lafirma Mombeig (1957):
"Ora, podem-se distin&uir dois
grandes
domínios históricos em São Paulo: as re
giÕes antigas de leste e as regiões

no

vas de oeste. Distinção fundamental,

cu

ja importância a ninguém escapa" ( p. 143~
Efetivamente, quem se dispuser a analisar as dim.en
-

r

sões doe municípios paulistas, sua colonização e evolução de
mográfica, sua história econômica perceberá, com facilidade,
estas diferenciações.
Também Waibel (1958) analisando a evolução das
nas pioneiras do Brasil, caracterizou-as em dois grupos:
do século XIX compreendendo a depressão do Paraíba,

zo .
as

Central

do Estado de São Paulo, São Carlos-Ribeirão Preto e de Botucatu. Em outro grupo, localizou

as

zonas pioneiras do Brasil

atual (século XX) abrangendo a região ao norte do rio Doce,
a de XapecÓ-Pato Branco, a do norte do Paraná, a de
Mato
Grosso-Goiás e a do Oeste Paulista.
Interferiram neste
proces~

diferencial de
ocu~

ção e produção do espaço o grau de afastamento do litoral · ,
as facilidades e tipos de comunicações utilizadas, as atividades econômicas desenvolvidas, as possibilidades de

-

obten

ção de terra, o interesse oficial pela ocupação e, acima

de

tudo, o contexto histórico ma.is amplo no qual se processou •
Mombeig (1952) chama-nos a atenção para a importância das r~
lações entre a área em ocupação e o restante do pa:Ís e inclu
sive do exterior, ao afirmar, referindo-se especificamente
ao Oeste Paulista:
"Reduzir a marcha para o Oeste a um fenô
meno local, contentar-se em explicá- la
estritamente
através de circunstâncias
brasileiras seria estreitar-lhe abusivamente os quadros e ver apenas aspectos

-182limitados. Desde o in:Ício, · a marcha para
o oeste, foi um episódio de expansão da
civilizaqão capitalista aberta nos dois
lados do Atlântico. Ela não deixou
de
lhe ser solidária" (p. 88).

,

A afirmação de Mombeig faz-nos refletir sobre o ca

-

rater indiretamente internacional da colonização e ocupaçao
do oeste paulista. A agricultura do café é, como motivação
econômica, o principal testemunho dela.
Se

limitarmos nossa análise à porção do Estado

de

nominada Oeste l>aulista ou, em termos de domínios f:Ísicos

t

planalto ocidental paulista, constataremos que é de ocupação ·
mais recente que as demais áreas. Toda a área foi

-

subordina
da a cultura cafeeira, a partir de 1870-1880, ~ qual, nuÍn ·8!!
,
plo itinerario, desenvolvido em curto espaço de tempo, mudou
e mesmo criou uma nova organizaÇão espacial. A
trajetória
terminou na década de 40, ultrap:s.ssados apenas 60 ou 70 anos
de seu in:Ício.
Mombeig (1952) ao referir-se a fonna.ção das

zonas

pioneiras no Estado de São Paulo, caracterizou-as como

uma

continuação daquilo que ele considerava o progresso que come
çou nas montanhas do Rio de Janeiro, prosseguiu pelo vale do
Paraíba, região de Campinas e que ganhou o oeste paulista a.a
tes de findar o século XIX. Eram zonas novas que sucessiva mente foram sendo ocupadas, embora em cada momento todo
um
conjunto socio-politico-economico presidisse diferencialmenI

te a ocupação.

,,

A

-

Mas se os processos de ocupaçao resultantes do

a-

vanço das frentes pioneiras, das vagas de população e da

p8.!:

tilha territorial iniciados a partir da criação dos primei roe distritoa policiais até a independência pol:Ítica, ocolT!.
ram ea curto período de tempo, nem por isto foram uniformes
para todo este oeste. Repet• -se aqui, em escala areal

me
as diferenças na . .2.
...;:....

nor e de !orma mais condensada no tempo,
oupação que já haviam. maroado o litoral face ao planalto, ou

-18jdo Sul e aa áreas de Campinaa e Ribeirão

o vale do ~!ba
Preto.

Esta relativa falta de hoao&9nei4.a4e pode ••r coa
siderada como uma resultante de momentos diferentes de organização espacial e que permite ao analista identificar, den
tre os processos os mais gerais, parcelas indicadoras de d,!
:terenças, às vezes significativas, que as distinguem de
ou
troe segmentos dentro do mesmo conjunto. O espaço atual, na
forma como está organizado, eXibe estas evidências tangíveis
dos processos de arranjo, às vezes bastante diferenciados.
As diferenças observadas na ocupação do oeste

de

vem ser feitas em termos doe períodos de ocupação, das

dife

rentes i>arcelas, dos diversos grupos de ocupação que se

des

,

,

,

locaram i>ara a area e com quais outras areas, proximas ou a
fastadas, existiram maiores facilidades de contactos.
A organização espacial da região '='. d:8' Marília tem
sua origem, a mais remota, na segunda metade do século XIX ,
quando então Botucatu e Lençóis Paulista eram os pontos mais
afastados e conhecidos do sudoeste daR-ovíncia.Constituire.m se estas duas cidades, simultâneamente, como os pontos mais
,
'
ja, em ordenaçao as
suas retaguardas
e
avançados das areas
focos de expansão da colonização. Em 1856, José Teodoro
de

-

Souza
torna~se

,

proprietário de uma area de 60 Km. por 150 Km.

em direção ao oeste paulista e que portantº-- já abrangia

Jl8!:

te da futura área de Marília.
Mais tarde, efetuando a venda de suas terras

na

área, propiciou a formaç~
do patrimônio da Cia. Pecuária e
Agrícola de Campos Novos, isto já em 1882, o qual se torna ~oi

ria numa das mais antigas áreas de colonização deste oeste •
a i>artir dela que muitos municípios constituiriam seus
territórios e dela sairiam também muitos dos ocupadores das
novas áre·a a -.·.
Embora não se possa reconhecer ou delimitar rigid!:
mente fases de ocupação territorial, pode-se estabelecer
ce~

tas diferenças em função de uma. ação social do homem. Foram
estas ações coletivas que marcaram o arranjo espa.cial micro-

-184-regional. Temos aqui um processo típico bem caracterizado por
Claval (1977):
"L'étude de societé et de son

organis_!

tion spa.tiale se trouve ainsi

simpl_!

fiée: au lieu d'avoir à décrire les déci

-

sions de chaque individu, on peut
rai
sonner comme si tous ceux qui appa.rti
enment à l.a même catégorie de rÔles
'
qui se heurtent a' un meme problema

..

et
a-

gissaient de la même façon ••• " (p. 55-56).

,
.
,
Os registros historicos sobre a area mostram que,
de São Pedro do Turvo a Campos Novos, na Sorocabana e de Ca
tanduva a são José do Rio Preto, na Araraquarense haviam · S.Q.
frido, antes do avanço do ca:fé, os primeiros efeitos da oc~
pa.ção e colonização através da aÇão dos mineiros

..

"A primeira ocupa.çao foi feita por

ele

mentos mineiros que, atra{dos para o es
tado de São Paulo pelo êxito da cafeicu];
tura, começaram por se estabelecer
regiões limítrofes com Minas Gerais,

nas
na

área a nordeste do território paulista

,
Dai,

acabariam por se deslocar para

te, fixando-se no reverso da cuesta.

!

oes

-

Es

sa colonização mineira não foi feita sob
a atração de solos virgens

p:Lr&.

a agri -

cultura, mas de grandes esi:aços livres ,
das extensões de pastos naturais que, P!:
mitiram a manutenção de sua atividadetra
dicional o pastoreio"
"No espigão mestre entre o Paranapa.nema
e o rio do Peixe, fundaram São Pedro .do
Turvo, São José doa Campos Novos ( hoje

Campos Novos Paulista) e Nossa Senhora da
Conceição do Monte Alegre •••• Oom

outro

,
proposito
e visando a' outro tipo de ter
ras, não teria, aparentemente relação al
guma com a colonização posterior, realizada como consequência da marcha do café.

No entanto é preciso lembrar que os
dores mineiros agiram como os

cri~

primeiros

pioneiros da região, facilitando o cam_!
nho aos agricultores que os seguiram: os
núcleos de região por eles fundados, se~
viriam de base à irradiação do povoamento. As picadas ·que abriram seriam segu!
das na expansão da cafeicultura e, fina,!
mente, seus descendentes iriam fornecer

à nova fase de colonização, os elementos
de tradição local" (França, 1960:
183).
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Como já indicamos, dentro de uma homogeneidade mais
ampla, há uma certa diferenciação no processo de formaçãoda.s
diferentes pu-celas de que se compÕem o oeste paulista. Três
indicadores serviram de base para estabelecermos alguns

con

trastes entre a área objeto de investigação e as· outras

tam

bém localizadas nessa parcela do planalto ocidental.
Foram
eles que nos permitiram caracterizar a área como a mais
re
cente do oeste do Estado:
1- Os momentos de geração das primeiras

político

unidades

da área, os Distritos de Paz.
Na área, esta unidade representou um segundo

grau no processo de hierarquização espacial que

d,!

geralmente

se iniciava por um patrimônio de caráter oficial ou não.

:g .

a primeira intervenção espacial mais permanente do homem na

,

area.
Quando na região de Marília era criado em 1919

o

-186primeiro :patrimônio de toda a atual micro-região, o patrimônio de Vila .:Barboea, futuro núcleo da cidade de Karllia, q~
tro municípios legalmente definidos existiam em áreas

prÓx_!

1

mas, nesta Í>orção do oeste do Estado: Echaporã, criado

em

1887, São Pedro do Turvo em 1891, Salto Grande em 1911 e Pe
nápolis em 1913. A existência deles bem como a dos já cria dos Distritos de Paz de Pirajui, Avanhandava, Cbavantes,

Ia

canga, Avai e Lins são indicadores de que, :paralelamente

a"

nova área emergente, já existiam processos anteriores de ocu
pação, de colonização e de ordenação político-administrativa.
O mai;a nR

l

nos mostra a distribuição espacial quanto a da

ta de criação dos mun~cÍpios

da área da Estrada de Ferro

No

roeste do Brasil e Sorocabana, anteriores à criação de qualquer munic!pio da micro-região da Alta Paulista. Nesta,

o

primeiro município só surgiria com Galia em 1927. Analisando
o mapeamento o que mais se destaca são as localizações mais

,

.

a oeste, tanto na areada Sorocaba.na quanto na da Noroestede
alguns municípios, em relação à área de Marília.
Também deve ser registrado o papel das

ferrovias

no processo de geração das vilas e cidades nas duas áreas o
, . .
,
que, so viria a ocorrer um pouco mais tarde na areada Paulista. Ela foi a terceira ferrovia a avançar para o oeste

'

entre os rios Tietê e Parana,tanema.
Em. razão disso as duas áreas mais a.~tigs

teriam ,

no futuro, marcada influência no início da organização espacial da região de Marília. Na época, esta região tinha a

ca

racter!stica de um extenso corredor vazio de ocupação humana.
As cartas gerais do Estado de São Paulo, organizadas pela
C~

missão Geográfica e Geológica da Secretaria da Agricultura
para 1923, 1928, 1933 e 1941 demonstram sequencialmente
o
processo de ocupação. As duas primeiras registram o grande~
,
zio representado por toda a area que futuramente constituirse-ia na região de Marília. Os dados da tabela n2

6

, apre

sentam as datas relativas à criação doa Distritos de Paz

e

dos municípios, das áreas circunvizinhas e em seguida as .da
própria região de Marília.
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Data do
Distrito

Data do
14unic:Ípio

l- S. Pedro do Turvo

05.06.1874

29.05.1891

2- Eohaporã

01.03.1885

14.01.1887

3- Salto Grande

14.04.1891

27.12.1911

4- Pirajui

02.12.1907

02.12.1919

5- -Avanhandava

21.10.1909

29.12.1925

6- Penápolie

17.12.1909

22.12.1913

7- Chavantes
2~1.90

04.12.1928

Nome

8- Iaca.nga

30.12.1909

27.12.1924

9- Avai

30.12.1910

02.12.1919

10- Lins

30.12.1913

27.12.1919

11- :Biri&ui

10.11.1914

29.02 .1922

12- Ourinhos

13.12.1915

1).12.1918

13- Assis

30.12.1915

20.12.1917

14- Araçatuba

20.12.1917

oa.12.1921

15- Maraoai

11.09.1919

19.12.1924

16- Cate1â.nd1a

27.11.1919

30.12.1925

17- Promissão

27.11.1919

29.11.1929

18- Glioério

19 .11 •.1920

30.12.1925

19- Pres. Prudente

28.11.1921

28.11.1921

20- ParaguaçÚ Paulista

18.12.1923

30.12.1924

21- Presidente Venceslau

12.12.1925

02.09.1926

Tabela 6

- As dat a s de cri aça o do s Di Ht ri to s e do s r1:u
nicípios da Noroeste,Soroca ba na e da Kicro-
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Micro-Região homogênea da Alta PauJ.iata
Data do

Data do

Distrito

Munic:Ípio

1- 1lvaro de Carvalho

26.12.1927

24.12.1948

2- Alvinlândia

24.12.1948

.1953

3- Bastos
,
4-· Galia

14.01.1936

30.11.1944

28.12.1926

20.09.1927

5- Garça

29.12.1925

27.12.1928

6- Herculâ.nd.ia

18 •.09.1930

30.11.1944

7- Lupercio

16.01.1936

30.12.1953

8- Marília

22.12.1926

24.12.1928

9- Oriente

02.10.1934

30.11.1944

10- Pompéia

17.09.1928

30.11.1938

11- Quintana

15.01.1936

30.11.1944

12- Ocauçu

30.11.1944

21.12.1958

13- Iaori

30.11.1938

18.12.1959

14- Vera Cruz

13.12.1929

18.12.1959

15- Ubirajara.

26.11.1928

24.12.1948

16- QueirÓz

30.11.1944

.1963

17- Tupi

02.10.1934

30.11.1938

Nome

,

Tabela 6- continuação •••
:Pontes: a) Enciclopédia doa Municípios Brasileiros-IBGE.
b) Divisão Territorial do Estado de São Paulo
Departamento Estadual de Estatística.

-

c) Divisão Judiciária e Administrativa - Secreta
ria da Justiça e Segurança PÚblica - 1920.
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·O gráfico nA 10 , correlacionando as duas variá veis temporais, criação do distrito e transformação em munic!pio, torna
bastante evidente a existência dos dois co~
juntos, s•ndo que o mais recente é representado pela região
de Marília. Além disto, no grupo de municípios
localizados
fora da região de Marília, excetuando-se os de São Pedro do
Turvo e Echaporã, originados em situação de casos
os demais, totalizando

isolados

surgiram. entre 1910 e 1925
84~

quando

então, na região de Marília, neste mesmo período, nenhum m~
nic.Ípio havia ainda sido criado. Entretanto, quando o foram
tiveram este estágio de seu processo histórico desenvolvido
de maneira mais dispersa no tempo.
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-19DAssim, enquanto a região de Marília vê por

volta

de 1925 iniciar-se o seu processo de estruturação administl"!
tiva, o qual somente iria encerrar-se na década de 60G o mu
nicÍpio ~e
QueirÓz foi criado em 1963) no restante das áreas
adjacentes este processo encerrava-se entre 1930-1935. Pod.!
ríamos afirmar que a região de Marília sucede quanto aos a~
péctos demográficos, econômicos e administrativos às regiões
da Sorocabana e da Noroeste.
Reiterando observações já efetuadas neste trablh~
a região de Mar:!lia, que caracterizou-se por ser a ma.is nova
administrativamente face às outras duas que lhe estavam próximas, teve a influência do avanço do café e a interferência
do transporte ferroviário ma.is tardiamente. Entretanto, face
às regiões que lhe estavam mais próximas foi a que
mais rapidamente a perda de sua população e a que apresnto~

iniciou

maior variação negativa entre 60-70. Assim os J?erÍodos a que
nos referimos, na análise de tempo, são sempre curtos (pequ!_
nos) nesta região.
2- O caráter diferencial do avanço das ferrovias
A segunda variável que pode ser utilizada

i;e.ra de
,
monstrar a recenticidade da area estudada face as demais, en

contra-se na análise da sua evolução ferroviária •
confronto entre o avanço dos trilhos e o
J?T.2
cesso de colonização,Matos (1974), .observou que nossas ferrovias, ao contrário do que ocorreu no mundo, não abriram froa
teiras mas acompmharam aquelas que iam sendo abertas e des

bravds~i)Am

.Num

por exemplo, Bauru, entroncamento ferroviá:
rio, teve sua criação anterior às duas feITovias que a atingiram em 1907 e 1910, a Sorocabana e a Paulista respectiva mente. O mesmo ocorreria depois com Marília, quando os

pr_!

mÓrdios de sua ocupação ocorreria em 1913, a criação do
~
trimÔnio
em 1923 e receberia a ferrovia apenas em .1928. No
caso, ao invés da ferrovia justificar o intenso avanço para
o oeste sucedeu-se o oposto, embora sejam encontradas refe ( i) Veja-:c;e t :::nb ém-G eoc r <.1 fi a do Br ~1s il(Reg
Õ . o Sude s t e )IBGE.
1977(284:286, 614).
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rênciaa indicando que iatrimÔnioe foram fuJiaad-oe e áreas

lo

teadaa, em função do projeto de expa.n&ão da ferrovia, e

ª.!

tee seriam os casos de Tu:pã e Bastos, ainda assim a ferrovia
sucede • 1nao antecede ao avnç~
do povoamento.
A carta do avanço ferroviário no oeste paulista m~
tra os diferentes momentos da trajetÓria,que não foi unifor
' .

#

•

me. Em s11as caminhadas, as ferrovias ou atravessaram a área
de Marília, caso da Cia.Paulista de Estradas de Ferro, 011,
indiretamente, influirom em sua colniza~ã,
papel esm re
presentado pela Sorooabana e em C'.:ráter mais intenso
pela
Noroeste do Brasil.
As ferrovias criadas e instaladas nestas áreas,

o

foram por razões diversas e não obedeceram a nenhum plano pré
viam.ente traçado. Segundo Oliveira (1977):
"em meados .do século XIX, teve lugar
surgimento d.as primeiras ferrovias

o
( no

Bstado de São Paulo) que, entretanto nã.o
obedeceram a nenhum planejamento global.
Não havia por :parte das concessionárias,
obrigatoriedade quanto o traçado ou d!
mansão da bitola. Inexistindo uma circulação maior entre os diversos sistemas

-

f erroviarios implantados na.o so na
,

.

" lftl

re

,

gião sudeste mas em todo o ia{s, criaram
se sistemas ferroviários isolados res
tringindo-se muitas vezes ao limite
est~

dual".

l análise da área estudada interessa o avanço das
três ferrovias: a Cia. Paulista de Estradas de Ferro, denom1
nada a segunda ferrovia do café (a primeira foi a Cia. ~iog
na de Estradas de Jrerro) que seguindo o café avançou pelo ª.!
pigão entre os rios Aguapei e Peixe, no século atual, atin gindo Porto Panorama junto ao rio Paraná na divisa do Estado

-
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-194do Mato Gr.o sso; a Sorocabana que foi fundada em 1871, seguiu
diretamente pu-a oeste, ocu})ando o espigão entre os rios

do

Peixe e Para.napanema atingindo Presidente Epitácio, junto ao

rio pa.raru(i em 1921; a Noroeste que foi planejada e construida pelo governo federal com funções estratégicas, fugindo as
sim aos pe.drÕes das duas anteriormente oi tadas que foram cons
truÍdas por iniciativa de fazendeiros de café. Ela foi in~
,
~da
em Bauru, em 1904, acompanhando as areas mais elevadas
entre os rios Tietê e Agua.pai, atingiu Araçatuba em 1908

e

chegou a Cuiabá no Mato .G rosso em 1918.
Tobias (1973) em seu estudo sobre Marília, reconh!.
oeu, diferenteoente . de ?i!attos ( 197 ·i ), esta di verei d::de na P.2.
lítio~
de avanço dos trilhos na região. Registrou ela que na
Sorocebana os trilhos ernm pioneiros, vir1do depois o CP..fé, o
progresso e a civilização;- na área da Cia .. Paulista oco.rreu ·
primeiro vinham os bandeirantes, depois ~pareci
a
o ~post1
ferrovia. Há assim, duf'w fases ·_ae prqgresao·, a da ocupa:;ão P!.
oneire e a da chegada da ferrovia. A segu.nde produziu grandes interferências sobre a primeira.
Na área da Noroeste ocorreu também algo semelhante
a da Sorocabana, a ferrovia antecipou-se à marcha do café

,

Em sua area a cafeicultura começou a. exp:mdir-se pelo

•

menos

dez anos apÓs a implantação ferroviária.

O papel precursor da Noroeste e da Sorocabana
na
ocupe.9ão da área posteriormente ocupe.da pela Paulista, pode
ser comprovada por dois conjuntos de fatos: 1) na área da No
roeste do Brasil, à margem esquerda do Tietê, foi onde se de
senvolveram os cafezais entre 1927-1928. Nesta época toda

a

área cafeeira desde Piratininga até Marília, administrativamente, fazia :i;:e.rte dos municípios da Noroeste. O café avanç!
ria assim, segundo Mombeig (1952), antes na região da Nore~
te e da Sorocabana e só depois na da Paulista; 2) pela influ
ência de grupos de colonizadores que, provenientes das
giÕea da Sorocabana e da Noroeste, dirigiram-se à nova

re ·
área

da Paulista. são exemplos desta atuação os pioneiros ocupa.do

ree da
áre~

de Garça em 1916, provenientes de Campos

Novos

Paulista, Oriente, que em 1929 era ocupa.d.a por grupos origiD!
dos de Pirajui, Nova Cravinhos (Pompéia, posteriormente) que,
em 1925 foi ocupa.da por grupos vindos de São Simão,

através

de Penápolis e finalmente Tui:ã que em 1929 teve sua localiZ!
ção determinada pela
deci~o

de criar-se uma nova cidade,

.!

quidistantes de cidades surgidas das c1uas outras anteriores
ferrovias. O exemplo mais marcante desta influência 6 rela•
ta~o
por P6voas {1947) a propósito de uma "picada" de
147
'km..•. abertE. em 1913 _desde Presidente Pena (atu.el cafelftnclia),
na Noroeste do Brasil, até Platina na .área da Sorcabn,~
aando assim pelas terras de Marília.

-

No conjunto observa-se

ná.

área da Paulista que

o

progresso só se acentuou apÓs 1928, enquanto desde o ano de
1868 já surgira a cidade de São José do Rio Novó, mais tar<:le
chamada Campos Novos Paulista. Havia então um grande progre1!
ao em toda essa área, de São Pedro do Turvo ao Pa.ranapa.nema
e Santo Anastácio, bem mais a oeste. A futura área da Paulis
ta prosseguia como uma região desocuplda. .

3- Partilhas territoriais e formação administrativa da área.
A análise evolutiva da estruturação político-administrativa da área pode testemunhar os processos que geraram
as feições atuais da micro-região da Alta Paulista. Esta é a
terceira variável a ser considerada como um doe
que auxiliaram a caracterização da área e o seu

aspectos
posicname~

to temporal no conjunto do oeste.
Os inúmeros dados registrados permitem-nos afirmar
que as fronteiras do avanço do café, do avanço das ferrovias
,

,
e das fronteiras político-administrativas não produziram
nesta parcela do oeste p!.ulista, linhas paralelas que pudessem atestar a ação de forças semelhantes por toda a área. Ao
contrário, os registros mostram que todas estas linhas tive-

ram, na ~gião

de Mar:Ília, uma forma côncava voltada para Pi

,

ratinillBB- mas convexa nas areas de Assis-Prudente ou Lins-Araçatuba.
i Antes de considerarmos o processo de p:irtilha e de
agrup:LI11ento político dos territórios da área, devemos

desta

car o :papel dos rios nas delimitações efetuadas. Estes

como

elementos físicos, ser\rira.m como linhas de força no processo
de divisão e ordenação política do espaço. Os limites

aqui

foram impostos sobre a rede hidrográfica e desse modo,

rece

beu sua contribuição. Esses limites físicos deram as formas
e limitaram os espaços políticos.

O ma.is significativo no conjunto é o exemplo do r!
lacionamento da ação espacial do homem com a superfície

que

o suporta criando, através de curtos períodos de tempo,

as

,

formas de organização que atualmente conhecemos. Importa
mais do que qualquer outra coisa, saber se o processo que
~

rou espaços dimensionalmente tão d{spares, Marília com 1.469
Km

2

gum

2

enquanto ..<1varo de Carvalho apenas 157 Km. , tem ainda al
efeito sobre a atual organização daquele espaço.
Qual é a eficiência que o esi:aço assim ordenado o-

ferece em termos de plano de ação? Quando geograficamente
cura.moa analisar e intervir nas organizações espaciais,

~

,

e

preciso não esquecer que os arranjos polÍtico-administrati voe podem também ser objeto de intervenção e de reordenação.
São reajustes face às novas ordens espaciais e às exigências
da população.
,
are a e:.;tucbda e;.t:'l hoje cori;:Jtit 11Ída de
mu
nicipios,mas neCT sempre fJi assim. A origem de seuD diferen
tes espaços políticos, além de n~o
ter apresentado qualquer
equidistância temporal, foi também
diversificada,
os

-

A

gráfioos

12

e

13

exibem a afrequência da criação de m}:!
í

nicÍpios e de maneira cumulativa, a irregularidade com

que

os novos iam sendo acrescentados ao espaço em formação. Como

Há, contudo, uma ª!
plioação lÓgica e legal para a questão: o desejo de cada un!

se pode observar, a ênfase está em 1944.
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-198dade, aqui representada pelos seus Distritos de Paz, em re ce
ber as cotas dos impostos federais a que fariam juz, se

fos

sem municípios. Isto além de uma insatisfação que cada

um

deles tinham diante do tratamento discriminatório por

parte

do distrito sede. Estas circunstâncias fizeram com que

mui

tos deles pressionassem a obtenção de sua condição de municÍ
pios autônomos, mesmo quando, em muitos casos, faltassem
condições políticas de sobrevivência. Mas este não é um

as
pr

~

blema da área e sim de todo o país que possuindo 1.168 municípios em 1940, viu este número crescer para 3.924 em 1966 ,
com um aumento de 297%. A região da Alta Paulista, no

mesmo

período, passa de 5 para 17 novos munic ÍI•ios ou seja, com u.rn
percentual de 294%, semelhante portanto ao do país.
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- A. maíor pi.rte dos mun1cip1os da micro-regiãO?oram

criados 3ustamente entre 1940 e 1963, totaliv.a.ndo, os deste
período, 64~
do total de que se compÕem a área. Entretanto ,
deve-se destacar que os três munic:Ípios mais m.portantes da
área surgiram antes: Garça em 1928 1 Mar:Ília em 1928 e também
Tupã em 1938.
Três caraoter:!sticas podem ser coneidéradas para
uma a.nál.ise deste aspécto dos municípios da área:
1- a da sucessão no tempo, quanto ao al8r9cimento

do distristo de paz e, em seguida, sua transformação em novo
nunic!pio. A mtriz de &003 p:>'lÍticos (pag.197)n:oetra bem esta si tu~
ção. De maneira coincidente, os três municípios já indicados,
!rupi, Garça e Marília apresentaram pequeno esiaço de tempo 1!!
diando a criação dos distritos e a mudança em município. Tem
bém quanto ao aspéoto de um município ser gerador· de outro 1
indicando
os de Garça, Mar:Úia, Tupã e Pompéia destacam-se
seu caráter menos recente que os demais. O processo de pa.rt!
lha do· território apresentou uma fase mais intensa até 1948,

H

C0

~
•

--.,,

-200-

diminuindo · sensivelmente .em seguidar :

2- à do caráter diversificado dos municípios
to as

territoriais.

SUAS ori~ns

Considera-~

·

esta

vel, origem territorial,. podemos agrupá-los em aois

conjun

tos:

2.1- os originados de municípios localizados
da atual micro-região

Município

1-

Gália

fora

Município de origem
Duartina

2- Garça

Campos Novos Paulista

3- Herculândia

Glicério

4- Marília

Assis - Pirajui

5- Pompéia

Glicério - Marília

6- Quintana

Glicério

7- Tupi

Glicério

8- Ubirajara

São Pedro do Turvo.

-201-

-

2. 2- os originad.os de desmembrament.o s de munic:Ípioe

,
da propria
regiao:
Município

Município de origem

1- .<1varo de Carvalho

Garça

2- Alvinlândia

Garça - São Pedro do
Turvo

3- Bastos

Tupi

4- Iacri

Tupi

5- Lupércio

Garça

6- Ocauçu

Marília

7- Oriente

Marília

8- QueirÓz

Pompéia

9- Vera Cruz

Marília.

Este trabalho de reconstituição tem importância prá
tica quando se deseja analisar populações passadas .e decompor
os valores demográficos pelas suas unidades de origem.
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·3- a dos tipos de transformações a que

estiveram

submetidos, desde o surgimento do Distrito de origem até atingirem a condição de municípios. A sucessão de cartas elai
borad.as ilustra bem este conjunto de mudanças oco:r:Tidas.
A partir da carta de 1925 até a de 1955, perco:r:TeB
do antes as de 1930, 1935, 1945 pode-se observar o processo
crescente de alteração a que a área foi submetida. A carta
de 1925 mostra um grande vazio. Apenas na de 1930 é que pod,!
mos perceber um processo mais n:Ítido de ocu:pe.ção e de interferência social do homem. Precisamente 25 anos depois a área1

já se apresenta quase totalmente ordenada quanto às
divsõe~

pol:Íticas. Restavam apenas que surgissem os municípios de I!
cri, Queiróz e Ocauçu, todos datados de

pÓs 1955, p:t.ra

que

fosse compJ.etado o quadro territorial da atual micro-região.
O que fizemos, embora com simplicidade, pois não é
de
o objetivo principal da tese, foi desenvolver aspectos
uma história espacial administrativa. Através dela é que to~
nou-se possível demonstrar o quanto recente e curto foi
o
processo de desenvolvimento na área. Demonstraremos em segu_!
da que ela, a evolução administrativa, não poderia ser

a

única variável a considerar no desenvolvimento daquele esiaço.
Mombeig (1954) tratando de tema semelhante
o Estado de São Paulo afirmou:

sobre

"A história sugere-nos um outro processo
de divisão regional. A região histórica
pode ter um valor geográfico superior à
unidade natu:ral e, muitas vezes, mais V!,
le preferi-la à região geográfica"••• E
prossegue: "Seria interessante :partir-se
desta divisão regional histórica
outras pesquisas (atividades

para

culturais,

por exemplo)" ••• para afmal advertir:"A
distinção entre zonas velhas e zonas novas em São Paulo

deve ser utilizada com

