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Cap:Ítu1o IV - A dinâmjca popU].acional urbana 

de J:.IarÍlia. 

" Certainly, if a student wishes to under 
stand the problem of big towns and 
conurbation, he had better begin by stu 
eyng those of smaLler towns "· 
Chorley & Haggett (1965:35). 

Quando nos propomos verificar, em caráter aplic!. 

do, questões referentes à dinâmica populacional das cidades 
, . 

medias e · pequenas, estamos envereda.ado por triThas complexa:s 

onde a linha mestra que une o esiaço está justamente nas di~ 

:paridades do volume de pessoas, de suas qualidades, dos limi 

tados esl)S.ços ca.ue ocupam para residência, trabalho ou lazer 

e da mobilidade que produzem em caráter definitivo ou não. 

O dinrunismo da pop.Llação urbana pode . ser visto co -, . 
mo um modelo de múltiplas entradas, com uma resultante pril! 

cipaJ., onde cada uma é fator interveniente nas demais. Além 

disto, todos estes aspectos devem ser vistos em caráter dif! 

rencial, pois a dinâmica populacional das pequenas cidades é 
, . , , 

diversa da das medias, e estas das grandes. Tarabem a propria 

fl:exibilidade dos conceitos de pequena, média e grande é el! 
. r. 

mento de anãlise destas expressoes espaciais de assentamen 

toe humanos. 

O conceito de grande ou de pequeno é relativo q~ 

do se trata de uma país, de uma grande região, ou de uma m! 

oro-região. De qualquer maneira., como foi pro1:>0sto na ep:!~ 

fe deste capítulo, é ~ciso compreender o processo de acum~ 
- , b , laçao que oco~e nas areas urbanas, em como o seu ritmo. T!, 

mos uma abundância destas ocorrências mas, seus estudos, con 

forme repara Cl.aval (1977), são escassos: 
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, 
"Il. · f aut amenager l' espace, e omprende la 

proliféra.tion des grandes villes, des 
, 

acumulations industrielles; des metropo 

les ou des mégalopoles. Il faut lutter 

centre le sous-développnent ici, centre 
, \ 

l'hyperdeveloppement ailleurs. La ou la 

multiplication des hommes e des activi 
, 

tes entraine des pollutions dangereuses. 

Les pa.ysages qui faisaient le charme des 
, 

ca.m.pa.gnes d'autre foi sont menaces alors 

qu'ils représentent un patrimoine irrem 

plaçable. A tous ces problemas, la géo 

graphie pratiquée depuis le début du sie 

ele n 1 apporte guére réponse" (p. 4). 

O conjunto de forças que geraram a proporção de PQ 

pulação que vive em áreas urbanas está em processo de ascen - . , çao. Diferencialmente, algumas areas apresentam aumento ace-

lerado, outras encontram-se em crescimento moderado e, mui 

tas outras, exibem nitidamente uma. situação reversa de declÍ 

nio. Nos espaços urbanos temos uma repetição daquilo que ~ 

re com os estudos de população anmacro-escala., ou seja, os 

fenômenos do nascimento, morte, da imigração e emigração, C.Q. 

mo variáveis básicas de explicação de suas características • 

Aqui, entretanto, a variedade do comportamento de cada uma 

delas é acentuado e a dispersão espacial é mÍnima. Como con 

sequência temos muitas dificuldades em responder questões 

sobre as características dominantes em cada ];8.rcela do es~ 

ço urbano, embora para toda a área isto já seja um pouco mais 

fácil. 

Já afirmamos anteriormente (p. 107) que a cidade é 
formada de popu].ações, dai decorrendo as dificuldades para 

identificação de todas aquela.a que uma cidade possa conter • 

Na verdade ela. depende de quais atributos significativos es 

tejam efetivamente associados e tenham determinada perma.nên-
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eia no tempo. 

Dado um esJ?Bço urbano, qual o tamanho e a composi 

ção Ótima de sua população? Quais os limites toleráveis de 

crescimentio em várias direções'? Qual se:r;á o arranjo ·espacial 

possível para aquela população'? Perguntas desta natureza fo 

ra.m propostas por Zelinsky (1970), como um roteiro sobre a 

maneira de refletir sobre populações urbanas. 

Todas as questões citadas envolvem considerações 

conceituais sobre o que é Ótimo, máximo, ou o que é mínimo , 

num determinado a.ITanjo espacial de população. ~ certo que, 

pelo menos de maneira relativa, o máximo parece ter sido uJ; 
trapa.ssado para a maioria dos aspectos demográficos dos 

quais se compÕe uma1 grande cidade. Efetivamente nelas, as 

densidades, os movimentos, as migrações e as pressões eepa. -

ciais, parecem já ter transposto os limites dentro dos quais 

as variações de uma característica produz correlações posit! 

vas nas demais. 

Nas pequenas cidades, estas mesmas variáveis estão 

em seu nível mínimo de djnÂ.mica, ou abaixo dele e, ass±m,mu.! 

tas vezes condenadas a estagnação. Seriam as cidades de ta.ma 

nho intermediário as ideais'? Temos que retornar ao problema 

do tamanho da cidade e classificá-la dentro do universo no 

qual está sendo analisada e para o qual se procura solução 

para problemas especÍficos. 

Na cidade em estudo, o conjunto de alterações que 

estão ocorrendo apresent~- . uma velocidade muito rápida, mu_! 

tas vezes com um comportamento diverso daquele das demais 

parcelas da micro-região onde e~tá localizada. Isto é refle

tido na organização de seu esp3.ço através do aparecimento de 

modelos de crescimento, de mobilidade e de distribuição es~ 

cial da população, bastante peculiares. 

Não diríamos que o estudo envolve mna cidade em 

crise demográfica, os valores até agora registrados não nos 

permitem af:j.rmar isto. Entretanto, não poderíamos deixar de 

considerar que pelo menos Marília está dentro de uma região 

com um nítido processo de perda de população. Assim, não há 
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como considerar que o seu comportamento tenha um pouco do 

comportamento do conjunto. Isto também nos faz levantar hipÓ 

tese de que, mantidas as tendências até agora observadas, ela 

acabará pGr compor-se com a sua região. Se isto ocorrer, te 

remos uma reversão das tendências registradas e dos proble -

mas até agora vistos surgir e nela desenvolver-se. 

Se deseja.mos contribuir para melhorar a reflexão e 

a compreensão a propósito dos espaços urbanos, no caso MarÍ 

lia, quanto ao seu atual estágio de desenvolvimento, caract~ 

rísticas e tendências evidenciadas, e alternativas viáveis , 

devemos começar por apreender seus elementos básicos: os tra 

ços históricos que se torna.ram fatores intervenientes do 

atual padrão populacional, as estruturas demográficas já evi 

dentes ou emergentes, bem com.o as diferentes modalidades de 

apropriação do espaço urbano por parte de sua população. 

O propÓsito deste capítulo é justamente o de a~ 

sentar os resultados de um estudo que envolveu este conj.unto 

de aspectos, não de maneira isolada como se cada um fosse 

apenas mais um componente, mas de maneira interrelacionada • 

Assim será :possível avaliar a forma como cada· um, durante 

seu período de existência, produziu ou vem produzindo combi

nações variadas que, em conjunto, vão mudando as feições de 

mográficas, bem como as feições espaciais da cidade. 

Quatro principais conjuntos compõem o estudo envol 

vendo a dinâmica populacional da oidade de Marília: 

1- sua. dimensão histórica, a sucessão dos elemen -
tos funda.mentais que a caracterizam e o espaço 

produzido a partir deles. Analisar-se-á a inten 

sidade desta dinâmica que, a partir dos três 

pa.trimonios iniciais, chegou a produzir os 

atuais
1 

120 bairros nos quais a cidade está ~ 

tilhada e organizada; 

2- a dinâmica vertical de sua população, através da 



verificação de seu crescimento e declínio, suas 

razões e o balanço das forças que conduziram os 

processos que resultaram nos atuais números; 

3- a espa.cialização dos valores, os padrões de di~ 

tribuição de residências, suas densidades, o C! 

ráter multivariado das densidades demográficas 

e dos locais de trabalho; 

4- os movimentos e as migrações intra-urbanas, co 

mo mais uma dimensão da sua dinâmica, como cau

sa e efeito do crescimento vertical da popula -

ção e da e:xurbanização espacial. 

Inicialmen-ee faremos uma. análise, mesmo que breve, 

por não ser este o objetivo da pesquisa, sobre a história da 

cidade, seus elementos constitutivos e, com ênf'ase especial, 

sobre o processo de conversão de terras rurais em espaços ~ 

banos. A partilha e agregação territorial da área urbana tem 

grande importância para a compreensão da dinâmica demográf i

ca, pois representa a evidência mater~al dela. 

O crescimento ou declínio da população urbana e~ 

volve a análise dos elementos vitais da dinâmica demográfica 

(natalidade e ~ortalidade), o papel das migrações e o modelo 

populacional surgido, bem como seu grau de estabilidade no 

tempo. 

Sob a temática das distribuições esptciais 

analisadas as densidades de habitação, de uso não 

-serao 

residên 

cial do espaço, da população e as relações entre uma e outra. 

Os espaços de atividades econômicas serão também considera -

dos, sob a perspectiva de distribuição dos empregos urbanos. 

FjnalJnente, a di~Âmjca sócio-espacial será avalia

da a través da análise tanto da migração quanto doo movimentes 

intra-urbanos, concluindo-se com uma apreciação sobre as ten 

dências e a coesão esi;e.cial observadas. Resumida.mente, o pr~ 
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pÓeito final é o de efetuar um balanço das várias tendências 

registradas, as correlações positivas ou negativas encontra

das, e inferir em que medida cada uma contribui para a expli 

cação da dinâmica demográfica de Marília. 

Entretanto, antes de iniciarmos pela abordagem do 

primeiro aspecto, evolução de Marília e de seu espaço urbano, 

parece-nos importante considerar algo que, embora fique sub

jacente a qualquer trabalho de pesquisa geográfica e, mais 

ainda, nos de populações urbanas, interfere na qualidade do 

trabalho e no seu grau de solidez. Estamos aqui nos referin

do aos informes, aos dados básicos necessários para os estu

dos dos micro-espaços na perspectiva em que este foi propos

to. 

A maioria dos problemas cruciais que o pesquisador 

d&ve resolver no estudo de população urba.na, está relaciona

da à inexistência de fontes de informações devidamente est~ 

turadas, e que lhe forneça os dados com as qualidades que 

necessita. Além disto, há desconexão entre os informes ori~ 

nados de entidades diversas que podem, muitas vezes, se su

perpor de forma até contraditória e em outras não preenchem 
! 

as lacunas entre as várias superposições. Aspectos desta D!. 
tureza não podem ser marginalizados numa pesquisa deste tipo. 

No conjunto, estamos diante de uma séria contradição, pois 

na medida em que as cidades crescem e se tornam espaços s~ 

ciais complexos, mais escassos e de difícil utilização são 

os dados que permitam uma avaliação mais completa das mesmas. 

Esta complexa situação das áreas urbanas valeu, da 

parte de Guyot (1968), uma interessante observação: 

"le :phénomene urbain est en passe de de 

venir la ~eilleure illustration moderne 

de l'Histoire de la Tour de Babel" (p. -

40). 

Os inf orm.es necessários ao desenvolvimento de qual 



-285-

quer estu.d:o sobre populações urbanas envolve valores não só 

relativos· à população e suas mÚltiplas características mas, 

também, os correspondentes aos lugares urbanos onde aqueles 

valores demográficos estão assentados. O espaço urbano apre

senta alterações visíveis, representadas pela acumulação di 

ferenoial e crescente das ocorrências que são representa.das 

pelos novos elementos dispostos pelas populações nas suas 

diferentes :pa.rteá. 

En:frentamos, assim, os problemas da obtenção de 

uma grande quantidade e diversidade de informes, os quais sâO 

normalmente dispersos na origem e, muitas vezes, refratários 

às técnicas de que dispomos :para sua correção e melhoria.Po~ 

tanto, a análise urbana ainda continua a ser feita sob a for 

ma de fragmentos, de informações esparsas e isto é uma que~ 

tão bastante grave para a pesquisa e para o equacionamento . 

dos problemas enfrentados pelos administradores destas áreas. 

Nenhum governo municipal pode atuar eficientemente, a menos 

que tenha .um sistemático e bom conhecimento da cidade. Ele 

precisa saber quantas pessoas governa, quantos prédios exis 
, , , 

tem, quanto de area e construida, qual o uso que o espaço 

vem tendo, etc •• . 

Para o estudo de Marília, os valores censitários 

globais de população urba.na foram obtidos a partir dos dife 

rentes censos gerais do Brasil. Nada tão diverso dentro de 

uma aparente unidade. Bastaria, para confirmar esta afirm!; 

ção, recordarmos que estudam.os uma área para qual o fenômeno 

migratório teve ];apel fundamental para sua origem, expansão 

e declínio. Contudo, apenas o censo de 1970 é que iniciou a 

avaliação dos aspectos da origem, destino e tempo de perma -

nência dos migrantes. 

Embora saibamos que as formas de medir valores po 

pulacionais para as áreas urbanas devam ser diversas das de 

mais áreas, como unidades estaduais, populações rurais, etc., 

na prática constata.mos que os valores divulgados não coneide 

ram isto. Qual o significado da indicação dos valores da di 

nâ.mica demográfica, como é o caso da densidade para um muni-



c!pio ond~ 7()'/, de sua poPuJ..ação é urbana? Desta forma os d .• ... 
dos não correspondem às espectativas do geógrafo. Medir-se va 

. . 

lores populacionais em categorias estanques de rurais e urbn 

nas é exe~citar-se em erro. Neste caso uma série de 
, 

equivo 

coe são produzidos uma vez que cidades de tamanhos populacio 

nais diversos são semelhantes apenas porque tiveram suas po 

pulações classif'icadas como urbanas e, assim, a diferença se 

ria apenas na quantidade, e isto não é correto. 

Mesmo os dados mais detalha.dos que possam ser obti 

dos ·a partir das "cadernetas censitárias ou cadernetas dor~ 

censeador" (1) para as áreas urbanas, apresentam deficiên 
1 

cias sérias para a elaboração dos estudos. As divisões das 

áreas urbana.S que servem de base às tarefas de levantamento 

dos censos podem não ser funciona.is, para o estudo, uma vez 

que, não acompanham o processo de expansão urbana, e seus li 

mites variam de um censo para o outro. Como consequência , 

não é possível a obtenção de uma agregação de valores que se 

jam intelegÍveis ou utilizáveis de maneira correta e eficieu 

te. 

Quanto aos aspectos que indicam características de 

moviJD.entos de qualquer tipo, bem como os das migrações in 

tra-urbanas, não são registrados, â.e nenhuma forma, embora 

sejam fenômenos que interferem muito na ordenação do espaço 

urbano. Por isto, uma compreensão mais profwida do processo 

de urbanização e seu papel no desenvolvimento sócio-econômi

co exigiria mais e melhores instrumentos de mensuração. A de 

manda de informações sobre áreas urbanas está crescendo e 

exigindo que novas formas de ªVS:liação sejam · desenvolvidas 

para que permitam não apenas uma simples descrição da popu.la 

ção, mas sua · explicação e compreensão total dos processos 

que as envolvem. 

(i) documento básico de registro do censo onde as unidades 
de área de avaliação foram definidas previamente :pard 
fins de investigação e que representa o maior detalhe~ 
s!ve~ em termos de informações ceneitárias. 
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os planaltos ocidentais do Estado, resumiu o que havia perc!. 

bido: 

"Le mouvement que a lan.cé les pl.anteurs 

de café sur les plateaux occidentaux n'a 

été ni soudain, ni brutal. Il faut la 

simple continuation d'une progression 

qui, oommenoeé dane les montagnes de 

l'Etat de Rio de Janeiro ••• " (p. 83). 

, , , 
Ja comprovemos, em capitulo anterior, o carater de 

maior recenticidade de colonização e ocupação efetiva da área 

da Alta Paul.ista (Marília) face às outras duas que lhe eram 

adjacentes, a da Sorocabana e da Noroeste. 

Alguns registros históricos servem iara ampliar e 

confirmar as evidências apresentadas (i). Foi em 1916 que um 

grupo de desbravadores, partindo da já existente cidade de 
, 

Campos Novos Paulista, dirigiu-se para a area da futura cida 

de de Garça e lá se , instalaram; em 1919 outro grupo proveni

ente de Cravinhos no norte do Estado fixou-se na área que 

se constituiria, pouco depois, na cidade de Pompéia; em 1918, 

Antonio Pereira, fundador do patrimônio do Al.to Cafezal, nú 

cleo inicial de Mar!J.ia, já estivera presente e avaliara ter 
! 

ras para a criação de um patrimônio de ocupação pioneira no 

oeste do Estado (ii). Ele próprio, em 1927, se deslocaria~ 

ra a fundação do futuro município de Hercul.ândia. Também, em 

1930, a Empresa Melhoramentos da Alta Paulista Ltda. proc~ 

rou colonizar uma ál-ea a 90 quilometros à oeste de Marília • 

Esta sucessão de ocorrências serve de medida para avaliar a 

"agitação demográfica espacial" que caracterizou a região n~ 

te período. 

(i) Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - Estado de São 
Paulo, IBGE, Rio de Janeiro. 

(ii)Conforme Póvoas (1947) Serviço de Estatística Municipal 
de Marília. 
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.Assim, Ma.r:Ília que foi importante área de atração 

de imigrantes, que forneceu colonizadores pa.ra. a ocupação de 

áreas próximas, vê sua po:pul.ação decrescer à custa da forte 

emigração~ A história de Marília con:f'unde-se com a do pionei 

rismo nesta área do Estado e esta com a mobilidade de sua po 

pu.lação. 
, . ' , ' , Uma outra oaracter1st1ca comum a area e a epoca 

foi a criação dos patrimônios como centros de sustentação da 

vida social e econômica que se iniciava no oeste paulista • 

Se examinarmos a história de Garça, nela encontraremos men 

ção sobre a criação 

Labienopolis e o de 

em Fompéia, em 1922 

nhos e de Pompéia. 

de dois patrimônios concorrentes: o de 

Ferrosopolis em 1924. O mesmo ocorreria 

e 1928, com os patrimônios de Nova Cravi 

~ importante observar que esta foi uma origem bas 

tante comum aos atuais municípios da área e, até certo ponto, 

serviu como propu.lsora do desenvolvtmento e de aglutinação 

da população regional. Os sucessos ou insucessos de cada um 

foram os responsáveis pelo grau de diferenciação que se ob -

servaria no futuro, entre uma cidade e outra. No dizer de 

Mombeig (1952) a função princii:al .de cada patrimônio era a 

de fornecer à colonização rural e, aos plantadores, os qu~ 

dros e equiJ;Elilentos urbanos de que necessitavam. 

A história da cidade de Marília, pa.ra. fins desta 

investigação que não tem como objetivo princii:al avaliar 

exaustivamente seu passado histórico, pode ser identificada 

em quatro diferentes etapas: 

a- A primeira, que abrange o período inicial quan 

do a ferrovia ainda permanecia estacionária em Piratininea , 

e na área nordestinos e imigrantes estrangeiros já promoviam 

a derrubada da mata. Ao mesmo tempo a cultura pioneira do ca 

fé era efetuada na área da fazenda Cincinatina. A área era 

então alvo do avanço dos pioneiros, inclusive não nacionais, 

como os portugueses .vindos das áreas das ferrovias Sorocaba

na e Noroeste. 
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b- ·A segunda, a partir da criação do primeiro ~ 

trimÔnio, o do "Alto Cafezal" em 1924, seguido pelos de "Vi 

La Barbosa" em 1927 e o de Marília no mesmo ano. Tobias ( ••• 

L973) refere-se a uma tentativa. anterior a estas, em 1921, 

~om a formação do patrimônio de Vila Prado (depois Vila Bar

>osa), de pro:priedade de Antonio Vasques Carrion que entre -

;anto não obteve sucesso e não prosperou. Considerando-se a 

:riação dos patrimônios, do Distrito de Paz e do próprio mu 

LicÍpio em 1928, constata-se que esta foi a fase da institu

:ionalização de Marília. Foi rápida e de profundas altera 

:Ões. Num período de nove anos, ela percorre todas as fases 

LUe outras levariam muitos para ultrapassar e chega à condi

:ão de comarca. 

Poderemos dizer que a própria concorrência entre 

is vários pa.trimÔnios criados foi um motivo para apressar o 

.esenvolvimento e as mudanças. 

Uma análise que se faça, na atualidade, sobre o 
! 

JI'ocesso de crescimento da cidade de :Marília demonstrará ra 

>idamente, o caráter mÚltiplo de sua origem. A atual diatri-

1uição de residências mostra, tanto em Vila Barbosa, como no 

.lto Cafezal e na área do IStrimÔnio Marília, grandes dife -

•enciações nos arranjos espaciais de cada um deles. Especial 

Lente no primeiro a arquitetura simples das residências, suas 

~ ormas antigas, a densidade de habitações por quarteirões 

~ testam o desenvolvimento poli-nucleado da cidade. 

Foi também durante esta fase que tivemos na área, 

1 avanço, apogeu e o prime iro declínio da cultura do café. 

:uando a crise econômica internacional de 1929 ocorreu, ini

:iavam.-se, em Marília·• as primeiras colhei tas da agricultura 

1ntão implantada em escala ampla. Talvez tenha sido, ao con 

;rário de outras áreas, a razão que levou Marília a resistir 

Lelhor a crise, embora com alguma estagnação e a superá- la 

~ia tarde com a expansão do cultivo do algodão. 

Demogràficamente o período é de crescimento com a 

·inda de grande número de migrantes nordestinos, inclusive cu 
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troe de PJ;Oveniência estran&eira e, dentre eles, destacam-se 

os japoneses que de certa forma :passariam a identificar Mar:! 
lia. Em 1928, quando Mar:Ília foi elevada a condiç~o de muni 

cÍpio, já 1existiam aí 273 famílias japonesas sendo que delas, 

236 na zona rural e 37 na urbana; em 1941 o total geral ele 

vava-se para 2.882 famílias (i). 

~ significativo destacar, nesta fase, a diversida-
, 

de da estrutura demográfica d.aqueles que vinham para a 

de Mar:Ília. Assim é que, enquanto a imigração japonesa 

are a 

era 

const:tt\1.Ída de famílias,-. a dos brasileiros geralmente não. 

Este aspecto foi investigado por Tobias (1973) que avaliando 

a evolução da educação em Marília indicou para fevereiro de 

1932 a existência de apenas uma escola japonesa na cidade ; 

cinco anos depois, em 1937, o número aumentava para 43 e, em 

1938, para 47. Ora, estes números só podem ser entendidos se 

associados ao fato já mencionado. A imigração japonesa não 

foi de indivíduos isolados mas sim de famílias. 

Os pioneiros não japoneses vinham geralmente isol~ 

dos, predominantemente adultos e do sexo masculino, conforme 

indicações de Lyrio (1956) e Tobias (1973). Esta Ú1tima des 

taca a situação que propiciava estas circunstâncias: 

"No início por conseguinte, a sociedade 

de Marília tinha muito poucas crianças , 
""' , na.o so porque os homens pg.ra aqui 

obrigados a vir sózinhos mas também 

que se encontravam na necessidade de 

tar nas matas e numa pequena cidade 

faroeste. Tinham que lutar contra os 

eram 

po!': 

lu -
de 
, 
1n 

dios, contra os outros homens, contra os 

animais, contra um mundo sem recursos •• ~· 

(p. 19). 

(1) dados obtidos em Vieira (1973) 
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A afirmação é comprovada, em seguida, quando indi

ca que dàs 51 escolas primárias existentes em 1937, apenas 

oito eram para os não japoneses, brasileiros e outros imi 

grantes e iem 1938 das 59 apenas 12. 

c- A terceira, a partir de 1940, quando a cidade ~ 

pesar de ter deixa.do de ser a "ponta de trilho" não viu ab~ 
" 

lada sua economia e desenvolvimento demográfico. Erá então .. . 
uma cidade localizada atrás da franja pioneira e o ponto de 

:partida para novos avanços rum.o ao oeste. 

A ferrovia chega a Tupi em 1941 mas o crescimento 

populacional de Marília era contínuo e crescente. A cidade 

que em 1940 possuia 23.751 habitantes passa a 33.000 em 1946 

com um crescimento de 38% em 6 anos, ou 6,3 ao ano. 

Assim, a crise do café, embora tenha produzido 

guns momentos de vacilação no desenvolvimento de Marília 

não chegou contudo a reduzir o seu rítmo de crescimento 

al 

' 
e 

sua significação na nova região que surgia. Apenas fez acele 

rara implantação, em maior escala, do cultivo do algodão ; 
! -fez aumentar o processo de urbanizaçao com a diminuição da 

população rural e iniciar um processo de liderança nesta no 

va região. 

A:pÓa a criação do município em 1928, :r.IarÍlia, con 

forme observou Matt:oa (1974), tornou-se o de maior índice de 

crescimento em todo o Estado. Já a partir de 1935/36, devido 

a imigração japonesa e os :in-ogressos decorrentes da cultura 

do algodão, a cidade vai perdendo progressivamente seus 

anteriores aspectos de localidade sede de J;)B.tri.mÔnio e adqui 

re as características de uma importante cidade. 

A i:artir dos núcleos iniciais, conforme o map:s. ela 

borado CClml base em um esboço de Mombeig (1952), a área da ci 

dade exP3Jldiu-se, expropriando às áreas cafeeiras circunvizj. 

nhas os espaços necessários a esta ampliação. 

d- A Última etai:a tem sua marca inicial no final 
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da década~e 60, quando toda a região passa a apresentar um 

processo de dec1ínio demogrático. O próprio município de Ma ... · -
rÍlia vê desacelerar a velocidade de seu crescimento, e~bera 

' . 
sua pa.rticip;!.ção na composição da :população regional ter$a 

aumentado. Este aumento é, entretanto, o de J?0Xticipação nu 

ma área que apresentava decréscimo populacional. ~ tamb ~ ém 

neste período, como consequência do crescimento da população 

urbana, que inúmeras propriedades agrícolas, situadas na ~ 

rifaria da cidade, passam a pa.rticipa.r do processo de lotea

mento urbano. A exP8J;l.São do território urbano é efetuada a 

níveis superiores aos realmente necessários à população exi~ 

tente, e uma série de problemas decorrentes começam a tomar 

-proporçao. 

A evolução do espaço: o centro e os bairros. 

O processo de crescimento rápido da população em 
, 

lugares urbanos traz consigo um outro que lhe e relaciona.do, 

representaa.'o pela conversão de terras até então de uso rural 

para us_o úrbano. ComQ o processo de expansão d.as cidades tem 

se intensificado, seu estudo é importante. Entretanto não é 

o que tem acontecido, pelo menos por p;1.rte d.a geografia. 

Mayer (1976), analisando questões sobre sítios e 

situações urbana.e afirmou que os geógrafos têm dado muita 

ên:rase às correlações espaciais dentro da cidade ou entre ci 

dadas. Entretanto, o que se percebe, regra geral, é uma dico 

tomia de pesquisas e es'tudos: de um lado aqueles que proc~ 

ra.m, de maneira exaustiva, avaliar a sítio d.a cidade e sua 

situação verificando quanto ao primeiro aspecto as interfe -

rências favoráveis ou não do meio ambiente sobre o assenta -

manto urbano e, no segundo, as interrelações d.a cidade com 
, 

outras e outras areas. 

Em caráter mais recente, como ficou demonstrado no 
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desenvolver do segundo cap:Ítulo, têm surgido estudos sobre 

populações urbanas, elaborados por geógrafos, preocupando-se 

com o crescimento vertical dos valores. O objetivo é, tão s~ 

mente, comparar tamanho de cidades em função de sua dimensão 

demográfica. Ao lado destes, temos uma minoria preocuplda can 

as ocorrências demográficas intra-urbanas. É neste Último ti 

po de trabalho que iremos encontrar muitos exemplos de análi 

se das relações entre espacialização da população urbana e a 

estrutura territorial da cidade. 
, 

O tipo de estudo mencionado e bastante importante 

para a mensuração dos desvios existentes nestas interrela 

ções e na qualidade de vida de que dispõe a população. A re 

lação entre o uso da terra urbana e sua população é o primei 

ro indicador ];ara a análise da expansão do primeiro aspecto 

em função do segundo, mostrando, muitas vezes, os desvio.a 

que estão ocorrendo. Assim como os demógrafos referem-se, ao 

falar da maneira como crescem as cidades, ao "i nchaço urbano, 

poderíamos também falar, usando o mesmo termo, plra nos ref~ 

rirmos ao território da cidade, em " inchaço , territorial". 

O solo convertido para uso urbano é utilizado para 

finalidades diversas, muitas vezes concomitantemente. Comu -

mente, sua conversão está relacionada ao uso residencial, e~ 

bora o uso estritamente industrial não esteja fora de cogit! 

ção. A cidade de Marília, na segunda metade da década de 70 

delimitou, pela pr~eira vez, uma ampla área :tnra. fins ind~ 

triais ·a noroeste da cidade. 

Entretanto são os espaços residenciais que prod~ 

.zem a configuração das áreas urbanas. Observe-se que a exce~ 

são de· insta.lações de atividades não residenciais em zonas 

periféricas da cidade como indústrias, armazéns e silos, etc. 

todas as demais são resultantes de uma "marcha p:LrB. a perif! 

ria", verificada em todas as cidades em crescimento. Trata-

se de uma relação de concorrência. entre o uso residencial 
, 

mais antigo, em areas centrais, e as vantagens de novos usos 

para a mesma área, produzindo uma exurbanização permanente • 

Este processo, significativo pa.ra. o estudo da mieração intr!!-
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urbana e dos movimentos está relacionado às questões impor -

tantas co~o as do custeio dos serviços nos territórios incoE 

porados, dicotomia lugar de trabalho e residência, inteneif! 

cação de demanda de transportes coletivos, etc. 

Este processo de expansão do território urbano de 

ve ser visto em te:rmos de períodos, direções das alterações, 

formas produzidas e que se refletem na esp:i.cialização da po 

pulação. O certo é reconhecer-se que dentro do espaço urbano, 

quer quanto a partilha do território, quer quanto a dinâmica 

demográfica, estamos submetidos às forças de deslocamentos 

de natureza centrípetas (forças de aglomeração de atividades 

em áreas centrais, de convergência para o traballlo, de espe

cialização de atividades, etc.) e centrífugas (expansão das 

áreas residenciais a partir do centro, dis:persão de indÚS 

triasna periferia, etc.). 

Em .nossa análise sobre a cidade de Marília, funda

menta.mo-nos :para o estudo da expansão do es:i;nço urbano, nos 

registros legais da municipe.lida.de a propósitos dos loteamen 

tos (i). Estes nos exibiram. um total de 128 loteamentos, a 

partir dos três IJS.trimÔnios iniciais, ao final de 1977· A 

partir destas informações procuraremos desenvolver três te -
mas de análise: a evolução dos loteamentos, a repartição es 

pa.cial do processo, e os desen,b.os produzidos e as mudanças 

gerais observadas. A tabela ~8 , relacionando os diferentes 

loteamentos e a data de sua criação serve como ponto in,! 

cial IJEir8. nossas reflexões sobre este aspecto de Marília. 

(i) Prefeitura Munici:i;nl de Marília - Serviço de Cadastro. 
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Datas 
Loteamentos iniciais Prolongamentos 

1- Alto Cafezal 1929 

2- Barbosa 1929 

3- Marília 1929 

4- Cascata 1950 1952 - 1953 

5- Ma.ria Paul.a 1950 

6- Francisco de A. Fernandes 1950 

7- l?almital 1950 1960 - 1969 

8- São Miguel 1949 

9- Bassan 1950 

10- Polon 1950 

11- Fazenda Bonfim 1950 

12- Maria.na. 1952 

13- Salgado Filho 1953 

14- Jardim América 1954 

15- Rodolfo da Silva Costa 1950 

16- Saliola 1949 

17- São Paulo 1952 

18- Boa Vista 1950 

19- Santa OlÍvia 1950 

20- Jardim Marília 1952 1954 

21- Somenzari 1950 

22- Recreio 1949 

23~ Paul.ista 1953 

24- Amarante 1953 

25- Lucrécia 1953 

26- Rodrigues 1950 

27- Bosque 1950 

28- Jardim Dirceu 1955 

30- São Miguel (prolong.) 1953 

31- Souza 1954 

32- canaã 1954 1971 

33- Jardim Progresso 1954 



34- Altaneira 

35- Jard:tm S. Geraldo 

36- Realengo 

37- Rio Branco 

J8- Barros 

39- HigienÓpolis 

40- Betél 

41- Fragata - Secções A e B 

42- Jardim Maria Isabel 

43- Altaneira (prolong.) 

44- IV Centenário 

45- Banzato 

46- Montolar 

4 7- Palme ira 

48- Hermínio F. Polon 

49- Palmital (proloiig.) 

50- São Paulo (prolong.) 

51- Mirante 

52- Lorenzetti 

53- Jardim llvorada 

54- Jardim Vista Alegre 

55- Jardim Vitória 

1954 

1954 

1953 

1953 

1953 

1952 

1952 

1955 

1954 

1955 

1958 

1954 

1959 

1959 

1956 

1964 

1964 

1957 

1955 

56- Vila Hípica Paulista 1954 

57- Parque S. Jorge 1955 

58- Jardim Monte Castelo "A" 1955 

59- Jardim Floresta 1964 

60- são João 

61- Jóquei Clube 

62- Thomas Mascaro 

63- Lorenzetti "B" 

64- Cavalleri 

65- Parque s. Jorge (prolong.) 

66- Betél (prolong.) 

67- Jardim América (prolong.) 

68- Parque das Ind.. 

69- Parque das Ind. (prolong.) 

1964 

1964 

1964 

1964 

1966 
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1954 

1964 

1955 

1953 

1964 - 1973 

1969 

1973 

1971 

1964 

1967 



70- N. Hab. Cast. Branco 

71- Fraga ta . 11 C11 

72- Salgado F2 (prolong.) 
..... l 

73- Sao Lucas 

74- NÚcleo Hab. CECAP 

75- Senador Salg. F2 (prolong.) 

76- NÚc. Hab. J. B. Vista 

77- Jard.. Cristo Rei 

78- s. José 

79- Salgado F2 (prolong.) 

80- Jard. M. Izabel (prolong.) 

81- Chác. s. Carlos - A.B.C. 

82- Jardim Marajá 

1967 

1973 

1972 

1970 

1973 

1973 

1971 

1973 
83- Vila Coimbra 1973 

84- Chácara Co_ilnbra 1973 

85- Chác. Anexo Betél 1971 

86- Sta. Tereza e (prolong.) 1973 

87- Ana Carla 1973 

88- Santa Lourd.es 1973 

89- Jardim. Polyana 1973 

90- Núc. Hab. Costa e Silva 1970 

91- Jardim Eldorado 1976 

92- Jardim Virgínia 1976 

93- Jardim Bandeirantes 1976 

94- Jardim Conquista 1976 

95- Jard. Paraízo e (prolong.) 1976 

96- Jardim Aeroporto 1976 

97- Jardim Estoril 1976 

98- Vila Roma.na 1976 

99- Jardim Jequitibá 1976 

100- Jardim. dos Lírios 1976 

101- Jardim Tropical 1976 

102- Distrito Indust~ial 1976 

103- Santa Antonieta 1976 

104- Jardim das Pérolas 1977 

105- Jardim. Planalto 1977 

1965 

1965 

1965 

1973 

1973 

1973 
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106- Jardim das Vivendas 1977 

107- Jardim s. l'rancisco 1977 

108- JIU'dim ~ 1977 

109- Jardim Univers~tário 1977 

110- Jardim Cavala.ri 1977 
111- Jardim Calif'Órnia 1977 
112- Jardim Luciana 1977 
113- Jardim Colimbri 1977 . 
114- Jardim Fraf'reire 1977 
115.:. Jardim :Marambaia 1977 
116- Jardim Betânia 1977 

, 
117- Jardim Ta.neara 1976 
118- Jardim Continental 1977 
119- Jardim Mar. ?4artha 1977( i) 

Fonte -Prefeituru Munici"Ç)al de Marília- Org. o. s .g. · 

Tabela 28 - O pr~cesso de criação de lotes urbanos em Marí 

lia e os respectivos anos. 

Inicialmente deve .ser dado destaque para o 

da variável, origem da cidade iara. a explanação dos proces -

sos posteriores. A primeira mudança neste sentido observada 

no espa.90 ocorreu com a criação dos três :p3.trimÔnios origi 

nais: Alto Cafezal, Marília e Barbosa. Em relação a eles d! 

ve ser destacada a concentração espacial dos mesmos e a 

maior significância dos dois primeiros em relação ao tercei

ro. No conjunto, eles representaram o núcleo difusor do pr_2 

cesso que assumiria ao lon&o do tempo direções variadas e 

rítmos também diversos. 

A os~ilação exibida nos registros de ocorrênciasde 

loteamentos em Marília evidenciou, não um processo contínuo 

e uniforme, . mas o oposto, descontínuo e quantitativamente 1!: 
regul.ar. Há anos de grandes acréscimos, outros de pequenos e 

períodos sem qualquer ocorrência. 

Ultrapa.ssado o período de criação e institucionali 

zação dos três patrimônios, foi somente em 1949 que tivemos 
(i) 
O total de loteE.J é de 128 stmdo ·1ue 9 deles s:lo de ~: b !.::r:.1:-:: ent . J 

de lo teame11tos Clntcrio:f' .s como se .) ;:.>de verifica:· fü: refêrên
cia da -oag. 297. 



• os primei~pa registros de novos loteamentos, ~endo que os de 

1950 e 1953 foram numericamente significativos com 12 novos 

lotes cada ano. Era então iniciado o período de expansão ur 

bana. 

ApÓs um ligeiro decl:lnio observado entre 1960-1963, 

tivemos, a partir de 1964, a retomada do surto de loteamen 

toa, o qual foi intensificado na década de 7ó. Os registros 

apresentaram, até o ano de 1977, um crescimento acentuado do 

processo, quando ocorrem 40% de todos os loteamentos urbanos 

e entre 1975-1977 tivemos 56% desta parcela com um valor de 

29 novos loteamentos (i). 

(i) uma comprovação da velocidade dªs alterações está nos re 
gistros que efetuamos, para este período sobre 2 nova; 
leis para definição do chamado "perÍmetro urbano". A pri 
meira de n2 2.277 de 10.10.75 que dado o dinamismo da ci 
dada foi revoes.da pela de n2 2.530 de 4.10.78. Isto 1 
uma mostra não do crescimento efetivo da cidade mas, tal 
vez, da simples apropriação de terra rurais para futuro 
uso urbano. 
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O gr<.lfico l G representando os valores :J.curnulados 
, 

do numero de lo t es entre 1929 e 1977 descreve, ele mane ira 

sintética mas clura , os es tág ios ocorridos no processo de 1.2_ 

teame nto em Marília . Em seu conjunto 1 ele pemite que ident_! 

fiquemos a exis tên cia de dois 11 patamares" (1 929-49 e 1953-63J 

a o l ado de dois r:urtos d.e cre scimento (1949-55 e 1 963- 77), es 

te Último com alc;umas oscilações . 

Assoc io.d.a à ciuestão elo c r esciraento te~.<os a da loca 

lização de cada loteru ent o e a rc partição espac i.ul i>rouuz ida 

em cada per íodo . suces:::iã o de lotear. entos, o.travé3 de suas 

f onrF, s e dispor:iição es1iacial , é que foi danc1.o < e onf or2nç:ão 

do espaç o qu e a cidade foi tendo em sua história . A anéÍlL, e 

da carta de di stribuição dos lo tea..-:ientos 1 relacionados à é uo 
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ca de sua formação, permitiu que fosse reconhecida~ tanto no 

tempo quanto no espaço, a existência de pontos onde se perc~ 

be que a evolução salta bruscamente, mudando de rítmo ou de 

sentido. 

A descontinuidade no tempo já foi avaliada e a ca~ 

ta permite também que seja verificado o tipo de distribuição 

espacial de cada uma destas ocorrências e do padrão de dis -

tribuição produzido. 

A análise da distribuição espacial de loteamentos 

contemplou duas características básicas que pernitira.m poste 

riormente, auxiliar a explicação do arranjo em conjunto: 

1- a idade da cidade - a extensão de tempo dentro 

do qual as ocorrências se verificaram. ~ indispensável, para 

este tipo de análise, constatar se as alterações observadas 

foram produzidas num passado próximo ou remoto; 

2- aa razões e circunstâncias, as mais gerais, nas 

quais a cidade foi criada, os tipos de atividades econômicas 

existentes à época de sua criação, bem como a natureza da di 

nâmica populacional, a que o espaço esteve submetido durante 

este tempo. Os três patrimônios que deram origem à cidade de 
, • ... , , ~.P 

Marilia nao eram contiguos e continuos, coi~orme pode 

visto no esboço elaborado por Mombeig (1952- 317), mas 

eram suficientemente afastados para criar não uma mas 

ser 
... 

nao 

três 

cidades. Além disto, eles não tiveram todos o mesmo tamanho, 

forma, etc •• Mas foi à ~rtir deles que o processo de expan

são urbana ocorreu. 

Dois eixos constituiram-se inicialmente nas dire 

ções preferidas da expansão. O rodoviário :para Assis ( ~a 

atual rua Cel. Galdino de Almeida foi importante ponto dei;as 

sagem na rota para o sul) e o ferroviário para Tupi em dire 
... 

çao noroeste. 

Nesta fase inicial, enquanto uma maioria dos novos 

loteamentos produzia uma ampliação da área urbana para o sul 
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e para no~oeste, sem qualquer descontinuidade espacial em r~ 
.. 

lação a área jÚ consolidada, no nordeste ocorria, em caráter 

bastante descontínuo, a formação de bairros como Vila Hípica, 

Parque S. ·Jorge e Jardim Monte Castelo. Era a franja urbana 

descontínua na época. Isto contraria, em parte, a história 

da evolução da área, pois o processo de expansão da cidade 

ocorreu a partir dos patrimônios iniciais em direção a Tu 

pã ou Assis mas não à retB.t-17\l.S.rda destas direções. 

Aes:iln, neste período, a ocorrência de loteamentos 

descontínuos é uma excessão, o que seria bastante diverso da 

fase posterior, iniciada em 1970, quando a 

passa a ser mais a regra do que a excessão. 

descontinuidade 

Uma outra característica interessante, que mostra o 

papel da ferrovia no passado, está na tendência observada dos 

lotes situarem-se à margem dela, em direção à Tupã, a mesma 

aliás escolhida pelas indústrias iniciais. Disto decorre o 

fato de não termos nestas áreas aqueles bairros considerados 

de população de classe sócio-econômica mais elevada. Mas, de 

qualquer forma, é um processo de expansão em continuidade à 
fase imediatamente anterior. Nota-se apenas gue, em relação 

a fase de 1949-59, a direção sul (rodoviária para Assis) foi 
, ' . substituida pela noroeste-sudeste, correspondendo as rotas 

da ferrovia tanto para Tupã quanto para Garça. 

A terceira etapa de loteamentos, iniciados a par 

tir de 1970, mostra uma mudança na orientação do processo 

Um breve retorno à 'carta doe loteamentos evidencia ale;um.a.a 

características peculiares à fase: 

1- aumento dos loteamentos em caráter 
, 

descontinuo 

em relação ao espa.ç:o urbano, especialmente oo · dos chamadõe 

bairros populares, dando início a um processo de exurbaniza

ção intensa, pois é justamente para estes bairros, com lotes 

de pequenas dimensões e muitas unidades habitacionais, que 

se locomove grande .contingente de pessoas; 

2- a influência do .-sistema de circulação rodoviá -
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rio, substituindo a ferrovia na escolha das áreas de novos 

loteamentos. Assim, ocorreu nas ligações com Assis, Tupã ' 
. ' Lins e na rodovia Perimetra.l, ligando a primeira as segundas; 

3- permanece a tendência para a não ocupação das 

áreas de baixadas, de vales de pequenos rios que atravessam 

a cidade e, desta forma, espaços mais centrais são ainda ge~ 

graficamente marginais na expansão urbu na ; 

4- a forma dos loteamentos com predominância de 

áreas geométricas regulares em oposição aos loteamentos ante 

riores. Empresas imobiliárias, de maneira especulativa, pro 

movem loteamentos de fazendas periféricas à área urbana. No 

te-se,que do rol de denominações de bairros há \l!na domi.nÃn-

. eia de nomes de proprietários para aquelas dos períod-1s 

1949-1969 ( Franci~co F . ernand~n 1 Polon, Monto lar, Lo::-enzetti, 

etc.), contr..s on títulos de "jardins", pr6pri·Ja do ti lotea

mentos mais modernos e fei t:Js por em ~ >resas. · De certn forma 
é um indicador das fas<:s do l~t~al'!!ent:J urbano. 

Na análise da dinâmica evolutiva da forma da cida 

de de Marília percebe-se que, do arranjo original onde havia 

uma certa regularidade espacial, desenvolveu-se a cidade de 

modo a apresentar uma organização do tipo estelar em três 

pontas principais: em direção à Garça, Tupã e Assis. Com es 

ta modalidade de crescimento as distâncias aumentaram. entre 

os extremos, e a dicotomia lugar de residência e lugar de 

trabalho ampliou-se, muito mais do que seria necessário para 

uma cidade desta dimensão. Dos 4,6 Km. de afastamento máximo 

entre dois bairros observados em 1960, passamos p:ira 10,0 Km. 

em 1977! ~ este um dado que não pode ser marginalizado no ea 

tudo da dinâmica demográfica urbana. 

A exf6D.São legal do espaço para · qualquer cidade, é 

um dado que só faz sentido na análise, como variável de ex

plicação, ae relacionada as da - distribuição populacional 
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das edificações e as das densidades produzidas entre uma coi 

sa e outra~ . Lotear, nem sempre significa ocupar. Pode, na 

verdade, representar muito mais uma incorporação fictícia de 

terras rurais aos espaços urbanos com acentuados 
. , 

p reJUl.ZOS 

- , para ambas as partes. Muitas vezes, nao e um processo ordena 

d.Q .d.e desenvo1vimento urbano. 

A expansão das construções e a 

distribuição da popu1ação 

O processo de ocupação de qualquer território para 

fins urbanos pode ser decomposto, para efeito de análise em 
! 

tríplice aspecto: 

-1- o da conversao de terra rural em terra de uso 

urbano e que precede aos demais; 

2- a expansão da ocupação residencial e da própria 

população pelo esi:aço; 

3- o processo de ocupação das ái-eas residenciais !!! 

pecialmente pelas atividades comércio, serviços, etc., prodB 

zindo por sua vez a dispersio das populações e das residên -

e ias. 

A partir dos aspectos abordados, temos três limi -
tes dentro do território urbano: o legal, definido por 1egi.! 

lação que delilllita o que é urbano do que não é; o das áreas 

efetivamente ocupa.das com habitações ou atividades, geral.me!! 

te menor do que a primeira e uma terceira representada ~elo 

compacto esi:aço de negócios, serviços e ·comércio. A altera -

ção de qualquer uma delas produz reyercussões nas demais. 
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Teoricamente, nos estudos que efetuam.os sobre o te 

ma, destapamos duas contribuições interessantes refletindo 

sobre estas questões: a de King (1967) avaliando o problema 

do crescimento funcional face a expansão do espaço urbano ~ 
' 

ra cidade do Quebec e a de Hartshorne (1971) verificando as 

razões que levam a expansão ou a contração das áreas residen 

ciais urbanas, enfatizando que o preço da terra urbana não é 

o único fator a explicar a estruturação do espaço residen 

cial das cidades. 

Depreende-se pois que os .padrões residenciais das 

cidades não são apenas mais um elemento do complexo urbano • 

Importantes aspectos estão a eles associados: transporte, e~ 

pe.cialização dos empregos, facilidades como escolas, hos

pitais e; em caráter mais contundente, a distribuição espa. -

cial de desordens sociais como crimes, roubos, etc. Para a 

análise urbana é importante predizer suas tendências, quanto 

ao aspecto expansão, tendo em vista não só os propÓsitos de 

reordenação como de ordenação das diversas parcelas do es:ra

ço. 

Para o caso de Marília, a ausência ordenada de da 

dos não :los permitiu o detal.hamento desejado para análise do 

problema. Além disto, este não é o único aspecto sob análise 

na tese, mas faz parte de um conjunto maior que pode auxi 

liar na explicação da dinâmica demográfica urbana. As.sim i!! 
dioaremos aJ.g;uns aspectos a propÓsito da evolução do 

, 
numero 

de residências em Marília para, em segui4a, analisar os as 

pectos referentes às suas distribuições espaciais a partir 

dos dados ce11sitários de 1960 e 1970. .. - , Referencias sobre o volume de construçoes em Mari-

lia-pioneira (até 1940) são escassas pois, infelizmente, es 

ta região do istado, surgida após 1920, viu faltar a realiza 

ção do censo demográfico de 1930. Este . , se efetuado , muito 
- , teria revelado sobre o dinamjmllo, nao so da cidade mas da re 

gião, num :período em que as alterações demográficas foram 

bastante signif'icativas. 

Reeistros esparsos feitos por Mombeig (1941 e 1952) 
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e Tobias . ·(1973) f orne e eram algumas referências sobre esta ca 

racter:Ís"Jiica para o' início da cidade. No ·primeiro temos a 

indicação de que em 1928 existiam na cidade 628 casas, a se 

gunda, com basé em informes obtidos do Jornal "Alto Cafezal", 

relata que a cidade possuia 600 casas em dezembro de 1928 

Esta dinâmica continua a ser mencionada por Mombeig (1952 

• 

) 

indicando que em dezembro de 1929 tínhamos, para t'larÍlia 

1084 residências. 

, 

A partir dos dados obtidos em PÓvoas (1947) e dos 

censos demográficos de 1940, 1950 e 1970 pudemos compilar os 

dados que permitiram a organização da tabela 29 ,aba pré 

dios existentes entre 1929 e 1970. 

.·"l l , · .: ·· J ~ . ' 1934 1 9~~ 1936 •93 7 1 9~A , 939 <94 C 19 4 1 19 .. 2 

l \: r ;_ • . . . • ... ~ ' 1 "" :. V \ • ;, . f ,,. ,·. f.. t. 1 /, 

o nç 19 Total de prédios existentes entre 192 9 e 1955 . 

O RG O S G 
OlS Gl .. 8ERT C l 11('-IRIOJ E 



Data 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1950 

1955 

1970( i) 

ORG. O. S. G. 

n2 de 
prédios 

1.084 

1.120 

1.453 

1.643 

1.862 

2.075 

2.846 

3.254 

3.637 

4.055 

4.098 

4.643 

4.782 

:4.898 

4.938 

5.048 

:5.217 

5.683 

7.256 

8.924 

19.327 

aumento 
absolutó 

36 

333 

190 

219 

213 

984 

408 

383 

418 

40 

545 

684 

116 

110 

169 

466 

1.194 

1.668 

10.403 
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aumento 
relativo (%) 

33 

29 

13 

13,3 

11,4 

37,1 

14,3 

11,7 

11,4 

1 

13,2 

3 

2,5 

1,0 

2,0 

3,3 

8,9 

27,6 

22,9 

216,0 

Tabela 29 - Número absoluto de prédios existentes entre 

1929 e 1970. 
Fonte - Censo Demográfico e Serviço de Estatística MU!P-

-- cipal, . . . _ . _ . . 
(i) Há inumeras discordâricir:i.s er,t r· ::: os infJr'.n e <: d<l r.mni.-

cipalidndo e aqueles dn IBGE • ....... 
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. t interessante registrar que o censo de 19 40, ao 

discriminar o número de residências de alvenaria e de madei-

ra existentes na cidade, indicou um total de 2.117 e 3. 766 

respectivamente. Estes in:f'o:rmes mostram bem o caráter pionei 

ro da cidade. Naquela época, das 5.883 residências registra

das, 64% foram qualificadas como do tipo pioneiro, a cada de 
e---

madeira. 

Esta característica ainda pode ser encontrada na 

atualidade de Marília, não como um resíduo do passado mas 

sob a forma de novas construções. Os dados estatísticos obti 

doe da municipalidade para o período de 1970-78, ordenados 

na tabela 30, mostram o significado não despresível do núme

ro de casas de madeira em relação ao total de construções do 

período. Para um total de 8.079 novas construções, 33% eram 

de madeira, dispersas pelo espaço urbano, embora haja uma .n:í 
tida predominância de concentração nas áreas de loteamentos 

recentes, especialmente os perif'éricoa, pertencentes à.a pop~ 

lações de renda ma.is baixa. 

Ano 
construçoes- construçoes-
alvenaria madeira 

1970 342 143 

1971 277 133 

1972 387 173 

1973 475 303 

1974 560 187 

1975 1.121 200 

1976 1.061 351 

1977 1.099 309 

1978 738 220 

Totais 6.060 2.019 
ORG. O. S. G. 

Tabela 30 - número de construções de alvenaria e de made! 

ra entre 1970 e 1978 na cidade de Marília. 

Fonte - Serviço de Estatística Municipal. 
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Um outro indicador das características espaciais e 

de distribu:i.ção da popu1ação urbana está na. relação entre o 

número de pessoas e o número de residências, obtendo-se as

sim o quoc~ente pessoas/residências. A partir dos valores 

censitários de 1940, 1950, 1960 (i) e 1970 (i), foi possível 

estabelecer uma relação entre o número de pessoas e o de do

micílios, cujos resultados estão na tabela abaixo: . 

Censo 

1940 

1950 

1960 

1970 

ORG. O. S. G. 

n2 de pessoas 
recenseadas 

24.473 

35. 742 

54.178 

77.887 

n2 de 
domicílios 

3. 794 

7.430 

10.579 

19.327 

pessoas/ 
domicílio 

6,4 

4,8 

5,1 

4,0 

Tabela 31 - Relação pessoas/domicílio para a cidade de Ma

rília conforme dados doe censos de 1940, 1950, 

1960 e 1970. 

Os valores obtidos, embora de maneira simplificada, 

podem constituir um indiéador da qual.idade de vida urbana 

uma vez que o declínio apresentado evidenc ia , pelo menos do 

ponto de vista quantitativo, um aumento na oferta e uso de 

residências em relação a períodos anteriores. 

Vista em conjunto, a relação mostra um caráter de

clinante, de 6,4 em 1940 para 4,0 em 1970. No período 60-70, 

(i) Dados obtidos d$8 cadernetas do recenseador para os res
pectivos censos. 



enquanto a popü.ação apresentou um aumento de 43%, o de edi 

ficações foi de 82~~. Para a década de 70, este declínio, con 

siderando-se os dados registrados na ta.bela, deverá :perm.an~ 

cer. Foi nesta década ,:.. ··. que foram intensifica.das as constru 
j -çoes de grandes conjuntos habitacionais na periferia da cida 

de, o que provocou 'não apenas um declínio da relação popu.la 

ção/residência ~ , mas, também, um movimento mieratório intra 

urbano de alguma significância. t evidente que não foram ana 

lisadas aqui questões qualitativas sobre esta expansão de re 

sidências. Uma análise de maior detalhe poderia envolver a - , , , " dimensao da area construida, ou o numero de comodos por resi 

dências. 

A distribuição esiacial destes indicadores, para 

as diferentes unidades censitárias, revelou que em 1960 os 

valores maiores estavam na área central, declinn.ndo em dire 

ção a periferia. A área central ainda era setor residencial 

e até de boa qualidade. Em 1970, há um decréscimo na área do 

o.BD e aumento em bairros não centrais mas também não extrema 

mente periféricos. Isto reafirma ~ossa identificação das den 

sidades urba.nas em termos de Clark (1951) e de newling (1966) 

respectivamente. 

Já foi analisado o caráter alométrico da expansão 

urbana de Mar:Úia, a partir dos três patrimônios orieinais • 

Nos espaços acrescentados à área urbana, em diferentes perÍ~ 

dos de tempo, avaliaremos ainda o grau efetivo de -ocup:t.çao 

e, desta forma, a distribuição da ocupação das áreas com uni 

dades residenciais e não residenciais, a pu-tir dos dados 

censitários de 1960 e 1970. 

Embora a relação não l'°ssa ser efetuada de maneira 

satisfatória devido as diferenciações nas formas de regi~ 

troe (i) de c1ualquer maneira contribui com alguns indícios 

sobre características da dinâmica demoeráfica urbana. Entre 

(i) Entre os censos de 1960 e 1970 tivemos não só mudanças 
no número de setores mas também em suas dir.1cnsões e con 
formações esp..~ciais. 
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-tanto, ae a campa.ração não pode ser feita em term.os de áreas 

td&nticaa, é possível em term.os de tipos de mudanças desde 

,ue .. mantenham uni!onnes as modalidades de registros p:lr8. 

o• dois períodos que é o que foi feito através dos mapas. 

lt importante que se faça uma distinção entre apro 

p-iação nominal do espaço rural próximo, do uso real do mes 
, 

ao para fins urbanos e isto pode ser materializado com a ana 

lise do processo de loteamentc face a ocupação efetiva dos 

lotes por residências, ou outra modalidade de uso. O aumento 
,.., , ' , , 

da incorporaçao ficticia do espaço rural as areas urbanas e 

fator problemático _para qualquer administração municiial. Ia 
,. 

to em consequencia doe recursos que devem ser destinados aos 

espaços incorporados que muitas vezes mantêm populações rare 

f'ei tas. 

As cartas 21 e 22 elaboradas m0strem simultânea -
mente a distribuiç5o de unidndeu residenciais pelos diferen 

tes setores censitários e devem ser correlaci~nadas com ~i 1 e 

las das 11nid::!•les prediuis nã·J residenciais (c:;i.rtas 26 e 27): 
Com isto foi est abelecid·1 um quociente indicat Lvo do p ercen
tual de ocuDaçio residencial, f nce a n~o residencial oom o 

. ' 
ll.SO da fórmula Qr= TU;tJnr,onde, Qr é ') -Índice de uso resida1. 
face ao não residencial; e ~ o t-;.tal de uni ·i n des reglstrada
das e [!'.!!: o tot rü de anid· des roe;istrndas par: ' fins não resi
dência is. 

A J;artir de uma análise das duas cartas, quer em 

caráter isolado, ou comparativamente, pode ser obtida uma sé 

rie de conclusões a propósito da dinâmica da utilização do 

solo urbano. 

Houve, entre os censos de 1960 e o de 1970, um si~ 

nificativo aumento da apropriação do solo para fins urbanos, 

o que pode ser comprovado ~lo percentual dos novos loteame!! 

tos ocorridos, totalizando no período 16. Também a reorgani

zação das áreas de registros censitários urbanos constitue -

se em outro indicador desta dinâmica. Enquanto em 1960 tÍnha 
, . , 

mos trinta setores censitarios urbanos, em 1970 este n~ 

mero aumentou para cinquenta e quatro, com um acréscimo po~ 

tanto -de 57%. Além disto, como os setores delimitados i.ura 
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1970 Di.o apresentam, regra gerai, dimensão espacial menor que 

os de 1960, a alteração deve ser atribuída à expansão efeti 

Ta da população sobre o espaço. 

Através das cartas são mostradas as relações :per -

centuais entre o uso do solo para fins residenciais e os não 

residenciais. Os intervalos de classe utilizados para 1960 

foram mantidos em 1970 de maneira a permitir que, pelo menos 

em }larte, as distorções provocadas pelas alterações dasárea.s 

4os oenaos fossem minimizadas. Assim, a carta do uso do solo 

iara 1970 manteve as mesmas classes que as de 1960, apenas 

com acréscimos quanto aos Índices de ocupação classificados 

entre 40,1 a 50 e 50,l a 60 que indicam uma situação n~o 

oc11pação r esidencial, de 30,l a 39,9%,contra60 a 69,9não 

No mapeamento de 1960, há uma certa homogeneidade 

da variação nos i:adrÕes de ocupação evidenciada pelo fato de. 

que temos, como ocoITe no setor 49 (área central da cidade), 

uma "depressão". Esta área é constituída principilmente por 

ruas de atividades comerciais (São Luiz, Quatro de Abril, 15 

de Novembro, etc.), bancárias e repu-tiç8es pÚblicas ( Av. 

Sami:aio Vidal, Prudente de Moraes, etc.), restaurantes e con 

au.ltÓrios profissionais (princii:almente na Av. Sampaio VidaJl 

- ~ i:artir desta área que apresentou o mais baixo Índice de 
ocupação residencial, de 30,l a 39,9, contru 60 a 69,9%, não 

residencial, os valores aumentam progressivamente até atin 

&ir oe mais eleva.dos Índices de ocupação residencial, nas 

áreaa mais afastadas do centro, tanto ao suJ. quanto ao norte 

dele. 

O processo de exransão da cidade, com.o já fizemos 

referência, inicialmente ao longo da ferrovia, é mais uma 

Tez evidenciado através das cartas. Na mesma direção do eiXo 

ferroviário e ao longo dele é que vamos ter os maiores ÍD.di 

ces de ocupa.ção não residenciais do solo urbano e isto foi 

alterado na década de 60 e acelerado na de 1970. 

No inÍoio da década de 60 o processo de -expmsao 

urbana, associado ao <!o crescimento populacional, produziu 

mudanças no SJ.Tanjo espa.cial, o que pode ser verificado em 
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aieumas oaracte~stioas existentes na área central de então, 

bem como na periferia. Em primeiro lugar temos a incorpora-

9ão de áreas mais atastadas, especial.mente os núcleos habita 

cionais peri:féricos, o que pode ser exemplificado :pelos nú

o1eos Castelo Branco (setor 53), Cecap (45), Parque São Jor

ge· (setor 61), todos mui to distantes do centro e com Índices 

de ocu}Bção residencial elevado, especial.mente se ·se conside 

ra seu grau de afastamento. Em segundo, prosseguindo nas ten 

dências anteriormente observadas, as áreas mais centrais con 

tinuam a apresentar um processo de expulsão, com a conversão 

de unidades residenciais em uso não residencial. 

Acentua-se, assim, nesta década, o processo de in

-yasão-expalsão, onde a exi:ansão do uso não residencial · do 

so1o urbano nas áreas centrais é seguido pelo processo de ex 

pulsão dos residentes das mesmas. Este dup1o processo exibe 

o jogo de forças que estão subjacentes à chamada utilidadedô 

lugar (1). As áreas centrais iassam a concentrar comércio , 

negÓcios, serviços, etc. para uso não mais apenas intra-urb_! 

no. ~ um aumento do valor da terra, ao mesmo tempo em que 

os residentes JBS&am a perceber estas áreas como de baixo Í!,! 

dice de utilidade, tendo em vista fins residenciais. Esta s_! 

tuação torna-se mais acentua.da no final da década de 60 e na 

de 70, quando i:assou a ocorrer, não só a existência de lote_! 
m.entos populares, como os já mencionados, mas a intensifica

ção dos chamados 1oteamentos de melhor qua1id.ade. Para os 
primeiros, os exemp1os citados acima representam bem a cate
goria e i;a.ra os segundos os melhores seriam. os que se const,! 

tu.iram no Jardim Ta.ne;ará, ?4aria Izabe1 (prolongame nto) , Sa1-
gado 11lho, etc •• 

Jloi nos registros do censo de 70 que tivemos, pela 
priaeir& nz, o apt.recimento de uma área onde os :índices de 

ocupa.ção não "sidencial superam o residencia.J. como uma con
tinua9'o do iroceaao de expüsão de residências. Isto é ver,! 
ficado no setor oensitário 2, havendo nítidas manifesta
ções de sua exianaão pu-a os setores 1 e 12. Há, assim, 
não só um dominância de atividades sobre as residências, em 

• , ,.. , d 
areas centrais, bem como ~ expmsao da sua area e ocor-

(i) Veja concei~ na pÍgina 18. 
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rênoi&. 
I'\..---· , , ""ua..uto a este úl. t::bao aspecto, e interessante obse.!: 

"flLr que a carta de 70 mostra um processo que não é apenas do 

tipo centro-peri:!eria, uma Tez que surgem esi:aços urbanos, 
mais a:tasta4os do centro e com índice de ocupação não res_! 
denoial superior aos das áreas imediatamente próximas à área 
central da cidade. Temos, nesta situação, a área correspon
dente ao loteamento da fazenda Bonfim onde atividade comer
ciais H intensificam nas ruas General OzÓrio, Duque de Ca
xias, Av. Saudade, etc •• Contudo, é preciso ter cuidado na 
anál.ise da carta, uma vez que distorções nos regiStros censi 
tários fazem com que bairros totalJD.ente residenciais, com.o é 
o caso do Sa.J..e;ado Filho, tenham sido incorporados, na análi
se, à unidade censitária mencionada e, assim, tem-se uma fal 
sa impressão da existência de um índice de ocui:ação não resi 

dencial relativa.mente elevado, o que não ~ correto. 
Ba ~a à nordeste da cidade, a rua Nove de Julho, 

a mais extensa no sentido geral norte-sul, p;Lssa a sofrer 

também os efeitos do mesmo processo de ex~o de ativida
des DÃo residenciais de forma semelhante à área central.~ Por 
isto, alguDS setores censitários (11 e 27) localizados ao 
norte da ferrovia apresentam mudanças acentuadas. De outro 
lado, algumas ~as bastante afastadas do centro (setores 51 
e 54) constituídos pelos bairros Parque das Indústrias ou 
prolonaamento do Palmital apresentam um :índice de ocuI&ção 
residencial ligeiramente inferior aos das demais áreas igua:l 

mente a.ta.atadas, isto em função da instalação de atividades 
, , 

industriais em suas areas. Na segunda area temos inclusive 
parcela do Distrito Industrial d.a cidade. 

Um estudo que avalie, em caráter especÍfico, as ·r_! 
lações entre a expansão face ao número de habitações, ao das 
unidades não residenciais e o grau de concentração espacial, 
poderá contribuir de maneira mais detalhada :pe.ra. o estabele
cimento do modelo de uso do solo urbano em Mar:Úia. Também 
estudo• aobre a diversificação da utilidade d.as i:arcelas do 
eap.ço urbano, bem como aoltft :. suas ~ · -.riaçõea .. · ~ J.ongo do te!! 

(1) Io ouo hfl'. a predam1nlncia de :populaçio de baixa renda 
qu eio iDdusidaa, pelo modelo habitacional. em vigor, a , 
reaidir nestas areaa. 
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po, nas formas propostas em pesquisas elaboradas por Linge 

(1960) e Johnston (1972), seriam oportunos p:u-a. a complemen

tação do e~tudo. 

A análise da carta de Índices de ocupação residen 

cial revela, face ao uso não residencial do espaço, que Ma.rí 

lia a.pre·senta um modelo setorial de crescimento. Embora as 

vias de circulação, bastante diferenciadas em suas funções 

(ligação inter-urbana ou intra-urbana), sirvam de eixos ori 

entadores do processo de ex~ão, não estão organizadas de 

forma a produzir um desenho radial, ou seja, um aumento a 

partir da área central. O modelo produzido faz-nos lembrar 

o proposto, embora não em seu todo, por Hoyt _ (conforme Chor 

ley & Haggett 1975). 
i importante tâmbém considerar-se, mesmo que em C! 

ráter complementar a esta análise, a variação · doa quocientes 

obtidos a partir da relação eeta.belecida. entre o nÚmero de 

pessoas residentes, recenseadas em cada setor, e o número de 

habitações existentes. Entretanto este aspecto será aborda.d~ 

de maneira mais apropriada., quando dos estudos da.e deneida -

des populacionais urbanas. 

A população urbana. de Marília.: as variações 

verticais e a espa.cialização dos valores 

Acabou-se de analisar duas mudanças que vêm prodl! 

zindo alterações na. conformação espa.cia.l da cidade de Mar! -
lia: o processo de loteamento da terra rural . periférica e 

sua consequente incorporação ao espa.ço urbano, e a relação~ 

tre a ocupação residencial e não residencial. Ambas como p;i.r 

cela de um mesmo processo e concomitantemente atuantes. 

Esta dinâmica observada é, contudo, dependente de 

uma outra, a demográfica, cuja intensidade de alteração (cre_!! 
~imanto ou declínio, variações das qualidades e arranjo es~ 
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cial) é percebida indiretamente no espaço através das mudan 

ças introduzidas. Os processos de seccionamento da terra ru 

d .., , f ral, loteamento e mudança e uso sao exemplos nitidos de or 

mas de dinâmica demográfica. 

Inúmeros estudos que analisamos durante esta pes 

quisa referem-se, principalmente, à dinâmica demográfica das 

ça.ndes cidades. Os melhores exemplos tivemos com o estudo 

de Na:poles feito :por Coquery (1963), de Syd.ney :por Jeans 

1961), da cidade do México por Commons (1973) ou o de Well 

•.ington por Neville (1960). Foram raros os trabalhos sobre 

dinâmica demográfica de cidades dimensional.mente menores, e!!! 

bora, como estamos demonstrando com o estudo, elas apresen -

tam intenso dinrunjsmo populacional. 

Reafirmamos, aqui, que a análise de cidades se~ 

do categorias de tamanhos e de dinâmica de alterações demo -

gráficas não é apenas um processo diferencial de estudo com 

base em valores quantitativos. Ele deve ser mais abrangente 

e envolver a a.ruíJ.ise de diferentes modalidades de crescimen

to, as diferentes formas de distribuição espacial e os mode 

los de crescimento produzidos. Dentre os estudos citados, o 

de Neville (1960) apresentou este caráter de maior abrangên

cia, quanto aos aspectos analisados. 

A análise de Marília envolve o estudo de dinâmica 

demográfica e espacial de um.a cidade com menores dimensões 
, 

que todas as citadas, e situada numa area demoeráf icamente 

deprimida. O estudo das várias alterações que compÕem no con 

junto o dinamismo populacional da cidade não pode ser visto 

isoladamente. Na verdade, nenhum período de crescimento, de 

diminuição, ou mesmo nenhum outro comportamento demográfico 

observado em uma população urbaila são isolados. Assiln, é pre 

ciso relacioná-los entre si, como também inte~á-loe no con 

junto maior do qual fazem 1.>arte. 

Já analisamos, no ca~Ítulo anterior, aspectos da 

população urbana de Marília face ao conju_Dto da Micro-reeião 

da Alta Paulista. Retoma.remos aqui, entretanto, o mesmo tema 

apenas como novo direcionamento. Os valores já indicados se 
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rão revistos e terão sua análise ampliada e detalhada. O de 
, 

talhamento envolvera aspectos da natalidade, mortalidade e 

das migrações como intervenientes no modelo democráfico ur b~ 

no e na esµ:i.cialização dos valores. Também, as pectos s obro a 

estrutura etária e características da população economicamen 

te ativa, serão considerados. 

Os dados destinados aos diversos aspectos da análi 

se tiveram procedência variada: os totais de população, bem 
, 

como os valores indicativos de sua estrutura etaria e a popµ 

lação economicamente ativa são provenientes dos censos demo 

cráficos; os referentes aos comportamentos de natalidade e 

aortalidade, da Coordenadoria de Análise de dados da Secreta 

ria. de Planejamento do Estado de São Paulo; aqueles relati -

TOS ae migraç~es e movimentos intra-urbanos e distribuição e~ 
-1 

l>B.Cial de empregos resultaram de pesquisa direta de campo 

Os dados em n!vel de detalhe pelos setores censitários urba 

nos são originados das cadernetas do recenseador para 1960 e 

i.970, dados estes não publicados. 

As variações dos nÚmeros populacionais 

em Marília 

A com.preensão do processo de variação da população 

4• áreas urba.nas é importante como elemento de explanação da 

tinâmica espl.cial que nelas são observadas. A população de 

'llar:Ília tem apresentado um comportamento diverso daquele ªirr:? 

"ntado pela população do Estado, em conjunto, ou pela Micr.2_ 

região na qual ela está localizada. A tabela 32 e o gráfico 

20 , simultânea.mente, permitem tanto a análise dos valores 

lndividualizados como do conjunto. 



Populações 

~st. de s. Paulo 

Micro-Região da 

Alta Paulista 

Urbana da Micro

E,e gião da Alta 

Paulista 

~ unicÍpio de 1íarÍlia 

Cidade de 1IarÍlia 

ORG. o.s.G. 

_1940 

7.180.316 

242~755 

81.064 

24.473 

1950 f 960 

9.134.423 12.974.699 

347.854 354.249 

59.060 85:238 

86.844 90.698 

37.796 54.178 

~970 

30l.130 

102.138 

l00.050 

77.887 

1 
w 
i\) 
~ 

T-abela 32 - População do Estado e da I.Iicro-região da Alta Paulista comparada à do.rmunicÍ)!io e cidade ' 

de Marília. 

F-0nte - Censos do IBGE - 1940, 1950, 1960 e 1970. 
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A 4nálise comparativa, tornada possível pela cons 

trução gráfica, mostra como característica fundamental a ir 

regularidade no comportamento das diferentes populações con 

sideradas, desde a urbana de Marília à do estado em conjunto. 
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- LE GENDA-

EST DE S. PAULO 

MICRO - REGIÃO DA 
ALTA PAULISTA 

POPULAÇAO URBANA 
r A Mlt:RO - Rt%'-o 
E X CETO MARÍLIA 

POPU LAÇ,ÀO uRBANA 
DE MARll..IA 

POPU L AÇÃO DO MUNI -
CiPIO DE MAR ÍLIA 

1940 1950 1960 1910 

' u .o. t t ', ~·L ttl. i... r o L •-1(~ 1 .. , .,;. t: t. ·,, 

ifico n2 20 - Evolução do comportamento das populações do Estado de S. Paulo , da 
micro - região do oito paulista do município de Marília do população 
urbano de micro - região (exceto Marília ) e do população urbana de 
M arÍI ia 

Há uma série de contradições nos comportamentos 

apresentados pelas diferentes curvas: a população urbana 

Marília apresenta um crescimento mais intenso que o do 

de 
, 

pr.2_ 

prio Estado, contudo muito diverso do quase estacionário com 

portamento da população municipal; a população urbana da :M:i 

cro-região, excluida a de Marília, cresce a níveis mais mode 
rados que o da cidade principal, mas em caráter mais intenso 



'ue aa populações municipe.is. Finalmente :percebe-se que to 

doe os va.lores, quer a n:!vel da Micro-região, quer do municÍ 

pio de Marília, 'discordam bastante do comportamento da cida

!e, o que revela uma situação insustentável e instável. 
j 

Este comportamento em seu conjunto revela, de ma 

neira turbulenta, o grau de desequilíbrio demoerá:fico da 

área, bem como a impossibilidade de que ela permaneça pormui 

to mais tempo exibindo as mesmas tendências, uma vez que a 

cidade de Marília, apesar de seu crescimento, não terá condi 

ções e nem como expandir-se num grande vazio demográfico. 

Os valores constantes da tabela 32 fornecem tam 

bem a dimensão das distâncias existentes entre o comportamen 

to da cidade de Marília e o das demais cidades da Micro- re 

1ião. Associando-se estes valores aos da tabela 19 apresen

tada na l>EÍgina 255 pode-se avaliar, em caráter de detalhe 

este comportamento urbano, ·compe.rando-o com o das demais uni 
, 

llades da area. 

O estudo das relações entre valores populacionais 

urbanos tem sido efetuado geralmente sob a f orm.a de correla

ção entre o tamanho e a posição que a cidade ocupa, num con 

junto considerado, fundamentando-se no princípio de que nu 

ma área existem maior número de cidades de tamanho menor e 

um menor número de cidades de tamanho maior. Trata-se de uma 

modalidade de análise com].l3.rativa, para conjunto de cidades, 

oom base no pressuposto de que há uma hierarquia que preside 

a organização do sistema urbano. 

A propÓsito deste assunto algumas contribuições 

resultantes do material inventariado, devem aqui ser reeis -

tradas. Temos assim as de Bobe (1965), avaliando a sienifi 

oância da medida do "rank-size" aplicada às cidades da Irlan 

da; Mal.eki (1975) estudando cidades com base nos seus dife 

rentes tamanhos e Hart (1968) avaliando comparativamente o 

crescimento e o declínio do tamanho de cidades. 

Na verdade, deveria ocorrer uma ordenação do con -

junto de cidades de acordo com o seu tamanho. As regiões de 

veriam, assim, exibir um quadro de unidades que não evide!!; 
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oiaase desequil!brios. Não é isto entretanto o que ocorre com 

Jfar!lla e as cidades da Micro-região. Os desequilíbrios não 

eó existem, como estão sendo ampliados. 

Avaliando-se os valores populacionais urbanos en

tre 1950 e 1970 verifica-se que as distâncias demográficas 

entre Mar!lia e as demais cidades, mesmo as de valores ime -

tiatamente inferiores, apresentam crescimento das distorções 

oonfo1"Jll8 mostram as tabelas 33 e 36 • Cada uma delas, diante 

4oa valores de MarÍlia, vai tendo sua significância diminuí 

4a depois de um relativo aumento ocorrido entre 50 e 60. 

1950 1960 1970 

1- 'MarÍlia 37.796 54.178 77.887 

2- Tupã 18.470 30.321 36.989 

3- Garça 12.433 18.849 22.865 

4- Pompéia 7.138 8.521 9.671 

ORG. O. S. G. 

Tabela 33 - Evolução da população absoluta de ?afarÍlia e 

da8 três maiores cidades da llicro-região. 

:Ponte - Censos Demográficos do Brasil. 

Diferença absoluta Diferença relativa 
1950 1960 1970 1950 1960 1970 

1- Tupã 19.326 23.857 40.898 2,0 1,7 2,1 

2- Garça 25.363 35.329 55.022 3,0 2,8 2,1 

3- Pompéia 30.650 45.657 68.216 5,3 6,3 8,0 
ORG. O. S. G. 

Tabela 34 - Diferença absoluta e relativa entre a popu1~ 

ção de MarÍlia e a das três principais cid,! 

des da Micro-região 



Com relação às cidades de menor tamanho, a situa 

t ão é ainda.mais aeravada uma vez ~ue a modalidade de cresci 

' ento afasta-se bastante do modelo da cidade de Marília. 

1950 1960 1970 

1- Marília 37796 54178 77887 

2- Lupércio 580 582 1003 

3- Queirós 453 1010 1026 

4- Alv. de Carv. 744 974 1146 

:org. o.s.g. 

Tabela 35 - Evolução da população absoluta de Marília e 

das três menores cidades da I'rlicro-reeião. 

Diferença re~ati 
Diferença absoluta va entre Mariliã 

~ ~s menores oi-a es 
1950 1960 1970 1950 1960 1970 

1- Lupércio 37216 53596 76884 65,1 93,0 77,6 

2- Queirós 37343 53168 76861 83,4 53,6 75,9 

3- Alv. de Carv. 37052 53204 76741 50,8 55,6 67,9 

Og.o.s.c. 

Tabela 36 - Diferença absoluta e relativa entre a popula 

ção de Marília e a das três menores cidades 

da Micro-ree;ião. 



-329-

Os valores relativos apresentados nas tabelas deri 

vadas dos dados dos censos permitem, de maneira mais fácil, 

que se constate a intensidade da mudança na significância não 

aó daa cidaQ.es menores, como também das maiores, em relação 

à Mar!lia e como componentes da população urbana da Micro-r!, 

gião. CUmulativamente os valores dispostos na tabela abaixo 

mostram um aumento para MarÍlia e uma diminuição para as de-

. mais cidades: 

Totais absolutos Crescimento 
relativo (%) 

1950 1960 1970 1950/60 1960/70 

1- MarÍlia 37.796 54.178 77.887 43 43,7 

2- Demais 

cidades 

da Micro 

região 59.060 85.238 102.138 44 19,8 

3- Total 96.856 139.416 180.025 43,9 29,1 

ORG. O. s. G. 

Tabela 37 - Comportamento do crescimento absoluto e re

lativo da população de MarÍlia e das demais 

cidades da região. 

~onte - Censos Gerais do Brasil. 

Os dad~s apresentados nas tabelas mostram a dif e

rença mas não o valor real dela para, numa anáJ.ise de conj~ 

to, comparar Marília com as demais cidades. Procurando esta

belecer uma comparação desta natureza, aplicamos aos valores 

absolutos obtidos a f Órmu.la para obtenção do coeficiente de 
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preponderância a três elementos (i) C = Pl +~+PJ • l est e 

processo ~e avaliação haverá equilíbrio sempre que o coefici 

ente for 1 ou muito próximo dele; desequilíbrio, em favor da 

cidade principal, sempre que os valores forem superiores a 
' l; e o inverso sempre que o resultado for c< 1. Os resulta-

dos obtidos a partir da aplicação desta medida à Marília, fa 

ce as cidades maiores e as menores, estão indicados na tabe 

la 38 • 

1950 1960 1970 

1- Coeficiente em 
- ' . relaçao as c1-

dadas menores 

do que Marília 1,0 1,0 1,1 

2- Coeficiente em 

relação às ci

dades de menor 

tamanho 21,2 21,1 24,5 

(1) 

Tabela 38 - Co~ficiente de · preponderância de Marília 

em relação às três cidades de menor te.ma-
' A nho e as tree imediatamente inferiores a 

ela. 

C é o coeficiente de preponderância a n elementos; P é o 
valor total da população da cidade referida; e Pl, P2 
P3 são os va~ _ ores populacionais da~ _ cidades em relação 
às quais se d.Jsejt:.. veriflc:.r a preponderância da cidade 

principal. Vejo-ue p. exern ;> l:.> Herm:.:nr.I.Hoy.Js-Io.troducci5n 
a la dinamica de poblacion- 2a.parte. 
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Os resultados indicaram que a co:tTelação entre o 

'f'Olume populacional de :Marília com os de Tupã, Garça e Pom -

péia tem se mantido relativamente estável mas, em relação às 

outras de menor tamanho regional, Lupércio, Queirós e Álvaro 

de Carvalho as diferenças vem sendo ampliadas. Isto confirma, 

mais uma vez, o .que observamos anteriormente: há na área, do 

ponto de vista da população urbana, um processo de diminui 

ção dos totais populacionais da maioria deias e um aumento 

do volume total de uma minoria. 

Este comportamento, que em curto período de tempo 

revela crescimento, estagnação e declínio, está relacionado 

intimamente às mudanças oco:tTidas na agricultura da área 
' 

com implantação, ascenção e crise da cultura do café em toda 

a região. A partir da década de 1930 a área conheceu um in 

tenso surto colonizador através do avanço das frentes pionei 

ras. Nas duas décadas seguintes consolidou-a.e a ocupação mas 

o rítmo foi sendo diminuido. A partir de 1960 a cultura do 
, , -cafe entra em declinio na regiao, acarretando como prineira 

consequência um acentuado esvaziamento demográfico. A expli

cação para esse decl!nio encontra-se na transferência das 

grandes áreas de café para as terras mais férteis do norte do 

Paraná que atrairam populações de áreas vizinhas. A análise 

posterior que será feita sobre imigração para tfu.rÍlia ofere 

cerá um destaque :para o Estado do :Paraná, especialmente quan 

to a este retorno de popilação. 

As razões do crescimento populacional de Marília 

Quando analisamos os fatos rêlacionados às altera 

-çoes ocorrentes ou ocorridas em espaços urbanos, quanto aos 

seus valores demográficos poderemos, de imediato, inferir so 

bre a existência de uma situação de crescimento ou de decrés 

cimo. Assim, novos loteamentos, ampliação da área central de 
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negócios, a~ento dos estabelecimentos industriais, acelera.-

ção das edifj_cações, aumento nos movimentos populacionais 
' 

etc., representam todos um conjunto de variáveis que indicam 

processos de. crescimento. Ao contrário, grande disponibilida 

de de residências vagas, redução na oferta de empreeoa, 

tagnação nas construções, diminuição da população, etc., 

indicadores de uma situação oposta. 

Contudo, na análise da equação da população 

es 

-sao 

em 

áreas urbanas, não importa apenas ident·ificar uma situação 

de aumento ou de declínio. i preciso, para compreensão do m.2_ 

delo demográfico, conhecer a amplitude oom que as variáveis

crescimento vegetativo e migrações estão atuando. Esta iden 

ti:ficação não tem apenas o efeito de explanar ma.is correta -

mente o crescimento ou o declínio urbanos. Há um valor prát,! 

co, pois é bastante diversa a dinâmica da população submeti 

da dominantemente ao crescimento vegetativo, daquela resul -

tante de significativos valores decorrentes de processos mi 
, 

gratorios. 

Para a cidade de Marília apenas estas duas variá -

veis serão consideradas, já que as demais (i) que interferem 

na análise das popÍllações urbanas não tiveram qualquer signi 

ficado nos registros da sua população. 

Combina-se assim dois conjuntos de valores: o pri 

meiro, resultante dos informes do censo, e o seeundo, espe -

cialmente quando a migração, tanto de fontes censitárias , 

mais incompletas, como aqueles resultantes de pesquisa 

campo através do uso de registros de fichas eleitorais. 

de 

A partir dos valores censitários de 1940, 1950 

1960 e 1970 avaliou-se o percentual de mudanças observadas 
' 

entre cada período, para a cidade de Marília, as quais estão 

registradas na tabela 39 • 

(1) Nos estudos de população urbana devemos considerar, além 
das duas variáveis já citadas, mais três outras: anex~ 
ções e separações pol:Íticas, mudança no conceito de J>OP1! 
lação urbana e passae;em da classificação rural para urba 
na ou vice-versa. 
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Marília . 1940 1950 1960 1970 

1- 1940 - 24473 X 54,0% 121,0" 218,0% 

2- 1950 - 37796 X X 43,0% 106,0% 

3- 1960 - 54178 X X X 43,0% 

4- 1970 - 77887 X X X X 

Tabela 39 - Crescimento relativo da população da cidade 

de Marília a :partir dos valores de cada cen

so em relação aos demais. 

Fonte Censos Demográficos -IBGE. 

Os valores obtidos permitem do~~ níveis de análise: 

o comportamento da população em cada década, face a da déca 

da seguinte, e a avaliação conjunta de mais de uma década • 

No primeiro caso temos uma nítida diminuição, uma vez que na 

década de 40 o aumento foi de 54%, declinando para 43% na de 

50 e mantendo este mesmo valor na de 60. No segundo observa 

se que, de maneira acumulada, há uma característica também 

de declínio quando a análise é efetuada i:ara períodos mais 

longos. Deste modo a mudança de comportamento não é episÓd! 

ca mas sim a revelação de uma tendência. Nos mesmos períodos, 

a população do munic!pio cresceu • 7% (1940-50), 4,4% (1950-

60) e 10, 3% ( 1960-70). Ligeiro cre~ ciment:) do total do mu-
nicípio e decl{nio na forma de crescer da populayi~ urb ~ na. 

A pirtir destas relações, poderemos afirmar que a 

cidade de Ma.rÍl.ia tem importado população de seu próprio ~ 

nicÍpio. Isto fica evidente face aos dados de uma população 

que, sendo pa.rcela do todo, cresce acentuadamente face a um 
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1 tIDdestí.ssim o ores cimento global •1 Se relacionannos estes dados aos 

da redução da população rural do munic{pio (tabela 19 - pa.e. 

257 ) veremos também a importação de população d.e outras 
, ,.. , . , , ' 
areas que nao d.o propr10 munic1pio. Marilia cresceu a taxas 

' 
maiores do que as de diminuição de sua população rural, a:pe 

sar deste decréscimo ter sido acentuado. 

A avaliação da diferença entre a contribuição dos 

migrantes e a do aumento veeetativo, para dinâmica populaci_Q 

nal da cidade de M:arÍlia, foi possível através dos dados 

constantes da tabela 25 • Nela temos registrados os valo -

res referentes a população do município em 12 de julho de ca 

da ano e simultâneamente indicado o número remanescente do 

ano anterior mais saldo mi2'.I'atÓrio. 
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Total mais População em lºde 
Datas saldo julho mais cresc_! 

migratório mento vegetativo 

1951 85.367 87.351 

1952 83.916 88.028 

1953 82.490 88.978 

1954 81.088 90.029 

1955 79.710 91.125 

1956 78.355 92.160 

1957 77.023 93.450 

1958 75.713 94.884 

1959 74.426 89.159 

1960 73.162 90.198 

1961 89.566 91.943 

1962 88.448 93.028 

1963 87.344 94.119 

1964 86.254 95.153 

1965 85.178 96.226 

1966 84.ll5 97.275 

1967 83.065 98.098 

1968 82.028 98.855 

1969 81.005 99.518 

1970 79.998 100.050 

RG. O. S. G. 

Tabela 40 - Evoluçio da população do m.unicÍpio de MarÍlia 
resultante da incidência do movimento migrató 
rio e do crescimento vegetativo (i). -

Fonte - Coordenadoria de Análise de Dados da Secretaria 
de Planejamento do Estado de São Paulo 

i) os registros sobre a in:f'luincia da emigração foi efetua
do nu dif erentea décadas por isto os maiores valores de 
popu1ação eão encontrados nos anos com final 1. 
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0 contraste verificado para o município entre o de 

elÍlaio da população pe1os efeitos das emograções, e o cresci 

aento, embora pequeno, dos valores vegetativos, marcam mais 

uma vez a diferença entre o modelo demográfico urbano de Ma.-
j 

r!lia face ao de seu município •. 

O crescimento moderado e declinante da população 

do município se faz à custa do crescimento vegetativo e tem, 

como concorrente negativo, um relevante processo de emigra

ção. A avaliação, para cada decênio, da primeira coluna da 

·tabe1a 40, moatra o aspecto decrescente da população caso 

tosse considerada apenas a atuação dos movimentos migrató -

rios. 

Também uma amÍJ :J se da popu1ação esperada para os 

oensoa de 1950, 1960 e 1970, caso a cidade tivesse tido um. 

comportamento demográfico semelhante ao de seu município 

_con:torme registramos na tabela 41, acentua bastante o grau 
' 

de divergancia entre o comport arn ento de ll!l f a de ao ou. tro 

-Ocorrências 

1- Crescimento da 
população do 
município em pe 
ríodos intercen 
si tários ( ") 

2- Valor populacional 
urbano esperado, 
caso a cidade tives -se o mesmo modelo 
demográf ioo do muni 
cÍpio -

3- Valor populaciona1 
efetivamente observa 
do em MarÍlia -

4- Valor relativo do ores 
. -

cimento observado mas ... nao esperado 
)RG. O. S. G. 

1940 1950 1960 1970 

7,1 4,4 10,3 

26.210 39.459 59.758 

37.796 54.178 77.887 

44,2 37,3 30,3 

Tabela 41 - Relação entre o modelo de dinâmica demográ
fica do município de MarÍlia e o da cidade 
de MarÍlia. 

Fonte - Censos Gerais do Brasil - IBGE. 
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Assim, enquanto a população do município variou 

apenas de 7,1 entre 1940-1950 para 10,3 entre 1960-1970, a 

oidade apresentou um crescimento acentuado, com valores mui 

to superiores aos esperados, quer a nível de mu.nic:(pio, quer 

ao de região. Os dados informativos constantes desta tabela 

serviram de elementos para a elaboração do quadro 

xo: 

l.rea -
munic:Ípio 

Cidade 

Crescimento global 

baixo e declinante 

elevado mas estável 

Dinâmica hori 
zontal de popu 
laç~o -

emigração 

imigração 

ab:.ü 

Tendên --
~~ 
ral 

asseme 

lha-se 

à Micro 

região 

contras 

ta com 

a Micro 

região 

O crescimento ve.getativo tem seu ~pel na explica-
... .... , , , . 

çao da di.nãmica demográfica de Marilia. A analise da evolu -

ção dos componentes natalidade e mortalidade, a partir dos 

dados apresentados na tabela 42 , permitirá que se esboce o 

modelo de crescimento vegetativo da cidade de Marília. 
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Anos Nascimentos Mortes Crescimento 
vegetativo 

1940 1.874 1.184 690 
1941 1.834 1.015 819 
1942 1.933 789 1.144 
1943 2.086 825 1.261 
1944 1.944 786 1.158 
1945 1.756 715 1.041 
1946 1.896 579 1.317 
1947 2.031 605 1.426 
1948 2.041 655 1.386 
1949 2.056 605 1.451 
Sub-totais 19.451 7.758 11.693 
1950 2.028 691 1.337 
1951 1.720 678 1.042 
1952 2.236 623 1.613 
1953 2.134 669 1.465 
1954 2.271 605 1.666 
1955 2.232 694 1.538 
1956 2~261 798 1.463 
1957 2;.453 734 1.719 
1958 2.317 746 1.571 
1959 2.361 702 1.659 
Sub-totais 22.013 6.940 15.073 
1960 2.447 745 1.702 
1961 2.389 935 1.454· 
1962 2.439 931 1.508 
1963 2.510 971 1.539 
1964 2.310 852 1.458 
1965 2~462 813 1.649 
1966 2.288 849 1.439 
1967 2.170 896 1.274 
1968 2.228 908 1.320 
L969 2.249 991 1.258 

3ub-totais 23.492 8.891 14.601 

L970 2.117 928 1.189 
L97l 2.412 1.081 1.331 
L972 2.482 1.102 1.380 
L973 2.569 1.223 1.346 
L974 2.974 1.140 1.834 
Jub-totais 12.554 5.474 7.079 
~otal Geral 77.510 29.063 48.101 
)RG. O. S. G. 

Tabela 42 - · 1'Úmero absoluto de nascimentos e mortes na ci-
da.de de MarÍlia entre 1940 e 1974. 

Ponte - F.atat:!stioa Vital. Coordenadoria de .Análise de Da-
doa da Secretaria de Planejamento do governo do Es 

# -ta.do de Sao Pau1o. 



A associação entre os valores regiotrad.os nesta ta 

bela com os apresentados na tabela 32 , contendo os nú.meros 

absolutos da popul.ação da cidade à época dos censos de 1940, 

1950, 1960 e 1970, possibilitou que se deduzisse as taxas 

brutas de natalidade, de mortalidade e o crescimento vegeta

tivo resultante (i). Mesmo que o modelo demográfico urbano 

não seja um modelo do tipo "fechado", a análise dos comport,ê: 

mentos das curvas de natalidade e mortalidade é indispensá 

vel à compreensão da dinâmica vertical de variação dos valo

res. Os índices resultantes estão registrados na tabela 43 . 

Taxas 

1- Taxa bruta de nata -
lidade 

2- Taxa bruta de mort.! 

lidada 

3- Taxa bruta de cres

cimento vegoetativo 

Org.o.s.g. 

1940-1950 1950-1960 1960-1970 

624,7/1000 478,6/1000 355,7/1000 

249.l/1000 150,9/1000 134,6/1000 

375,6/1000 327,7/1000 221,J/1000 

Tabela 43 - As taxas brutas de natalidade e mortalidade 

em Marília e a de seu respectivo crescimento 

vegetativo. 

Os dados obtidos indicam um declínio tanto da nat~ 

lidada quanto da mortalidade. Contudo, uma observação mais 

cuidadosa revelará que não nos defrontam.os apenas com um de 

(i) N Taxa bruta de natalidade = pe:- • K; taxa bruta de morta,e 
M 

dada - Pi • K;. taxa de crescimento vegetativo = TBN - = 

TBM. 
Veja-se Herman M.Hoyos-Introduc.a la din8mica de pobl~ 
cion- 2a. parte. 
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cl!nio constante das duas taxa.a, mas com comportamentos di 

versos pois enquanto a natalidade entre 1940 e 1970 a.pr1)oe11 

tou uma redução elobal de 75%, a de mortalidade 69%. 

Re~acionando-se nos anos censitários de 1940, 1950, 

1960 e 1970 os valores absolutos de natalidade e de mortali

dade com as populações urbanas verificadas na~uelas datas 

foram obtidas taxas de mortalidade e natalidade individuali

zadas por ano, permitindo uma avaliação mais detalhada deste 

componente da dinâmica populacional. 

Taxa de Taxa de Taxa de 
Anos natalidade mortalidade crescimento 

1940 2,3 1,4 0,9 

1950 2,3 o,8 1,5 

1960 2,7 o,8 1,9 

1970 2,1 0,9 1,2 

org.o.s.g. 

Tabela 44 - Variação da taxa de natalidade, mortalidade e 

de crescimento da cidade de Marília nos anos 

~censitários de 1940 até 1970. , 
Fonte- EstRt11!t1ca vital- Co)rdenanoria de Analise de dados 

da Sec. de Planej~mento do Gov. do E~t.de S. Paulo. 

A J)8.rtir deste tratamento dos dados, pode-se con 

cluir que a dinâmica vegetativa entra no modelo demográfico 

da cidade Marília com tendências declinantes, cuja explfc~ 

ção pode estar associada ao processo de urbanização da popu

lação que provoca redução nas taxas de natalidade. Ao mesmo 

tempo temos a taxa de mortalidade bastante baixa mas com te11 

dências ·à estabilização. A taxa de crescimento vegetativo re 

sultante é também declinante como é mostrado no gráfico 21 • 
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Grafico n2 21 - Modelo demográfico da cidade de Marília fundamentado na dinâmica vegetativa. 

A associação do comportamento deste modelo de diniirr1ica 

vegetativa com o das migrações, marcado pela perda de popul a -

ção no munic:Ípio e ganho na cidade, permite reconhecer a exis

tência de um modelo transitório diferente para a área urbana da 

quele do município. A transitoriedade do modelo prende-se ao 

fato de que a permanência destes indicadores, com a tendência 

e v·elocidades de diminuição que apresentam, tenderão , em 

curto espaço de tempo , a alterar-se. Atualmente, enquanto 

o município se identifica com o comportamento micro-regional, 

a cidade de Mar:Ília diverge de todos os outros c omportame_a 
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tos, seja das populações rurais, seja das urbanas. 

·Reportamo-nos aqui novamente ao grEÍfico 20 , con!! 

tante da página 32.f • Nele vemos toda a dramaticidade da cur 

ta histÓri~ democráfica de Marília e de sua reeião, com o de 

clÍnio da população total, o aumento insignificante da popu

lação do município de Marília, o crescimento moderado da ci

dade de Marília e o declínio da população urbana regional • 
, , 

Pode-se indagar pois qual sera o periodo de tempo durante o 

qual estas curvas poderão ainda permanecer apresentando as 

mesmas tendências. Certa.mente a imagem atual da dinâmica, pe 

las premissas que as envolve, é necessariamente transitória. 

Depois poderemos ter um agravamento daquilo que já é observa 

do com graves prejuízos, ou ocorrerá uma mudança na política 

-de desenvolvimento do Estado e, com isto, uma reversao das 

eapectativas com nova retomada do crescimento demográfico da 

região. SÓ isto poderia reequilibrar a cidade de ?IIar!lia. En - , , tretanto, nao e o que se observa nos prognosticoe divulga.dos. 

O estudo dos processos migratórios, à nível de de 

talhe, aqui entendido como avaliação da migração em cada me 

nor unidade censitária de mensuração, os municípios, ainda 

não é elaborado convenientemente no Brasil. Isto é uma conse 
,. 

quencia das dificuldades próprias do registro desta caracte-

rística populacional, associada às dificuldades originadasda 

alta mobilidade de nossa popuJ.ação. Por isto, o registro des 

te fenômeno é bastante complexo. 

No Brasil, somente nos dois Últimos censos, e com 
., 

ênfase no de 1970, e que tivemos, pela primeira vez, alguma 

forma de registro sobre a proveniência do mi6I"a.nte, seeundo 

a unidade política estadual de origem. A partir destes regi~ 

troa já se tornou possível estabelecer diferenciações sobre 

o volume de migrantes para cada localidade, segundo os ~sta-
A - , dos de proveniencia. A agrega.çao dos valores torna possivel, 

por exemplo, avaliar-se a contribuição dos conjuntos de Elta 

dos de que se compÕem as diversas regiões brasileiras. Como 

as migrações se ;processam de uma unidade municiIJ3.l para ou 

tra, mas os detalhes não atingem este nível, torna-se impos-
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sível avaliar, com maior :precisão, a caro.cidade de 

tes cateeórias de municípios e cidades em atuar como 

de atração ou de repulsão. 

dif eren 
, 
are as 

Ainda assim, apresentaremos al ~ 'U.Ils inf orm.es e 
i 

con 

siderações sobre os registros censitários de 1970 quanto a 

questão migratória ]?8.ra IHarÍlia. Entretanto, isto se fará 

nível municipal, já que no mesmo inexiste diferenciação 

tre a :população rural e urbana do município. 

' a 

en 

Um :primeiro conjunto de informações obtidas deste 

censo referem-se ao número de pessoas não naturais do municÍ 

pio de tiarÍlia, correlacionado ao tempo de residência. Con 

forme dados contidos na tabela 45, é possível avaliar se 

o :processo migratório estaria aumentando ou diminuindo. 

Tem:po de Mierantes em Marília Migrantes na Micro-

residência nS2 absoluto n2 relativo região 
n2 absol. n2 rel. 

menos de 1 ano 4.618 8,5 16.529 10,4 

1 ano 2.620 4,9 7.506 4,7 

2 ano e 3.025 5,7 8.519 5,4 

3 anos 2.450 4,6 6.940 4,4 

4 a.nos 1.966 3,7 5.885 3,7 

5 a.nos 2.142 4,0 6.189 3,9 

6 a 10 anos 8.639 16,1 25.364 15,9 

11 e mais 27.953 52,4 82.160 51,6 

Totais 53.413 100,0 159.092 100,0 

ORG. o.s.G. 

Tabela 45 - número de ~ierantes em Marília segundo o te!!! 
:po de residência. 

Fonte: Censo Geral do Brasil - 1970 - IBGE. 



O município de Marília detinha, em 1970, exatamen

te J/3 da população não natural de toda a Micro-região mas 
, 

seu comportamento e semelhante ao dela. Considerando-se a~ 

nas os Últ,:Lmos cinco anos anteriores ao censo de 1970 verifi 

ca-se um declínio do ingresso dos migrantes, quer a nível de 

município, quer ao de região. Assim, apesar deste período 

apresentar um número absoluto maior face aos cinco anos ime 

diatamente anteriores, no conjunto passa a ter uma participa 

ção menor. Esta tendência caracteriza a diminuição dos flu 

xos. O gráfico 22 , mostrando uma silhueta desta caracterís 

tica migratória, dá uma imagem deste desequilíbrio. 

+--- --------- --- --·- --· - --

(~:_:: ~~~ Pl:.. IA 
L--

~ MiCllO • R:GIÂO 

....... 
1 ... o' 1 · - -- -·--- ~ -----

Gré fi co na 2~ _ Pe~:'ocs nôo nct •J r c1~ do munid;:i o cte cc5rdo com o tempo de residenc io em 1'/.nr•:io e no 
micro - re9IÕc• . 

O segundo grupo de informações que interessam ' a 

análise da dinâmica migratória, é representado pelo reeistro 

das pessoas não nascidas em Marília em relação ao domicílio 

imediatamente anterior. Enquanto as informações anteriores 

possibilitam uma avaliação sobre a intensificação ou não do 

processo, estas, espa.cializando a origem dos migxantes, qua~ 

to à Última residência, perrnitem que simultâneamente seja 

constatado um aumento ou diminuição do processo qualificado 

pela área de onde as mudanças são originadas. 



ID.tima residência Número 
segundo os dif erel! de 

tes Estados 
1 

Amazonas 

iPiau! 
, 

Ceara 

Rio G. do Norte 

Pa.ra.Íba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Minas Gerais 

Es:p. Santo 

Rio de Janeiro 

Guanabara 

SÃO PAULO 

Paraná 
Sta. Catarina 

Rio G. do Si.ll 

:Mato Grosso 

,Goiás 

D. Federal 

ORG. O~S.G. 

migrantes 

3 

19 

141 

42 

123 

595 

592 

107 

1.830 

2.166 

4 

219 

44.290 

2.113 

8 

40 

225 

12 

12 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

(exceto s. Paulo) 

SÃO PAULO 

Sul -

e. Oeste 

345-

Participação das .-regioes , 
numero 

absoluto 

3 

3.449 

2.475 

44.290 

2.161 

245 

, 
nu.mero 

relativo 

o,o 

6 ,5. 

4,7 

84,2 

4,1 

0,5 

Tabela 46 - NÚ.~ero de migrantes i~gistrados no munic{pio 

de Marília em 1970 segundo o Último domicílio 

Fonte: Censo Geral do Brasil 1970 - IBGE. 

O terceiro e;rupo de in=f orrnações referem-se ao to 

-tal de na.o naturais, registradas no mesmo censo, segundo as 

diferentes naturalidades. Eles :permitem medir o voltun.e efeti 
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vo de brasileiros de outros Estados presentes em Marília. A 

relação dos mesmos com a tabela anterior, mostra o grau de 

redução deste processo mic;ratÓrio. 
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:latadoa de Númro abeo1u-to Parttoipação regional. 
natura.1.idade de ld.snn'f;ea nl abaoluto nl relat. 

Rondônia 6 
J.cre 9 
Amazonas 14 
Rorailla -
Pará 32 

, 
Amapa 2 63 0,06 

Maranhão 19 

Piauí 67 
, 

Ceara 371 
R. G. do Norte -67 
Pa.ra:íba .167 
Pernambuco 1.379 
A.lagoas 1.331 
1. Noronha 2 
Sergipe 331 
:Bahia 4.315 8.049 8,5 

llimaa Gerai• 4.899 
~. Santo 45 
Jlio de Janeiro 351 
Guanabara 59 5.354 5,6 

810 P.A.UU> 79.952 79.952 84,1 

Paraná 1.273 
Sta. Catarina 40 

R. G. do Su1 65 1.378 58,9 

Mato Grosso 244 
Goiás 33 
Distrito Federal 3 280 0,3 

Tota1 95.076 
ORG. O. S. G. 

Tabela 47 - Número 4e não natura.ia de Jlm'Ília registrados 

no municdpio -samo aeu eetadoa de natm:ali -
dade. 

Fonte - Censo Geral 4o Braail 1970 - IBGB. 
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Com.1nrando-se os números das duas Últimas tabelas 

constata-se que: 

1- a i:articipa.ção do ~~tado de São Paulo, nos dois 

casos, quer quanto a naturalidade quer quanto a> 

ÚJ. timo domic:!lio, · são semelhantes. O •1stado con 

tribui, em ambos, com 84~ do total; 

2- os migrantes nordestinos apresentam uma menor 

participação · dos que vieram para ?vtar!lia, em um 

seBUndo ou terceiro deslocamento face aqueles 

que se dirigiram diretamente a :partir dos ~sta

dos de origem; 

3- a região sul apresenta uma situação inversa, em 

relação ao n~rdeste, pois a partici1:>a.ção de 

seus naturais na composição da :população do 

nicÍpio de ?4ar:Ília é inferior a daqueles que ti 

mu -
verem, como Último domicilio, um dos Jstados da 

quela região. Por esta razão nota-se que o núme 

ro de naturais é inferior aos registrados como 

tendo Última residência no sul.. Isto demonstra 

.que o fluxo migratório região sul-Llar:Ília é me 

nor do que o do nordeste. 

Este conjunto de dados censitários, embora repre -

sentem uma sensível melhoria nos informes dos censos brasi -

leiros, não permitem, entretanto, ~ avaliação dos mi~a.!! 

tes de outrQs · •Stados segundo o número de anos que residam 

em Marília, suas proveniências rurais ou urba.nas, ou as p:is

sagens constantes de seus itinerários. Esta situação cria 

uma nova necessidade na pesquisa, que é a de buscar, mesmo 

que em análise de amostragem, informações que :permitam. o 
preenchimento de parte das lacunas verificadas. 



-jqj '-

A compreensão do problema mieratÓrio envolve, as 

sim, pesquisas de campo que necessitam ser elaboradas, não 

como uma suplementação de estudos mas para o fornecimento dos 
, 

dados basicos de que se necessita. Foi esta modalidade de 
1 

análise que efetuamos através de investigação em fichas elei 

torais da cidade de Marília. 

O pesquisador de população urbana, especialmente 

no caso brasileiro, precisa reconhecer que os registros elei 

torais, apesar de terem um caráter de seletividade , (não 

abrangem toda a população, envolvem predominantemente o sexo 

masculino mais do que o feminino, etc.), fornecem ainda da 

dos sucetíveis de boa utilização, desde de que se monte um 

esquema apropriado de análise. A validade nos resultados ob 

tidos, com estes estudos, relaciona-se ao fato de que a po~ 

lação, avaliada eleitoralmente, é justamente a que compõe a 

população econômicamente ativa, bem como é a força reprodut2 

ra no crescimento vegetativo. 

O uso de registros eleitorais nos estudos geográ:fi 

coa de população não são muito comuns, mesmo em áreas onde 

suas dif~rentes modalidades são mais aperfeiçoadas e permi 

tem uma melhor espacialização de valores. 

A partir do inventário de textos que elaboramos e 

que foi amplamente analisada no secundo caDÍtulo desta inve~ 

tieação, duas contribuições tiveram, nos reGistros eleito 

raia, a fonte para o estudo da população. Uma primeira de 

Jeans e Loga.m (1961), onde os dados eleitorais foram utiliza 

dos para o mapeamento da distribuição espacial da população 

da cidade de Sidney - Austrália. Trata-se de um estudo sobre 

redistribuição da população dentro da cidade, considerando 

que ele dispunha de registros eleitorais estabelecidos se&"U.!! 

do as diferentes áreas residenciais urbanas. 

A se~.runda contribuição, de autoria de Anderson ( .• 

1964), que analisando a população urbana de Palmerston - No 

va Zelândia, procurou definir o papel das migrações no pro -

cesso de redistribuição da população, através da análise da 

proveniência de eleitores em diferentes áreas da cidade. ~~ 
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gundo o autor, a modalidade de ree].stro utilizada no , 
:pais 

foi que lhe permitiu avaliar, não só a origem do 

mas também o tipo de trabalho por ele exercido. 

migrante 

Como se pode perceber, os registros eleitorais PQ 

dem converter-se em excelente fonte de pesquisa, para os es 

tudiosos da e;eot;ra.fia da população, especialmente quando ana 
, 

lisa.mos areas urbanas. 

A investigação efetuada, junto ao Cartório Eleito 

ral de Marília, permitiu-nos "utilizar os informes de 2.31.9 f! 

chas de transferências num }l8r!odo de um ano (maio de 1977 a 

maio de 1978), obtendo-se assim um bom IJerfil das populações 

transferidas. O período escolhido, embora pequeno, foi sign.1 

ficativo, diante do fato de que em 1978 foram realizadas elel 
ções ~raia pa.ra. as Assembléias Lei$islativas, Câmara de De~ 

tados e Senado (i). 

Quanto aos informes obtidos, se de um lado J?ermiti 

ra.m avaliar, com um razoável grau de correção, as migrações 

p:l.r8. Marília, por outro dei.Xaram ainda muitas dúvidas a se 

rem resolvidas. Dentre elas temos as da ausência de regi!! 

tros quanto ao destino dos que se transferem, desajuste en 

tre o momento de transferência eleitoral daquele de sua efe 

tiva migração para a cidade, e mesmo os de menor monta que 

resultaram. das iml,lI'escisÕes nos reBistros quanto aos locais 

de nascimento. No caso de populações rurais, este Último as 

pecto assume importância.Quanto ao local de nascimento (ii) 

nem sempre o nome correto da cidade é reeistrado. Isto, en 

(i) Sendo 15/11/1978 data de eleições diretas em todoa os ~ 
tados brasileiros provocou um aumento na busca de regula 
rização de situações eleitorais para as ressoas reside~ 
tee em caráter pennanente na cidade :mas vinculadas ainda 
a outras áreas eleitorais. 

(ii)A diferença entre as ocorrências efetivamente avaliadas 
e o número total de transferências verificadas (2.312) 
prende-se ao fato já mencionado de registros confusos 
quanto à localidades de nascimento, cujas indicações não 
nos permitiram identificar o município de proveniência • 
Alguns exemplos para ilustração: Lagoa dos Gatos (PE) , 
Riacho de Santana (SP), Ca1ifÓrnia (SE), Corau (CE), Ca
tupiri (SP), etc. 
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tretanto, não invalida a investigação e a análise dos dados, 

uma vez que o que se deseja obter são os valores globais e 

não detalhes, município a município. 

Procuramos avaliar tanto a transferência de eleito 

res a partir de Marília bem como para Marília. Isto permitiu 

o estabelecimento de um 4 balanço migratório. elei tor&l.. No 

primeiro caso, diante d.a modalidade de registro efetuado pe

lo Serviço Eleitoral, obtivemos valores globais, enquanto pa 

ra o segundo, a manipulação de 10.000 fichas eleitorais co

locaram-nos em contato com a transferência de 2.319 pessoas 

para MarÍlia. Em relação a estas foi possível obter-se da -

dos referentes às diversas características dos migrantes: 1.,2 

calidad• de transferência, de nascimento, ano de nascimento, 

sexo, estado civil e profissão ou trabalho. 

Os dados referentes à saída de eleitores de Marí

lia, em virtude de serem totalizados a.o final de cada ano, 

abrangeram um período de cinco anos conforme registrado na 

tabela 48, enquanto os dos eleitores transferidos p~a MarÍ

lia o período de observação é de apenas um ano. 

Anos 

~973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Total 

ORG. O. S. G. 

~tidade de eleitores 
transferidos de Marília 

337 

1.034 

538 

1.551 

455 

3.960 

Tabela 48 - Número de eleitores transferidos de MarÍlia 

para outras localidades. 

Fonte - Cartório de Registro Eleitoral de Ma.rÍlia. 
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As tranferênoias lB%'8 MarÍlia possibi1itara:m. maior 

amplitude .na investigação, não só pelo volume proporciona! 

mente maior de casos, 2.3l2 em apenas um ano contra 3.960 em 

cinco anos, como pela disponibilidade que tivemos de manu 
1 

sear cada uma destas fichas eleitorais e delas selecionar da 

doe que nos interessavam. 

A partir dos dados inventariados, foi possível av!! 

liar-se algumas das características dos migrantes para Ma.rÍ 

lia e, desta forma, perceber o tipo de popu.lação que estava 

sendo "importada", bem como um perfil das Várias caracterís

ticas que possuia.m. Consideramos alauna aspectos como bási 

coa: a proveniência do misrante, a localidade de nascimento, 

a faiXa etária a que :pertencia, e o tipo de atividade econô

mica exercida. 

Origem dos migrantes. 

Duas variáveis foram aqui consideradas pe.ra uma 

classi~icação dos migrantes: a da localidade de nascimento , 

e a de sua transferência eleitoral lBr& Mar:Ília. A combin!: 
... 

çao das duas permitiu que se elaborasse uma classificação 

dos migrantes em dois grupos básicos: os transferidos da mes 
. -

ma localidade de nascimento e os transferidos de localidade 

diversa da de nascimento. Esta diferenciação é significativa 

não apenas pelos valores totais que ·apresentam mas, também , 

por ser indicativa de uma srau maior ou menor de mobilidade 

para um e . outro GTUJ?O· Ordena.e.os os da.dos obtidos segundo as 

duas características e espa.cialmente os separamos pelas dife 

rentes regiões brasileiras, e:1tado de São Pau1o e Micro- re 

gião da Alta Paulista, mutuamente exclu:Ídas conforme constam 

da tabela 49 
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.&eu Ori&a 4a tra.naterênc:la 1rea de nascimento 
n.• absoluto n.• relativo nl absol. nl relat • 

Borcleste 41 1,9 303 13,9 

•orte 2 0,1 3 0,1 

~' 

o. Oeste 32 1,5 25 1,1 

Sul 235 10,7 95 4 ~ •-' 
Sudeste 

(exceto s. 38 1,7 171 7,8 
Pau1o) 

s. Paulo 

(exceto.a 

Jlioro-n-

~) 1.375 62,8 1.326 60,5 

11102'0-ft 
g:l.ão 466 21,3 266 12,3 

~ota:la: 2.189 100,0 2.189 100,0 

ORCJ. o.s.G. 

!rabela -19 - Diatribuigão das tra.Ds:ferênciaa eleitorais !!: 
ra Jra:rÍl1a liegmdo a origem e a 4rea de 

nascimento 

~onte: Cartório de Rea:Lstro El.eitoraJ. de JJ.ar! -
lia 

Os '98.l.ê>rea obtidos pemitU. uma -.nipüação que 

9"114e:noia a êli:f enn.ciação espicial quanto ao :tato do mier&!!; 

te ter oriaea direta da área de DBScimento ou não. A ir.regu

laricla4e ocmatatada neataa duas var~veia p>de melhor ser 

}18r08b:l4a na--. tabela 49, que contém a iart;ioipição a~ 

soluta e relati'VB de cada a&ea como contribuidora. de mier&n-
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tes. 

O conjunto de dados permitiram assim a verifica ção 

inicial de três características básicas dos e lei tores :iii_:y··:n 

tee para a cidade de Marília. Princiramente não há conco:r:J un 

eia entre a orieem da transferência e a localidaae de nasc j __ 

mento, e isto fica bastante evidente quando observamos que a 

região nordeste tem um baixo percentual de par t icipação ~ u an 

to a localidade de transferência ma s, substancial mente mai s 

elevado quanto ao de nascimento. Isto indica ~ue as popul a 

9Ões originárias desta área passaram por mais de uma locali

dade, antes de se dirieirem para Marília. Opostamente ao nor 

deste, a região sul apresenta elevado percentual de origem 

da transferência, mas baixo quanto à localidade de nascirrten

to. 

Em seo.mdo lugar, os mwlicÍpios da Hicr o-região f o:r 

necem pequeno volume de migrantes, especialmente ciuando s ::· 

f ,., ' veri ica que sua i ~ rticipaçao quanto a cidade de nasc i me nto 
, nf A e i erior ao da origem da transferencia. Ass i n , loca1id:;:.üe .. ' 

da Micro-região tem funcionado como ponto à.e par ada, ~'!. ni' · ' :.: 

da transferência para Marília. Esta característica ref cr • ~'. :3. 0 

que afirmamos anteriormente quanto ao crescimento da área e 

a questão mie;ra.tÓria: a Nicro-ree ião da Alta Paulista j á nao 

dispÕe de grande volume populacional para remeter para a ci

dade de Marília. 

Em terceiro, temos o fato de que o restante do Bs 

tado de São Paulo é o' maior fornecedor de mierantes para Ma 

rÍlia, isto quer quanto a origem da transferência, quer qua~ 

to a localidade de nascimento. Do conjunto de localidades do 

Estado de São Paulo, apenas dez delas fornecero..i:.1 f!S'T JJd&t'antee, 

ou seja, 56~~ do total do estado e 39~~ do total do 12ís. 

As tabelas 50 e 51 fornecem estes · valores para 

todos os munic{pios paulistas que apresentaram mais de 10 mi 

grantes quer quanto a transferência eleitoral, ~uer quanto 

ao local de nascimento. A comp:i.ração entre seus registrosm'2.§l 

tra a existência de pequena correlação, uma vez ~u e do el en 

co de localidades citadas no primeiro grupo, 5 0 ~~ não cons t a 
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do elenco da tabela seguinte. ~ também interessante observar 

que do total de transferências para Marília, 240, ou 11% 

eram pessoas alÍ nascidas, caracterizando-se a situação como 

uma nítida migração de retorno aos quadros de oricem. E isto 
i 

é um fato curioso considerando-se o processo de I.>erda de po 

i?ulação por efeitos de emicração. 



MunicÍPios 

1- São Paulo 
2- Lupércio 
3- Pompéi~ 
4- Presidente Alves 
5- Bauru 
6- Echaporã 
7- Ada.mantina 
8- Ocauçu 
9- Oriente 

10- Tupi 
11- Oswal.do Cruz 
12- Vera Cruz 
13- Garça 
14- Osoar Breesane 
15- Pirajui 
16- Quintana 
17- Campos Novos pta. 
18- Campinas 
19- Dracena 
20- Getulina. 
21- S. José do R. Preto 
2g- Assis 
23- Guaimbê 
2~- Lucélia 
25- Jau 
26- Santo André 
27- Araçatuba 
28- Ourinhos 
29- Parapuã 
30- Santos 
31- JunqueirÓpolis 
32- Ribeirão Preto 
33- ~lÓrida Paulista 
34- S. Bernardo do Campo 
35- Lins 
36- Paraguaçu Paulista 
37- Presidente Prudente 
38- RinÓpolie 
39- JÚlio de Mesquita 
40- Lutécia 
41- Gália 
42- Pacaembu 

Total • • • • • • • • • • 
Kicro-região • • • • • • 
Estado sem a l4icro-reaião 

Org.o.s.g. 

Transferência 

277 
77 
75 
75 
67 
66 
60 
57 
57 
56 
47 
45 
43 
40 
37 
37 
31 
26 
26 
25 
24 
21 
20 
19 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 

1 .. 540 

457 
1.083 
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Local:j.dade de 
nascimento 

64 
25 
52 
13 
27 
26 
12 
25 
17 
16 

8 
27 
35 
17 
20 
20 
23 
10 

2 
12 

9 
15 

6 
7 

11 
3 

13 
7 
5 
6 
1 
6 
3 

20 
9 
4 
3 

12 
11 

2 

Tabela 50 - Munic:Ípios paulistas que a1JI'esentaram nais 
de 10 transferências e lei torais :rara Ifa.rÍ -
lia. 



Munic:Ípios 

1- São Paulo 
2- Pompéia 
3- Garça 
4- Bauru 
5- Vera Cruz 
6- Echaporã 
7- Ocauçu 
8- Lupércio 
9- Campos Novos Pta. 

lO- Pederneiras 
11- Pirajui 
12- Quintana 
13- Lins 
14- Oriente 
15- Oscar Bressa.ne 
16- Tupã 
17- Assis 
18- Piratininea 
19- Araçatuba 
20- Presidente Alves 
21- Adamantina 
22- Lutécia 
23- Getulina 
24- Jau 
25- Gália 
26- Campinas 
27- Sta. Cruz R. Pardo 
28- Ibitinga 
29- Promissão 
30- s. Pedro do Turvo 

Total •••• • • • • • • 
:Micro-região • • • • • • 

Estado sem a ?4ioro-região 

Org.o.s.g. 

Localidade de 
nascimento 

598 

228 

370 

64 
52 
35 
27 
27 
26 
25 
25 
23 
21 
20 
20 
20 
17 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 

Transferência 

277 
4 

43 
67 
45 
66 
77 
17 
31 

6 
7 

37 
11 
40 

6 
56 
21 
3 

16 
3 

60 
10 
25 
7 

10 
26 

9 
5 
4 
4 

Tabela 51 - Liunio!pios paulistas que apresentaram 10 ou 

mais transferências eleitorais para. Marília 

de pessoas deles naturais. 

Uma outra oaracter!stica demográfica, a distribui-
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ção dos mi&'!'antes segundo o ano de nascimento, é importante 

para a análise do fenômeno migratório. Quanto a este asr~cto, 

a população mie;ra.nte para Marília está concentrada num.a fai 

xa compreendida entre 1924 e 1953, ou seja, com idades vari

ando entre 24-25 a 52-53 anos. Grupos mais idosos não têm 

significância, quer absoluta ou relativa. Deve-se notar, con 

tudo, que :para o caso dos originados do nordeste estas fai 

xas etárias mais elevadas apresentam algum sicnificado, como 

pode ser percebido no gráfico 23 , Que apresenta a pirâmide 

de idades dos migrantes segundo as áreas de proveniência. A 

tabela 52 , associada a pirâ.raide, possibilita uma 

análise do problema. 

melhor 

Períodos 
Origem da transferência 

Nordeste Demais ree;iÕes Micro-ree;ião 
' 

1900-903 4 1 o 

1904-908 o o o 
1909-913 10 4 1 

1914-918 17 6 1 

1919-923 10 13 3 

1924-928 26 14 2 

1929-933 33 41 15 

1934-938 52 35 21 

1939-943 51 39 39 

1944-948 52 48 82 

1949-953 • 58 79 

1954-958 13 35 23 

1959-962 o o o 

Org.o.s.g. 

Tabela 52 - Distribuição dos migrantes seeundo ano de 

nascimento e distribuídos por áreas diver-

sas de transferência. 



J 
h:I'? 

Os daclos fornecidos pcJ.a tabela montra.m n innieni

ficância dos micrantes classificados nos ::per{odos de 1900-

1913, justamente os q,ue a presentavam idades variando entre 

65 e 78 anos. Aqueles }1erte11centes ao :período de 1914 a 1958 

abrangem a maioria, embora se perceba que o caráter recente 

da história da r.1icro-região acha-se refletido sobre os mi 

grantes dela provenientes, :predominan~emente com idades ~ue 

variaram de 25 a 34 anos. Recorde-se aqui que, já na década 

de 40 e mais ainda na de 50, a :população da J.licro-região co 

meçou a deslocar-se e a partir de então Marília já exercia o 
, -pa.:pel de a.rea de a traça.o. 

··------------
•. 

l fG .õ OA 

·~ ' .)u (,(,; •~4.k 
(H or:: S l'A.J O ERAS!L SAO PAULO 

ll•·•O 00 "'º :,_ J T i 

• '°"º "" t • .. co ~ s PAu t..O 

ZO% 18 

- ?ttr "1 ~a çõ ;i e s m1nrcn 1as p;i ro Mcr ilia sonundo ; d ·-• • ~r <. ! a a p;oven1enc10 • os o r u p o~ eh I C C d Q ~ . 
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A análise da pirâmide indica que o estado de São 
, 

Paulo e atualmente a principal fonte fornecedora de migran 

tes e com uma população predominantemente jovem. As transfe

rências originadas de f ora do estado de São Paulo são profun 

damente marcadas pela importância doe contin&entee nordesti

nos na corrente migra t ória. Ao lado desta característica, os 

migrantes da prÓpr-ia Micro-região não têm grande significado. 

As duas características observadas têm motivação variada: o 

nordeste por continuar, embora com menor intensidade, a 

área de saída de população, enquanto a Micro-região por 

ser 

-nao 

dispor mais de grande contingente populaciona1 pu:a "expor -

tar". 

0119 o s . • . 
OU. 911..IEllTO D. HENlllQUE 

Graflco n! 24- Distribuição relativa de eleitor•• da 
outro1 •tadol transferidol para Marília 
1977 - 1978 . 

A distribuição espacial. dos migrantes quanto à ori 

gem é bastante irregular. O setograma 24 coloca em evidên 
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eia o grau ·de diferenciação quanto as transferências de cada 

uma daa áreas nas quais os valores foram agru.];8.dos. A região 

sul apresen~a o maior percentual de origem das transf erên 
4 -

cias e, dentro dela, o Estado do Paraná representa mais de 

8~ do total. Isto, entretanto, não significa que estamos 

diante de um quadro de transferências de pa.ranaenses para Ma 

r:Ília. O número de nascidos naquele E~tado que foi de 71 co_a 

tra 217 transferências, inuti1iza qualquer hipÓtese neste 

sentido. 

No caso da região nordestina, o E1stado da Bahia 
, 
e 

predominante quanto ao local de nascimento. Assim, enquanto 

tivemos 143 transferidos de naturalidade baia.na, apenas 19 

eram de não baianos mas de lá transferidos. 

A carta de transferência de eleitores :paulistas ~ 

ra 14ar:Ília revela a pequena cai:acidade da cidade como local 

de atração. Há uma predominância de cidades das Micro- re 

giÕes vizinhas. Aquelas mais afastadas, como é o caso de San 

tos, São Bernardo do Campo, etc., foram apenas pontos de 

transferência de migrantes e não locais de nascimento. A com 

paração dos dados das tabelas 50 e 51 completa a imagem 

apresentada pela carta. 



O R G. O S G 
OES GILBERTO Q HV. RIQUE 

Gráfico nst 25- Distribuição do total de transferência eleitorais 
para Marília , seoundo a proveniência . 

região, o gr( fico 25 m"Jstr~" u:nn ;; i t11a; 80 ele · deseqn i lí br i. >. 

quanto ao fornecimento de migrant·38 pa1·a Mari; i.a, embore não 

exista uma rela- ~ ~ã:> diret3 entre tamanho de popuL:ção e voln 

me de trunsferências •. Ainda aqtii·, muitoB municípios tamb6m. 
-representaraI!l ponto de Pª"'s= .gem e nao ·local de nascimento 

dos migrantus. 

OutrtiS carHcterísticas como soco e e:-.:;tado civil 

são também importantes para a análise da di ··ªmica migrFtori:'l. 
A análise de qualquer processo migr~t6rio revala um car6ter 

diferencial par:j as migrciçÕ:.es que envolvam homens e mulhera~ 

bem como o estudo ci v11 do migrante. Do tot::1 l de trnnsferên

cias avaliadas 1.303 eram do sexo masculino e 886 do femirrlno. 
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.. , 
Quanto a ca.ra.cteristica do estado civil, os casados totaliza 

ram 1691, com uma pa.rticii:ação relativa de 73% enquanto os 

solteiros apenas 24"· Isto faz-nos caracterizar esta modali 

dade de m.+gração para Marília como do tipo familiar. 

Uma a.ná:lise centrada neste aspecto, poderia, com 

maior detalhe, cruzar as variáveis sexo, idade, estado civi l 

de diversas formas, obtendo-se assim uma melhor caracteriza

ção e classificação da popu.lação migrante. 

Populações transferidas e atividade 

econômica exercida. 

Considerando-se, como já nos referimos, que as 

transferências eleitorais envolvem principüm.ente populaçõe1:> 

econcmicamente ativas (PEA) ou, pelomenJs, potencia l ment 8 a t i v:] ;_; , 

é interessante que esta característica seja considerada na 

análise dos valores migratórios. 

Duas razões tornam importante a avaliação desta ca 

raoter:!stica: primeiro pela possibilidade de elaboração 

um perfil da força de trf,lbalho que é recebida pela cidade 

d.e 

. 
' 

em segulldo lugar a possibilidade de se estabelecer correla -

ção entre as atividades exercidas pelas pessoas e a capa.ci d~ 

de da cidade em atraí-las. Isto, especialmente, quando cons i 

deramos que a busca de traballl.o ou o exercício de uma prof i .. ~ 

são é causa fundamental das migrações. 
No processo de investigação desenvolvido, con sta ~ . ~ 

mos uma grande imprecisão nos registros de profissão, ou tr~ 

balho a partir dos dados apresentados pelo serviço eleitoral. 

Muitas vezes o informe não é existente, ou então é ambíguo 
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raCAUÇ~ CltUZ 

\. '----~ ~ OUltllUiOS 

- legendo -

• A t í 20 ocorrinc:ios dl inii;roçõo 

• De 20 1---1 40 t>Corrincirn da miQroç6o 

e + de 40 ocorrincia1 de lnilfo~o 

• 

·-CIDADE DE PROCEDENCIA DE ELEITORES , 
TRANSfERtoOS PARA MARILIA EM 

1977 • 1978. 

- ESCALA /1PRO")(IM .l\D A -

1: 3 . 600,000 

1 



.... ,. ) -36t:-na apresentaçao 1 • 

Ape~ n r elas dificuldades encontr-<.:das par:! f-1 an(liue 

deste aspecto, procuramos, a partir dos dados lev:::.nt:Jdos , 
elas si ficar a atividades ec\>nÔmicr-!:..; tle:H!nvo 1 vida pelo !Iligr ~ . ll!_ 

te. As informnr; Ões orieinnis for ~ . 1 m ajustados r.t cla:J~i fi.c: 1 .. : ?' ., 
vroposta por i Costa (1975) que ce.tegori7.0Ll on ntiv'Lfü\'l1~::-: <1. · ;[:; 

po r>ula ~ ;Õ e~; mier:· ,nt es em : ae;ríco la, inn1:u3tr ü.\J , co:nerci n 1 , 

serviço.a, tr.: nsportcrn, social, adminiDtr:- çrio pÚblicR e out~ · · ::: . !: . 

Este critéri ;) torna e~;; tu clfü;::J ifi c .. i. .,:7".'1 1un pouco ffi!.ÜS clct <: J :;:::. 

da do qu e aquelas fundamentud t:' fl a pen·!:J na separ::;; Üo da ;n 1 ul~ 
- t. . 1 d i , . 1' . t . , . çao em : a i v1 t1a es pr mar1m:i, secunr ;:1rl.: is e erc1u1\'l~:s cor.ia ;:·. 

propostas ·por Clark( ) • Esta 1Íl t i:1a, par:.1 e feit o~ com ; ~:ri : ti 

vos também aparece como síntese na tabela. 
Consi d.er11das vá li da a propos i:,) ão de Coe ta ( l·J75) , :1 

grupamos os reciotros obti:lofl c:nlf )rme o diopo1:>to rn~ t •_:,ch1 1E 

nR 53, 

~ategoria de atividade Total de Valor 
pes ~~ oas relativo 

[-

l- Agrícola 202 9,5 
2:. I nduotrial 406 19,2 

3- Comerci a l 275 -· 13,0 

4- Serviços 448 ~1,2 

5- Trr:msport es 173 8,2 
5- Socic.l 46 ') ? 

'- , "-
7- A drn inistroç ão pública 132 () ' 3 
3- Doméstica 308 14,6 
3- Ou trr ~ s 122 . 6' 3 

[I 

1- Prin:f!r i ;1 s 2o2 9,5 
2- Secund6rü·u 406 l'J ' ? 

3- Ter ei.árias 1. 50'1- 71,3 

r abela 53- Clas :.:.. ificação da po 9u la,,;?lo migr:::nt e -por ce tecori · ~ 
de ati v-idade. 

f!'ohte 

( 1) A título de esclarecimento verif l c am0 ::i ~ptB o r ::g'istro e 
lei torul n2o estabelecia, de forma correta, diferen~a en 
tre trabalho e profissão. Havio t :··;mb ém umu gr:.md e dubie-: 
dGde em registros que classific:-.1 vnm os tr an:.:1f erico~ ; c01::0: 
servente, au tônomo,e~ > tudante, etc. EstD forrr..'.:1 do re r L: ; ~ .~ ·o 

difi cult a a análise dn PEA mii::-rnn te. 
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