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Há, relativamente, uma predominância de migrantes 

categorizados como desenvolvendo atividades de serviços, in 

dustriais 1e comerciais num total de mais de 50%. Um aspecto 

interessante, e que é analisado no caso das migrações em 
, -grande volume e para grandes cidades, e a compa.raçao dos sa 

lários recebidos pelos migrantes face aos não migrantes. A~ 

sar de ser uma variável econômica, traduz-se num aumento da 

renda da população existente ou na sua redução. 

PopaJ.acão economicamente ativa e estrutura 

etária urbana 

O intenso processo de urbanização trouxe, para a ge.:?_ 

grafia da popu1ação, não apenas a questão da necessidade de 

novas propostas de como estudar a demografia urbana, mas tam 
, 

bem a de que os estudos desenvolvessem adequadamente a dimen 

são espacial dos números populacionais. Dentre as populações 
~ ~ , ~ 

de que se compoem uma cidade, e a popu1açao economicamente 

ativa a mais importante para a avaliação, como IBrte de poP\l, 

lação total. 

Assim, na medida em que efetuamos uma análise dos 

estudi!i sobre geografia da popu1ação urbana, passam.os a pe.! 

ceber que .~ alguns trabalhos, embora ainda raros, envolvem as .. , 
peotos da po~ção economicamente ativa em áreas urbana.a • 

Isto em função não só da compreensão de um segmento da popu

lação total, como também pela signilicância para as questões 

de p1ane~amento e tomada de decisões, a alocação de investi- , 

mentos, estabélecimento de princípios para a instalação de 

certas facilidades e serviços, etc •• 

A maioria dos estudos ajusta-se a uma das três 

perspectivas seguintes: o estudo da composição populacional 

da cidade, as relações entre PEA. e os locais de traballl.o e 

a espacialização dos empregos, sua distribuição, densidades 



't padrões de áreas que produzem. As contribuições de Guen 

(1960), Chal.ine (1967), Vance (1960), e Vaga.y (1970) contem 

plam aspectos d.as características mencionadas como modalida ' 

4e de estudos. 

Repentem-se aqui, para o caso de estudo de pop ul~ 

ção econômioamente ativa, os problemas referentes a desade -

quação dos dados oensitários às pesquisas elaboradas por 

geógrafos. Os censos não são comparáveis, a não ser de forma 

bastante elementar, induzindo assim o analista à imprecis ões. 

Isto ocorre porque, a cada novo levantamento censitário, as 

atiVidades exercidas pela população são subdivididas ou r e 

classificadas e, o que é mais problemático, os novos valore s 

apresentados não oferecem. oportunidade de uma reordenação 

por parte do :pesquisador. Este, dependendo da forma como os 

dados lhe sejam apreeentadoá, poderá torná-los, através de 

processos de agregação ou de decomposição, mais eficientes e 
-comparativos do que os sao. 

Apesar das dificu1dades, o estudo das populações 
A 1 económicamente ativas e importante e seu desenvolvimento peE 

mite a classificação daecidadee, avaliação de seu estágio de 

desenvolvimento econômico, até as pesquisas práticas que au 

xiliem tarefas de soluções de problemas espaciais urbanos. 

Os dados utilizados neste estudo, têm uma dupla 

procedência: aqueles dos censos, com as deficiências e pro 

blemas que produzem; e os resu1tantes da pesquisa de campo , 

onde procurou-se avaliar a distribuição dos locais de empre 

gos na cidade de MarÍlia. Os primeiros in:formes, em correla

ção com os valores da evolução da população total, servem de 

indicador do processo de desenvolvimento. Os segundos pen:li 

tem, a pu-tir de sua espacialização numa carta, possibilida. 

de de relacionamento com os aspectos já avaliados de distri

buição de residências, das ocupações não residenciais, e o 

estudo que se segue sobre a mobilidade e migração intra-urba 

na. 

Assim, os aspectos que envolvem a PEA na cidade de 

Marília, diante doa dados disponíveis, voltar-se-ão para um 
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Para que não deixássemos de considerar no estudo , 

ae.smo que de forma aproximada, alguma referência sobre o a.s 

pacto, valemo-nos das pirâmides de idade para todo o municí

pio, tanto para 1940 como para 1970. Embora fosse possível a 

_elaboração daquelas referentes a 1950 e 1960, julgamos des _J.a 

teressante, uma vez que os contrastes entre as duas dataa 
servirão para a existência de algumas alt(n; i,/ 3es em bot· : ·>Jn., ., 

uma signi fic8ncia . apem: ~: evidenciada . 
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Gráfico na 26 - Pirâmide de idades do município de Marília - 1940 . -
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Gráfico n227 - Pirâmide de idades do município de Marília 1970 . 

As pirâmides mostradas nos gráficos 26 e 27 gua.r --

dam mais semelhanças do que diferenças entre si . Diante ela 

dimensão temporal da história local e regional , os perÍoclo;3 

abrangidos por estes grá:ficos são dimensionalmente grandes. 

Não há grandes mudanças. O que se pode perceber , entre a de 

1940 e a de 1970, é uma ligeira tendência para a d iminuição 

das populações de faixas etárias mais baixas . 

A relação entre os diferentes grupos populac i onai s ; 

crianças, jovens, adult os e velhos em termos de suas exp-1.f!: 

sões ou retrações é também um.a informação importante para. a 

Bllál iae da dinâmica urbana. Utilizamo-nos da t écnj_ca pro1)o_ê. 



- 371-

ta por ~vot (1970) (i). para a avaliação do :índice de juve~ 

tude ~e uma dada -puJ.ação. • , 
Pruvot (1970) propÔs uma _ técnica :para que pudesse 

i 

avaliar as alterações nas estruturas etárias da população da 

cidade de Montreal. A partir dela, obtivemos, para o municÍ 

pio de Ma.r:Úia, ·os índices de juventude d.a população con.for 

me a tabela 5 4 

Faixas etárias 

1- 0-19 anos 

2- 20-39 anos 

3- 40-70 anos 

!ndioe de Ju

ventude 

• 

Pesos 

9 

6 

3 

1940 1960 1970 

43.352 46.574 4.9. 204 

25.935 25.879 21. 559 

11. 716 16.709 27. 3 37 

7,3 7,1 6,6 

Tabela 54 - Distribuição da população do município de Ma 

rÍlia pelas faixas etárias e os respectivos 

:índices de juventude para os censos de 1940, 

1960 e 1970. 

i a i:ertir dos valores totais da população urba.na 

que pode ~er analisada a parcela referente a população econô 

Jllioamente ativa (PEA.), sua !'8riicipação no conjunto, grau de 

(i) A t~cnica de Pruvot consiste na atribuição de um coefici 
ente (peso) às três faixas etárias, cuja somatÓria dos 
produtos resultantes, divididos pelo volume total da po 
pulação, fornece o índice. Os Índices para população t~ 

taJJnente em faiXas inferiores a 20 anos seria 9 e, no e~ 
so oposto, a totalidade em faixas superiores a 40 anos 
seria 3; os valores intermediários oscilam entre 3 e 9. 
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diferenciação segundo os tipos de atividades exercidas, suas 

variações de aumento ou dimim.lição. As diferentes modalida 

des de análise mencionadas devem fazer parte de um estudo 
A , 

que envolva a d::inamioa demográfica urbana. No conjunto, as 

diversas características representam a força de trabalho que 

é uma V&'l"iável importante pu-a a análise e eXJ?lana.ção do es 

paço urbano. 

Deve-se, pois, medir o significado da l'EA de forma 

a obter além da compreensão de suas variações, também as al 

teraçõea eape.ciaia dela resu1tantes. As mensurações necesai 

tem assim. abranger: a razão de dependência de uma dada poPIJ 

lação, ou seja, o volume dÓs não ativos face ao dos ativos ; 

variáveis de classificação espacial em função da composição 

da PEA, especialmente quanto a distribuição espacial das ati 

vidades econômicas; e a avaliação da dinâmica das mudanças ~g 

ciais e econômicas, as quais respondem pelas mudanças nas es 

truturas das populações como força de trabalho. 

O estudo da PEA, numa sucessão de tempo, permite 

que sejam verificados não só os valores medidos, como também 

as tendências gerais de suas alterações e, finalmente, a re 

lação entre as alterações dos diversos componentes face à P.2. 

puJ.ação total. :g esta verificação que poderá mostrar se a so 

matÓria das aJ.terações verificadas, em segmentos da PEA, co 

-mo P.1U. rara1 ou urbana, urbana industrial ou nao, correspon 

dem às mudanças gerais da l'EA de uma dada população. 

Com.o nossa preocupação é espacial, devemos obser 

var que a PEA não se expressa espa.cialm.ente da mesma maneira 

que a popuJ.ação global da qual faz pu-te. Assim, enquanto e.:?_ 

ta obedece aos r!tmos dos crescimentos vegetª-"fi~vos, perturba 

dos pelas correntes migratórias, aquela transforma-se, rapi

damente, mudando sua composição e acanpa.nhando as alterações 

das atividades econômicas implantadas na área. 

Pailhé (1972), decompondo os aspectos referentes à 

análise da PEA.,oam.o um objeto de estudo da. geografia, realça 

esta diferenciação entre a população total e a PEA: 



-373-

.. ,., ... ""'3.D.dant, la projection de la popula 

tion &.1.. • ·"'3 dana 1 •espace géographique 

ne s 1 eff ectue :pa.s selon le même mode q~ 

cel1es de la cultura du blé, das forêts 

de cônifere ou de villee mogennes. La po 

pu1ation active se projette sur l'espace, 

ma.is ne l' ocupe pas" ( 4) • 

Para o caso da área em análise, tanto a cidade de 

Mar:Ília como a região na qual está instalada, o estudo da 

PEA é marcado :pela curta e intensa mudança histÓrico-econômi 

ca aí ocorrida, a qual está refletida no comportamento de 

suas forças de trabalho. A análise a ser feita envolverá os 

in:tormes dos censos de 1940, 1950, 1960 e 1970 em relação 

aos quais abordaremos •s seguintes características: evolução 

da PEA. regional, evolução da PEA rural e urbana do município 

de Ma.rÍl.ia e, em caráter de maior detalhe, a população ocupa. 

da em atividades industriais. Estas variáveis, relacionadas 

à população regional, urbana e rural de MarÍlia, ampliam as 

combinações e oferecem melhores possibilidades de explanação 

deste segmento da população. 

Antes de iniciarmos a análise, deixamos aqui regi~ 

trado que os censos utilizados são bastante dÍs:pa.res quanto 

à coleta e apresentação dos in:fo:rmee, sobre as várias cate e.s. 

rias da PEA. Desse modo, enquanto o censo de 1940 apresent a 

as atividades agrupadas em l2 classes, o de 1950 o fez em 13, 

o de 1960 reduzido a apenas 3 e o de 1970 nova.mente amplia-· 

do para 8. Estas variações na forma de registro dos dados 

são, em si mesmas, um obstáculo à análise mais eficiente em 

bora não signifique um impedimento absoluto à sua realização. 

No caso das atividades agrícolas, de pecuária, sil 

vicultura e :pesca, temos uma maior homogeneidade e isto per 

mite a agregação dos valores da PEA em dois grupos: a da PEA 
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rural e a da PEA urbana (i). Também, a permanência das for 

mas dos registros das populações ocupadas em atividades in 

dustriais :permitiu que fosse efetuada uma diferenciação. Es 

ta oate&<>ri~, face ao :processo de crescimento de empregos i n 

dustriais em Marília, é importante para a análise, uma vez 

que através dela pode-se :perceber estágios de desenvolvimen 

to econômico urbano. A partir deste nível não se pode obter 

maiores detalhes porque isto seria caminhar para a impreci 

são. Há uma impossibilidade de qualquer reflexão válida di an 

te da variação do universo que cada categoria da PEA expr e ~ 

sa, nos diferentes censos. 

Embora estejamos interessados na PEA urbana de Ma 

rÍlia, o conjunto a ser analisado deve abranger também a 

evolução regional e a do municÍ~io para que se possa melhor 

compreender a primeira. A tabela 55 registra o processo de 

mudanças das popuJ.açÕes ativas e não ativas através dos da 

dos obtidos dos valores brutos dos diversos censos. 

(i) Todos os censos analisados conservam, de maneira relat i
vamente uniforme, os valores referentes a esta categoria 
da :PEA. Pequenas alterações, como a efetuada );8ra ativi
dades extrativas, em alguns censos, não impedem a utili
zação correta do conjunto. O mesmo não ocorre com a PEA 
urbana. 



Períodos l'op. regi ona1 l'EA regional ~op. I.Iar:Í1ia PEA !1ar:Í:lia 

1940-50 67.144 27,7 13,327 13,9 - 2.879 - 3,6 -3.222 - 9,8 

1950-60 24.582 7' 9 210.· 0,2 12.699 16,2 95 - 0,3 

1960-70 -33.180 -11,0 -2.394 -2,2 9.326 10,3 6.606 22,4 

ORG. o.s.G. 

Tabela 55 - Evolução absoluta e relativa da população e da PEA da Micro-região 

da Alta Paulista e do município de r.~ar{lia. 

1 
w 
-.J 
\Jl 
1 



-37ô~ 

Sob uma Ótica regional., os valores em conjunto são 

um indicador do caráter declinante não só da população regiQ 

na.l. como da desaceleração do crescimento da população urbana 

de Marília, 1embora sua. PEA tenha sido sensivelmente ampliada. 

No conjunto deve-se pe~ceber que as relações entre a evolu 

ção da população regional. e a da sua PEA não são simétricas, 

isto porque, seletivamente, a l?EA regional tem declinado de 

maneira menos acelera.da do que a população da qual faz parte. 

Mar:Úia, como o principal município da região, a~ 

senta um crescimento tanto absoluto quanto relativo de sua 

PEA, enquanto sua popu1ação decresce relativamente. Há uma 

curiosa correlação negativa, pois enquanto relativamente sua 

população decresce, a P.EA. apresenta um acentuado crescimento. 

Os números mostra.dos na tabela anterior são abran

gentes e por isto não permitem que se avalie algumas pa.rtic!! 

laridadea quanto a dinÂ.mic~ da PEA, o que é possível na medi 

da em que decompomos tanto a população geral como a econômi

ca.mente ativa, em rural e urba.na. Esta dicotomia permite não 

só melhor explicação para as variações dos números globais , 

mas também sua melhor qualificação. Apresentamos, assim, a 

tabela 56 na qual estão registrados estes i.ni'ormes para 

que se possa, em seguida, ana.lisar os comportamentos observa 

dos. 



Categoria de População 
, 

Variação relativa Numeros ~bsolutos -
1940 1950 1960 1970 1940/50 1950/60 1960/70 

Pop. rural da região 187 .286 212.503 194.525 180.025 13,4 - 9,5 -- - 7,5 -

PEA rural da reeião 79.170 81.022 71.419 53.058 2,3 -12,0 -25,7 

Pop. rural de LlarÍlia 56.591 41.967 36.706 22.323 -26,0 -12,6 -60,8 

P.EA. rural de !larÍlia 25.570 27.774 13.167 9.801 -30,5 -26,0 -25,6 

Pop. urbana da região 54.939 96.856 139.416 120.736 76,2 43,0 -13,4 -

J?EA urbana da revão 16.715 28.190 38.003 54.000 68,6 34,8 42,1 

Pop. urbana de :,:ar{lia 24.473 40.389 54.178 77.887 65,0 34,1 43,7 

PEA urbana de I.TarÍlia 7.255 ll.829 16.341 26.313 63,0 38,l 61,0 

ORG. o.s.G. 

Tabela 56 - População urbana e rural da tlicro-região e do n.unicÍpio de Marília segundo as 

categorias de ativa e não ativa. 
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O conjunto dos dados da tabela são também mostra 

dos no gráfico 28 lJBX8. que se possa ter, de maneira mais sin 

tética, uma melhor visão do conjunto e, assim, detectar o 

grau de d1Damismo de cada uma das populações consideradas. 
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Gráfico n2 28- Variação da população Ativo e não Ativa , rural e urbano 
do município de Marília e da micro - reaião ( 1940 = 100º/..,) 

Os valores relativos, indicando as variações de ca 

da categoria de :popu1ação, os quais foram utilizados para a 

elaboração gráfica, permitem de maneira mais fácil e inteli

a!vel, efetuar-se uma com:pa.ra.ção entre os diferentes compor

tamentos à nível da Micro-região e ao do município de Marí -

lia. 

Analisando-se o gráfico constatamos, de maneira ní 
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tida, uma grande divergência: o comportamento de população ru 

ral, incluindo-se aqui a PEA., é acentuadamente diverso do da 

população urbana, pois enquanto a primeira é altamente decli 

nante, a s,gu.nda, exceto para os valores da população urbana 

regional, é ascendente. l nível de detalhe verifica-se que 

a redução da população rural e sua respectiva PEA, no municÍ 

pio de Marília, ocorreu a índices mais acelerados do que pa 

ra toda a região. Estas características, eliminaram de Marí 

lia, quer quanto a sua população total, quer quanto a sua 

P.EA,- a característica de município rural que anteriormente 

apresentava. Assim, MarÚia deve ser considerada como um m~ 

nio!pio urbano, não apenas em função do volume da população 

que vive na cidade mas porque a maior parte dela exerce ati

vidades econômicas urba.nas e que estão em crescimento. Tam 

bém a diminuição acelerada de sua PEA rural é um outro indi

cador desta nova situação. 

Quando estudamos as populações ativas das áreas Uf: 

banas, sabemos que elas envolvem maior diversidade de ativi

dades do que as das áreas rurais. Também, se analisarmos a 
, • - A estrutura da PEA urbana em termos de suas varia.çoes e tende~ 

cias apresentadas estaremos acompanhando as alterações econô 

micas que nela ocoITem e, ao mesmo tempo, reconhecendo as mu 

danças na divisão da força de trabalho. Nesta categoria pode 

ria.Ji. ser incltÚdos os estudos sobre popuJ.açÕes em atividades 

industriais ou de serviços (i). Os dados obtidos dos censos 

permi tiraa a ava.J.iação da prime ira delas. 

A tabela 57 apresenta as in:f ormações que nos P9!: 

mi ta estabelecer relações entre a evolução da população ur 

bana, a da P.EA. urbana e a da população ocupada em atividades 

industriais. Sua análise é o estudo de um índice de especia

lização das atividades econômicas urbanas. 

(i) As mesmas dificuldades indicadas para a análise da PEA 
urbana são válidas para PEA na área de prestação de ser
viços. Eia porque deiXa de ser analisada. 



Valores absolutos Variação relativa 
Categorias de população 1940 1950 1960 1970 1940-50 1950-60 ·1960-70 

População urba.na 24.473 40.389 54.178 77.887 65,0 34,1 43,7 

PEA Urbana 1.225 11.829 16,341 26.313 63,0 38,1 61,0 
I • ) \1 

PRA Industrial 1.762 3.153 3.435 8.174 78,9 8,9 138,0 

ORG. o.s.G. 

.Tabela 58 - Composição da PEA urbana d u '1 · e füari ia quanto a p;J.rticiplção da força de trabalho e!il 

atividades industriais. 

(i) Considera.mos que este dado esteja incorreto, urna vez que os valores que o precedem e suce
dem não permitem esta dedução. Entretanto, são estes os valores registrados pelo censo de 
1960. 1 

w 
()) 

o 
1 
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~ 1940,a PEA urbana representavr: 29,5% do totcl 
da população urbana e, a PEA industrial 24, 3. Par:. 1970 fü; 

mesmas relaçõea tinhàm sido alteradas de !Ilaneira diversifi
cada pois a relação era de 33 e 31% respectiva:nent•.! • A P ~ ;:.fi. 

i - -- .. - --
industrial a-pre~entou evolução divoraa. 1sto é uma conBe q u~nc.:d . a de 

que no período de 1940-1970, o crescimento demográfico da c i. 

d.ade de Marília foi inferior, como mostram os valores relat i 

vos da tabela anterior, aos do aumento da PEA. Nesta, ainda , 

o setor de ocupação industrial é. privilegiada com um maior 

crescimento. Esta caracterização indica, até certo ponto, uma 

tendência para a especialização da cidade em termos de ativi 

dadee econômicas. 

Quando analisamos P.EAsefetuamos comumen t e. uma 

distinção entre população economicamente ativa e população 

dependente. Em. nível de maior deta1he estabelecemos uma dife 

renoiação entre PEA. rural e não rural. Contudo, é importante - , . -incluir nesta avaliaçao tem.bem outras parcelas da populaçao 

que contém aquela já analisada, ou a excluam. No primeiro C!!; 

so temos a população total da área e a população em idade 

ativa; no segundo, a população não ativa de idade ativa e a 

população dependente. A avaliação conjunta destas caracterís 

ticas não só fornece ; maior correção para o estudo da PEA 

propriamente dita, como permite, muitas vezes, a eliminação 

de incorreções eventualmente encontradas. 

Desta ~eira, é indispensável estabelecer, nos e~ 

tudos sobre composição econômica da atividade de uma popula

ção, relações entre a popul.ação total, a população em idade 

ativa, a popu1ação economicamente ativa, a população não ati 

va mas em. idade ativa (i) e a popul.a.ção dependente. 

Achamos oportuno que esta modalidade de análise fo s 

ee aplicada à cidade de Marília. Entretanto, a ausência de 

dadoa,ea caráter de detalhe para a área urbana, especialmen 

te quanto à distribuição de faiXas etárias, levou-nos aqui 

(1) Considerou-se como população em idade ativa toda aquela 
situada entre as idades de 15 a 64 anos. 



- Ji:J;> ... 

a retomar a análise a nível de município, para o qual os da 

dos possibilitavam o estudo. Isto, entretanto, não cria maü) 

ree problemas :para a interpretação, uma vez que a maior r :' ;~~ 

te da população do município, especialmente para 1970, or,;. 

urbana. 

1970 
1940 

1 

1 'i r .--------2 

3 

4 

·-
-

_, 

P Pt, AÇAO T TAL 

l POP JLAÇAO EM IC:.AOE 

.3 POPU AÇÃO EC NOM lllf 

4 POPJ AÇAO "IA AT VA f A 

'j POP AÇAO DE PEN ENT 

""'29- Oi tr1bu1ção do população total do mun1cíp10 
oro 1940 e 1970 

, 
O gráfico 29 mostra, de maneira conjunta para. 

1940 e 1970, estas cinco categorias de população. ~ perceptJ. 

vel o grau de alteração ocoITida com cada uma delas, dentro 

deste período. Embora as mudanças não sejam tão surpreenden..

tes, uma vez que a análise prévia sobre crescimento da porm··· 

lação rura1 e urbana oferecia esta tendência, é IJOssivel eu i.:i 

tatar-se algum grau de diferenciação. A população total do 

município aumentou em 23%, a sua população em idade ativa em 

20%, a PEA em apenas 10%, a população não ativa mas em idade 
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ativa em 44~ e fina.J.mente a população dependente aumentou em 

27% como .se percebe na tabela. 

Categoria de população 1940 1960 1970 

1- População do município 81.064 90.698 100.050 

2- Popula9ão em idade at_! 

va. 47.102 9.127 56.764 

3- PEA 32.825 29.508 36.114 

4- População 
,.,, 

ativa nao 

mas em idade ativa 14.277 19.619 20.650 

5- Popula9ão dependente 33.962 41.751 43.286 

6- População efetivamente 

de~Bdente. 48.239 61.190 63.936 

ORG. O. S. G. 

Tabela 58 - População do município de Marília categoriz.§!: 

da segundo sua condição de atividade econômi 

ca ou não. (i) 

Estes números constituem, de certa forma, um per

fil do principal município da Micro-região cuja populaçãovem 

apresentando um aumento superior ao de sua população econômi 

os.mente ativa. A consequência destas disparidades refletem -

(i) O acentuado desa~uste entre os dados do censo de 1950 fa 
oe aos demais impediram que este censo fosse incluído rui 
análise. A diferença entre população dependente e a efe
tivamente dependente está no fato de que a primeiraabr~ 
ge os menores de 15 anos e os maiores de 64, enquanto a 
segunda acrescenta a estes totais a população não ativa 
mas em idade ativa, em outros termos, sem trabalho. 
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se no vo1ume de em.pregos, tanto do ponto de vista qualitati 

vo como quantitativo, que são oferecidos à sua popu.lação.Não 

há um equil:Íbrio desejável entre uma coisa e outra. 
i .. , • 

A populaçao e tomada aqw. novamente como uma. unid~ 

de de medida iara demonstrar, através de um perfil sÓcio-ec~ 

nÔmico e também demográfico, as tendências observadas naqu~ 

le esPLço e ao mesmo tempo classificá-lo segundo estas variá 
.. 

veis considerada.a. A razão de dependência econômica da popg 

lação de Mar:Úia que era de 1,4 em 1940, atingiu 2,07 em 
- -

1960 deoljJ>&D4o para 1,8 8Jll 1970. Os números, com est~s com 

portamentoa, não representam um indicador econômico que re 

fiit& estabilidade e desenvolvimento. Se comi:ararmos a evolu 

ção da popüa~o não ativa mas em idade ativa, face a efeti 

vem.ente ativa, chegaremos a estas conclusões. 

O prolon&amento da análise sobre a população de 

Marilia, em te:mos de popul.ação ativa ou não, poderia abran

ger a avaliaç~o da mão de obra feminina na força de traba lho , 

ou mais detalhes quanto a variação e especialização do t ra 

balho urbano, especialmente quanto ao setor de serviços. I s 

to não será efetua.do pois poderia parecer um alongamento des 

ta trajetória, mais uma análise abstrata. Entretanto, como 

já afll'mamos, a popu1a9ão ativa altera o espaço maa não pode 

ser mapeada se não em. termos de locais de trabalho. Mas est e 

aspecto, que é o mais significativo para a geografia, será 

abordado no estudo sobre as relações da população com o es~ 

90. 
Quanto às demais dimensões da PEA de Marília, indi -cadaa mas na.o desenvolvidas, seriam melhor analisadas num 

trabalho que, reduzindo a abrangência de aspectos, procuras

se aT&liar especialmente ~ populações nesta categoria. Para 

análise espac~ estes valores demográficos apesar de, mui 

tas vezes, totalizarem um número bem inferior ao da popul.a -

ção total, têm uma grande importância p:1.ra a interpret·:iç ã ;) 

a qual extrapola o seu próprio número. 
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Popµ1acão e espLco 

~ observa~o das cidades em seu processo de eXIB!! 

sio ao lo~ da história exibe alterações que variam. desde 

o seu tamanho, até aquelas referentes as distribuições es~ 

ciais das ocorrências e modalidades de uso do espa.ço. Entre

tanto, todas elas tem uma variáv~l comum de interrrelaciona

mento: a população que ISSsa a constituir-se na única unidade 

de medida válida para um balanço integral dos espaços, esw 

cialmente os urbanos. 

Geograficamente, esta.mos interessados não maia na - , , , avaliaçao dos espaços, isto ja foi abordado atraves da anali 

se do processo de incorporação de espaços não urbanos em ~ 

panos. Igualmente não estamos interessados aqui em sua popu

lação, vista sob o prisma da dinâmjca vertical, das oacil! 
I 

çõea dos valores absolutos ou relativos que também já foi 

efetuada. 

O interesse volta-se agora :para. o relacionamentoe_E. 

tre popul.ação e o espaço que ocup:L, e isto é mais do que ve 

rifioar apenas onde ela está. ~ uma forma de repensar no f'u 

turo com.o se tivessemos através de um "macroscópio" procu -
, 

rand.o ver o espaço urbano como um todo, pois ao assim poder~ 

mos dizer que o estudamos geoeraficamente. 

As pu-celas do espaço urbano não são homogêneas, o 

mesmo poderemos dizer de sua po.pulação. A estas duas varia 

c;ões tem-se a acrescentar que as populações não aumentam com 

o tamanho da área, ou as áreas não são menores onde o volume 

demográfico for pequeno. 

O impacto das populações sobre a superf'Ície das 

cidades tem aumentado acentuadamente e, com isto, crescem as 

preocuiações com as consequências. 

Uma das maneiras de se iniciar por medir este im 

pacto é através do estudo das densidades, desde que desenvol 

vido não com o uso de uma tabela resultante de um quociente 
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entre duas .variáveis diversas: área e população. Elas, exi

gem, pelas variações que apresentam, uma maneira mais ade -

quada de a.vali.ar estas relações, pois :problemas práticos de 

uso da terta, de planejamento de transportes, de demanda de 
, 

infra-estrutura urbana, etc., so podem ser equacionados se 

formos capazes de medÍ-las. Essas mensurações devem avaliar 

não só as relações da população com· o es:pa.ço, mas também efe 

tuar uma análise das teridências espaciais de distribuição da 

popu;i.ação urbana. 

A relação entre popul.ação e espaço sugere, de ime 

diato, a utilização do quociente denominado de densidade de 

mográ:rica, o qual é usado em. geografia para qualquer esi:aço. 

Mas os contrastes produzidos por esta técnica, aplicada aoa 

lU&B.1"88 urbanos face aos não urbanos, são acentuados. Estes 

contrastes ocorrem não só em função da diversidade da dinâmi 

ca de população, em áreas urba.nas, como também pelo Índice. de 

concentração da popul.ação resu1tante e das modalidades de 

variação das atividades econômicas e de uso do solo. Em resu 

mo, são característica.a observadas, distribuidas a curta dia 

tân.cia, onde as densidades mudam de algumas poucas pessoas 
2 , . , 

por Km , nas ~ areas rurais proximas, para mj]hares na mesma 

unidade de área na cidade. 
~ Um outro aspecto importante que nao pode ser mar 

ginal.izado neste tipo de estudo, consiste na possibilidade de 

comparação dos va1ores obtidos :tara uma, face aos de outra 

e isto não pode ocorrer apenas a partir da semelhança dos 

quocientes. Neste caso, é preciso verificar se há ocorrência 

de um ]il8drão, de um desenho, que é produzido sempre que de 

term1na4os elementos com características específicas se as 

sociam no esp:Lço, como por exemplo volume de população, dia 

tribuição espacial de atividades econômicas, movimentos de 

popul.ação, fluxos de circulação, etc •• Cada modalidade de 

análise deve constituir-se numa etaI:a e não pode excluir a 

outra. 

O tema da densidade das populações urbanas tem ~ 

ocupMio os geógrafos e vários trabalhos têm sido elaborados 



a propÓsit~ desta questão. Assim, temos desde a clássica con 

tribuição de Clark (1951), indicando que a densidade urbana 

deQliDa a partir do seu centro, às mais recentes apresent~ 

das por HaYn8s e Rube (1973) oferecendo correções à proposta 

de Clark. Para eles, as densidades mais elevadas podem ser 

encontradas, ou mesmo surgir em vários pontos numa cidade po 

linucleada e assim o gradiente de densidade nem sempre ee 

expressa através de uma função exponencial negativa. 

Para esta categoria de estudo de~e-se também cons! 

derar com.o relevante as contribuições dos geÓgraf os soviéti

cos, a exemplo de Gurvich (1967) e Pomashkin (1967), que ~ 

sentam reflexão teórica válida. sobre esta medida de popula~ 

-çao. 

Esta classificação do espaço urbano quanto aos VE, 

lumes de populações que o ocu}B não pode simplesmente exprel! 
' 

sar o número de pessoas por unidades de área. Deve · · também 

permitir que se classifique estas populações de acordo com 

as diferentes densidades nas quais vivem. 

São bastante diversas as respostas às questões : 

qual é a percentagem de população que vive numa dada área? 

qual é o volume de popu1ação que vive numa densidade superior 

ao :índice "x" qualquer? qual a relação que a densidade de 

cada área guarda com o conjunto? Estas observações mostram 

que o estudo das densidades é muito Útil mas depende da for 

ma como é };lroposto.e avaliado. 

Para o estudo de Marília, os dados disponíveis fo 

ram os informes das cadernetas do recenseador iara. os censos 

de 1960 e 1970. A simples a.nálise das cartas de delimitação 

dos setores utilizados nos censos indica.dos mostra, ao J>0!. 

quisador, que não teria sido realmente necessário retroceder 

neste estudo, ao de 1950. O pequeno número de setores censi 

tá.rios urbanos que era de 24 em 1960, passou a 53 em 1970. 

Isto mostra a menor significância das alterações espaciais na 

distribuição de população para o censo de 1950. 

Além do problema da extensão de tempo, considera.da 

na análise, temos outro representado pelas unidades censitá-



rias que não são coincidentes e por isso a comparabilidade 

fica prejudicada em parte. Algumas poucas áreas não aprese!! 

tam esta distorção, como é o caso daquelas referentes aos 

bairros periféricos, surgidos apÓs 1960. Para elas, se de um 

lado os valores não podem ser comparados aos do censo ante 

rior, de outro são interessantes para. o estudo da urb ani z ~ 

ção e do adensamento populacional na franja peri-urbana. As 

áreas que já existiam por ocasião do censo de 1960, embora 

-nao coincidam totalmente com as de 1970, podem ainda aprese,g 

tar parcelas de território comum, permitindo assim., mesmo 

limitadamente, algumas 
,... 

que compa.raçoes. 

O estudo foi efetua.do com base na tabela or gani z ~ 

da e apresentada como anexo V, relacionando a população 

setores à área (i) e à densidade em etapas diversas 

que dele se obtivesse o melhor entendimento. A análise 

dividida em quatro categorias: 

1- a distribuição das densidades para as duas 

dos 

par a 

f oi 

, 
e po --

cas, preservando-se, sempre que possível, o critério de a g:r'}! 

pamento e representação das diferentes densidades; 

2- os ;perfis produzidos pela distribuição espacial 

da popu.lação; 

3- os desvios dos diferentes setores em relação a 

densidade média observada na cidade; 

4- os volumes de população que vivem em determina 

das classes de densidades e o grau de dominância. 

A avaliação destes aspectos será efetuada em doi s 

grupos: o estudo das distribuições e perfis produzidos, e o 

dos desvios e volumes. 

(i) A avaliação do tamanho das areas dos setores censitários 
foi feita através do método de pesagem com excelente mar 
gem de exatidão,em Laborut6rio do Ins tit uto de Geo c°Lên= 
cias- Rio Claro. 



Diatribui~o espacial das densidades e os perfis 

o mapeamento da simples relação entre população e 

área tem como finalidade inicial exibir, mesmo que com vali - .. dade limitada, o grau de homogeneidade em relaçao as unida -

des de espaço onde elas são registradas. Embora seja uma 

mensuração de pequena validade pe.ra. a análise da relação po 

pulação-espa.ço, permite entretanto que se estabeleçam os pa~ 

sos iniciais i:ara que análises mais detalha.das sejam efetua

das. 

A compreensão da distribuição espacial das densida 

des demográficas em MarÍlia deve ser precedida por novas 

observações das cartas de formação do território, combina 

da com aquela referente à representação dos índices de ocu~ 

ção residencial/não residencial dos diversos setores cenei 

tários. Estas duas características já foram analisadas. Aqui, 

apenas evidenciamos que o processo de loteamento relacionado 

ao das densidades permite a comparaç ao entre a criação de 

bairros residenciais e sua efetiva ocupação. As variações 

das densidades podem também indicar o "estatus" sócio-econô

mico dos ocupantes d.a área. Assim. o número de residências pe 

lo tamanho da área constitui-se num indicador indireto da 

renda dos habitantes. 

O conjunto das duas cartas que estabelecem relação 

entre o número de residências em cada censo, face à dimensão 
, 

da area recenseada, revela aspectos agora novamente mostra 

dos nas cartas de densidades. Entre 1960 e 1970 houve um de 

cl!nio no número de unidades residenciais na área central e 

um aumento naquelas sit~das imediatamente próximas a ela. 

Os bairros i:>eriféricos têm densidades de residências mais 

baixos que os da área central. Mas é preciso estabelecer al 

guma distinção porque nesta franja estão incluídas ocorrên -

cias muito diversas, como é o caso da Vila Jóquei e Hípica 

(setores 52 do censo de 1970) que são bairros populares, fa 
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-ce ao Sal~o Filho (setores ~4 e 30) e Maria Izabel ( seto

res 39 e 43) que são bairros de população de renda mais ele

vada. Assim, no IXrimeiro caso, temos loteamentos com Índ ice 

baixo de ocu:pação, enquanto :n.o segundo, poderemos ter Índ).ce 

, elevado mas :para residências que ocupam extensos lot es. 

Na comparação entre as cartas de densidades d.emo - · 

gráficas e as de densidades de habitação, especialmente para 

1970 quando a intensidade do processo de exp::i.nsão do espaço 

urbano foi mais acentuado, procurou-se as relações mais sig-

nificativas. Os setores censitários 1, 5 e 9 que com 
, 

preendem as areas mais centrais da cidade revelam que ne l a s 

ainda existe um número elevado de :prédios residenciais, maB 

o seu volume populacional e a densidade correspondente é ba:i. 

xa. Pode-se supor que a composição familiar destas áreas s e 

ja diversa daquela das áreas mais afastadas. Temos, no caso , 

uma comprovação da existência da migração intra-urbana. 

Para o restante da área urbana notou-se uma corre-. 

lação positiva entre áreas com menor densidade residencial e 

igualmente com baixa densidade demográfica. 
, 

O mapeamento das densidades fornece tambem elemen 

tos para a inter);lretação dos p:LdrÕes e dos :processos de f or 

mação das densidades demográficas urbanas. 

A carta de 1960, observada em seu conjunto, exibe 

para Marília a ocorrência do modelo de densidade-distâncj_a , 

ou seja, o modelo de Clark (1951) (i).As características que 

ele indicou s~o encontradas. Na época a cidade possuia uma. 

densidade demográfica urbana expressa sob a forma de uma fi.m 

çãO exponencial nee;ativa. Com o aumento da distância da área 

central diminuia.m as densidades. As densidades mais baixas 

eraa enoontradas na periferia, isto é, naqueles setores mais 

noTos para a época. Temos apenas uma unidade censitária ( a 

. (1) Clark propÔs a seguinte função para explicar a variação 
da densidade de população urbana: Dt = Doª - Ct onde a 
densidade do lugar t é função da densidade da área cen
tral Doe, alterada pelo gradiente relacionado a distân -
oia Ct. 
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de. nA .50) qontrariando a proposição de 018.rlr.. Trata-se de 
. . . .. 

uma área' d• hotéis \ penaies, bem c amo um comércio localiza-
, . .,,, , . ,,.. , 

do, prox1ma a eataçao rodovia.ria de entao. Tambem, em 
, 

cara 

t-er iaoladQ, a maior densidade não está exatamente na 
, 
are a 

central da cidade. Mas são duas excessões numa grande re~ 

ridade. 

A carta de 1970 expressa um panorama diverso: pri 

meiro porque o próprio espaço urbano estava bastante expandi 

do, em relação ao de 1960, e ·segundo porque a área central de 
A • negÓcioe e serviços também se expandira como consequencia 

do próprio crescimento da cidade. Assim, áre'as que eram "pi 

coe" de população em 1960, dez anos depois tornaram-se "era 

teras", como é o caso do setor censitário 1. ~ele hoje a 

principal parcela do OBD. Associado aos setores 5, 9 e l '.) ,_ 

passam a constituir um indicador da depressão demográfica ti.ue 

começa a insta.J.ar-se na área central da cidade. 

: 
1 = Centro - ·:.. este 

2 = Centro .- .:•sul 
-]sul 3 = Centro 

4 = Centro - Oes te 

t970 

1960 

\ 4 1 2 
' 

- OISTÁNCIA -

F ONTE - C ADERNETA DO RECEN S EADOR IB GE 1 E ' ""-"'L ,, : .. 

nsa30- Relação entre densidades e distância na ci dade de Moríl10 o 1960 e 1970 
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Gráfico n2 31 - Relação entre o Índice da ocupação não residencial e a di stância di 6rea central 
em 1960 e 1970 . 

Os valores mais elevado.a de densidades são regia -

trados fora dessa área central mas não na periferia, onde 

e1e é mais baixo. Por isto, o modelo de Clàrk já não pode 

mais ser identificado na estrutura espacial da população ur 

bana de MarÍlia. A população residente na área central dimi 

nui, o preço da terra se altera e aumenta, e as atividades 

não residenciais se intensificam. 

Newli.ng (1966), apresentando uma variação do mode 

lo de Clark considerou que com o crescimento da cidade e ·La 

tenderia a apresentar uma depressão demográfica na área Cúil 

tral. A cidade de Marília evidenciou em 1970 estas caracte -

rísticas. Os gráficos 30 e 31 mostraram os perfis elabo

rados cem base nas dimensões distância do centro da cidado e 

o logar!tm.o das densidades observadas, bem como o do índice 

de ocupação não residencial.. Neles é possível perceber-se as 

mudanças ocorridas nestes aspectos entre 1960 e 1970. 

A explicação da diminuição das densidades a :partir 
• , , 

do o entro para a periferia e a resultante tanto da combina 
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Qual.quer que seja o resu1tado da relação, as densi 

dadas assumem s:i.gnificados diferentes e, por isto, é mais 

importante verificar-se como se processa a relação entre área 

e popuJ.açio, ou os diferentes volumes demográficos que sao 
' 

encontrados em cada classe de densidade do que medir apenas 

qua.1 a densidade existente em cada parcela do espaço. 

A curva de Lorenz apresentada no gráfico 32 de 

mostra que entre 1960 e 1970 as alterações não foram sign:i:fi 

cativas, embora haja uma tendência para concentrar maiores 

volumes de popuJ.ação em áreas menores. A relação exibe um d~ 

sequi1Íbrio para os valores mais b~ixos de densidades. 
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Gráfico n232- Valores acumulados de área e população da 
cidade de Marília em 1960 e 1970 . 
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diatr:l.bUÍdo• aobre 57~ do seu território. Para l.970 a reia. 



_3co _ .,,, _) 

ção acentua-se um pouco, com 29% dela abeorvenvendo 59,5% da 

área, e os restantes 71% da popul.ação utilizavam 40,5% do es 

paço urbano. i, evidentemente, um processo de acumulação de 

sigua]. de popu1ação. Geograficamente devemos considerar que 

não se trata apenas de uma questão de concentração ou dispeE 

são de números, mas sim de indivíduos dotados de caracterís

ticas demográficas, sociais, econQmicas, etc. que ao se con

centrarem ou dispersarem criam o esp::i.ço social urbano. Uma 

espacialização destas características, que as populações em 

prestam ao espaço, constitui-se na análise de espaços social 

mente ordenados. Quanto maiores as disparidades nas distri -

buições das densidades, tanto maiores as diferenças observa

das. 

Os aspectos indicados mostram que os esp::i.ços 

são di8'tribUÍ4oa ou apropriados :pelas populações conforme 

-nao 

o 

seu número. Ao contrário obedecem, quanto a esta distribui -

ção, a uma concorrência entre usos residenciais e não resi 

denoiais, bem como as diferenciações na capa.cidade econômica 

apresentada pelas populações. 

Se avaliássemos seletivamente cada setor censitá -

rio em termos de :participação quanto ao uso não residencial 

do espaço, associado aos diferentes níveis de renda das popu 

lações nele existente, teríamos, como resultado, um Índice 
' 

de concentração de população no espaço bem maior do que aque 

le resultante da simples relação população espaço. A avalia

ção da redistribuição da população com base em coeficientes 

assim estabelecidos seria bastante Útil :para a complement~ 

ção da avaliação da dinâmica populacional urbana. Há ainda 

dificuldades i;ara a aplicação desta técnica, uma vez que os 
, ... , 

setores censitarioe nao so variaram. de tamanho e quantidade 

entre 1960 e 1970, como também necessitaríamos de pesquisa 

de campo pera a avaliação da distribuição espacial da renda. 

No estudo sobre distribuição esp:tcial da população, 

não interessam apenas os valores globais mas também a verif i 

cação de como cada parcela da área se desvia em relação a um 

comportamento médio do conjunto. Assim a análise da dinâmica 
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de :população urbana se amplia com um confronto onde, em cada 

momento e de um para outro, avalia-se o grau de concentração 

das dif'erentes densidades. Associada a esta avaliação temos 

a classificação dos volumes de :população :pelas dif'erentes ca 

tegorias de densidades em que se encontram.. 

No primeiro caso, a medida :permitiu avaliar a ma 

neira como :poucas unidades de áreas conseguiram impor ao con 

junto a chamada densidade média. A partir da relação de valo 

res registrados no anexo V inferimos as densidades urbanas 

médias, para 1960 e 1970, em 8. 228 e 6.698 hcb ./k-;n.2.não se 
' -trata, como :pode parecer a :primeira vista, de uma diminuiçao 

da densidade, decorrente de uma menor :população. O gráfico 

33 mostra o oposto, ou seja, uma ampliação mais intensa 

do espaço que a da :população que nele habita. Por isto está 

correta a utilização que :fizemos dos termos "inchasso terri

torial" para caracterizar esta situação. 
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Gráfico n2 33 - Comparação entre o volume da população e o área do 
cidade de Marília em 1960 e 1970 . ( 19 60 = 100) 



Apesar da mudança sensível ocorrida nas densidade~ 

o mesmo não ocorreu com relação às unidades censitárias e 

suas respectivas densidades. Do total de 30 setores censi t, ,

rios de 19,60, 13 deles apresentavam-nas inferiores à méU.:La. 

urbana, enquanto em 1970, para 54, tínhamos um total de 23. 

Teoricamente, poderíamos dizer que em 1970 cada :1:!.. 

bitanta de Marília dispunha de maior unidade de área para vi 

ver do que em 1960. Entretanto, não é isto o que ocorre na 

prática, como uma consequência das alterna.tivas de uso do oo 

-lo i.u-bano, custo da terra e percepçao espacial das suas pop u. 

lações. 

A distribuição da população pelas diferentes den::i i 

dades é outra modal.idade de análise, uma vez que espacialrr1cE 

te interessa saber o quanto de espaço apresenta determinad;:L 

densidade, bem como que volume de população encontra-se em 

cada uma delas. Os valores derivados desta Última relação es 

tão na tabela 59. 

Total de Total de 
população 

1960 % 
população 

1970 % 

1- menos de 2 1. 500 hab/Xin - - 2.064 2 , 9 

2- 1.501- 4.500 10.928 21,0 16.237 22' :j 

3- 4.501- 7.500 6.169 11,9 15.884 22,0 

4- 7.501- 9.000 10.129 19,5 11.144 15 ,o 

5- 9.001-10.500 15.475 29,9 11.793 16,3 

6- 10.501-13.500 7.707 14,9 12.589 17,5 

7- 13.501-15.000 1.473 2,8 

8- 20.450 2.454 3 ') ' .) 
Totais 51.881 100,0 72.165 100,0 

ORG. o.s.G. 

Tabela 59 - Distribuição da população urbana de Maríli a ue 
gundo as diferentes classes de densidades cl.e rno , -
gráficas. 

Fonte - Dados originais de Cadernetas de Recenseador - Cen 
so de "'"· iJo e 1970 - IBGE. 
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Gráfico nG 34 - Distribuição relativa da população , segundo classes de 
densidades demográficas . 

Não temos, como se percebe, uma distribuição uni 

forme da po:puJ.a.ção segundo as di:f erentes classes d.e den~ida

des, o que repete a relação dela com o espaço. Isto signifi-

- d d d d ·1 - , ". ca variaçao as quanti a es e popu. a.ç:'to FOX- ari.::as cnv • '~r3as. 

A distribuição observada er. 1960 revf~l;i. um'::i. c.onccr. •r!;'..~'.80 elas 

densidades nas classes :;:aais ele 1radaE do que na •le 1970. Ai;; 

densidades 8r: 7.501 -: ~ 10. 5-,"0 ha.b ./Km2 
::epresentaV'd.nl cm J. 9CO, 

49,4% do total da :população, contra 31,8% para 1970, cuja 

concentração é maior nas densidades mais baixas. A divergên

cia dos números entre as duas colunas revela o :processo de 

redistribuição espacial da :população urbana de tta.rÍ1ia. 

As medidas de densidade de :população, bem como da 

distribuição da população segundo diferentes categorias de 

las J serviram c 0 :~ . o uma "ferramenta" experimental para a ava 

liação da dinâmica demográfic~ projetada no espaço, contri -
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buindo, desta maneira, para a melhor qualificação do estudo 

sobre a exl8DSão da cidade e da exurbanização. 

De maneira geral os Ílldices levam-nos à conclusão 

de que há, em Marília, uma tendência :para a redistribuição 

populacional, produzida por deslocamentos não apenas do tipo 

centro periferia, mas com diversidade de direções e de inteB 

sidade. Resumidamente, procurou-se ava1iar a distribuição da 

população pelo espaço, bem como do es:paço peJ.a população. C.2, 

mo uso prático, estas avaliações aio indispensáveis no pr.2_ 

cesso de definição do espaço lepl da cidade, bem como para 

as tarefas de orientação para o seu uso. Assim, pode-se ind! 
oar as áreas mais convenientes pera expansão em função de.!! 

tas disponibilidades, de espaço o~ de pessoas, ou realçar a 

necessidade de interT9nção para que processos em curso não 
. - , 

a.grana ai tuaçoea ja existentes. l'ica assim bem caracteriz~ 

da a importância do geógrafo pera avaliar, de maneira conjll!!; 

ta, características es:paciais, não para conhec:únento mas, ~ 

ra a busca de soluções. 

A análise que se fará sobre os movimentos e 

cialmente sobre as migrações intra-urbanas revelará, 

es~ 

com 

mais detalhes, as tendências dos deslocamentos, bem como as 

variáveis que se constituem nas motivações p:i.ra a expansão da 

área urbana e a dispersão dos residentes. 

Uma Última característica da dinâmica espacial s~ 

rá ainda analisada neste conjunto: a dos padrões de distr,! 

buição de empregos na cidade. 

Avaliamos, até aq'ui, as mudanças das densidades de 

habitações e de distribuição da população. i igualmente 

portante -para" o estudo da dinâmica populacional urbana, con -
siderar-se a distribuição espacial dos empregos. Assim como 

as unidades de es:paço, o número de residências e as densid~ 

des demográficas se associam, definindo melhor a explanação; 

a relação entre a -distribuição esp:i.cial dos empregos e a oc~ 

:pação não residencial do solo têm igual função e signific~ 

eia. 
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buindo, desta maneira, para a melhor qualificação do estudo 

sobre a ex~ão da cidade e da exurbanização. 
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as tarefas de orientação para o seu uso. Assim, pode-se indi 
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necessidade de intervenção para que processos em curso não 

agravem situações já existentes. Fica assim bem caracteriz~ 

da a importância do geógrafo para avaliar, de maneira conj'U!! 

ta, características espaciais, não para conhecimento mas, ~ 

ra a busca de soluções. 

A análise que se fará sobre os movimentos e es~ 

cialmente sobre as migrações intra-urbanas revelará, com 

mais detalhes, as tendências dos deslocamentos, bem como as 

variáveis que se constituem nas motivações inra a expansãoda 

área urbana e a dispersão dos residentes. 

Uma Última característica da dinâmica espacial se 

rá ainda analisada neste conjunto: a dos padrões de 
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distri 

Avalia.mos, até aqui, as mudanças das densidades de 

habitações e de distribuição da população. t igualmente f!! 
portante para ~ estudo da dinâmica populacional urbana, con 

siderar-se a distribuição espacial dos empregos. Assim como 

as unidades de espaço, o número de residências e as densida 

des demográficas se associam, definindo melhor a explanação; 

a relação entre a distribuição esp::icial dos empregos e a oc~ 

pação não residencial do solo têm igual função e significâ~ 

eia. 



-404-

Distribuição espe.cial dos empregos 

na cidade de Marília. 

As atividades econômicas desenvolvidas dentro das 

cidades produzem um sucessão de variações e multiplicidade de 

consequências, das quais as mais importantes são: expansão 

de áreas especializadas pelo uso não residencial das unida -

des, migrações e movimentos intra-urbanos e a criação de 

áreas de empregos, segundo categorias de atividades desenvol 

vidas pela :população. 

Muitas das questões práticas que o planejador urb~ 

no deve considerar estão relacionadas às variáveis indicadas. 

O relacionamento vai desde os aspectos quanto a conveniência 

ou não de concentração de empregos na cidade, grau de homo~ 

neidade dos espaços de empregos, até as questões sobre os ti 

pos e intensidades de mobilidades que os mesmos produzem. O 

conjunto, certamente, será evidenciado pelas consequências 

espaciais pereebidas. 

As contribuições da geografia para o tema têm sido 

escassas, mesmo quando são consideradas aquelas originadas 

de pesquisadores voltados para os estudos de população, ou 

urbanos, na ciência. Na verdade, a análise que a geografia 

tem feito da PEA tem sido geralmente, à nível macro ou meso 

e, raramente, micro. Assim, de maneira geral, estuda-se a 

evolução de toda esta categoria de população em termos de ri!_ 

mo de crescimento, ou das variáveis em suas estruturas, mas 
• 

sempre há um hiato quanto à relação entre o tema e o espaço 

que a geografia procura explicar. 

:centre to dos 0 ;3 es tu dos t e')ri c J ::-; ' pie fizemos, somente 

enco nt rG mos três qu e ofer 1:.: ceram a l g uma oo ntribuição para o tema. O 

principal, de autoria de Chapin Jr. (1974), que é uma exten

sa obra dedicada aos planejadores urbanos e onde o autor pr~ 

cura fornecer subsídios sobre a maneira de estudar a popula 

ção ativa urbana. Entretanto, sua ênfase recai sobre a ques-
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tão da eficiência social da população face ao planejamento • 

Embora o texto realmente seja importante para o equipamento 
, ,,.. , , . . 

do geografo, seu autor nao e geografo, mas sim arquiteto e 

especializado em questões de planejamento urbano. 

~ segund~ resulta do trabalho de Western (1973) 

que estabeleceu uma relação entre os diferentes grupos so 

ciais e os padrões de atividades em Houma, Estados Unidos. 

Seu interesse está no estudo das distribuições de grupos so 

ciais e étnicos (negros, descendentes de franceses, inglese~ 

espanhóis e americanos), quanto 'as atividades econômicas de 

senvolvidas mas com referências, mesmo que em caráter secun

dário, à questão da distribuição espacial dos empregos. A 

preocupação funda.mental está em saber-se onde e no que trab~ 

lham. os negros, espanhóis ou americanos brancos, na cidade. 

O terceir~, mais significativu1 que o anterior, 
, 
e 

originada da contribuição de Delaant (1965) que propõe uma 

dupla f onna de análise da PEA, aplicada ~ conurbação de 

Lille - Roubai.X - Tourco:ing (França). A PEA é então avaliada 

em seus locais de residência, bem como em seus lugares de 

trabalho. t um estudo sobre a concentração de residentes qµan 

to aos trabalhos por eles exercidos e das áreas de trabalho, 

quanto aos empregos que nelas são oferecidos e desenvolvidos. 

A proposta de Delsant (1965) nos pareceu a mais 

significativa pela importância que deu a dimensão espacial 

na análise, além de ser mais.abrangente para o estudo do ee 

paço urbano, em termos de parcelas complementares. 

No desenvolvimento deste estudo, para a população 

da cidade de Marília, uma série de dificuldades foram encon-

tradas, decorrentes de duas ordens de fatores: a primeira 

por inexistir uma avaliação censitária a nível urbano, iden

tificando esta dimensão da população, a PEA. Geralmente esta 

categoria de população é registrada nos censos econômicos , 

mas apenas em função dos números globais e desvinculada· · de 

qualquer identificação espacial. São simples informações so 

bre os números e não sobre os lugares onde os números efeti

vamente estão localizados. Recorre-se, assim, aos informes 
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de pesquisa de campo, que nem sempre estão atualizados ou 

são f ornecidoe assim. 

A segunda dificuldade constitui-se nos dados obti 

dos a partir de pesquisas efetuadas diretamente nas empresas. 

Muitos deles não são atualizados, ou se o são, referem-se a 

momentos diversos, e isto faz com que se reuna um volume de 

informações para um período de tempo não uniforme. Enfrenta 

mos sempre uma amplitude maior da dimensão tempo, quando pro 

curamos avaliar a questão dos empregos distribuídos pelas em 

presas onde eles têm lugar. 

Os resultados aqui apresentados devem ser encara 

dos com suas devidas limitações. Têm mais uma função didát1 

ca de mostrar que o geógrafo pode e deve estudar o tema da 

distribuição espacial de empregos, do que efetivamente ofere 

cer reflexões que possam ser consideradas como respostas exa 

tas sobre mesmo para a cidade de Marília. 

A investigação efetuada envolveu trabalho de pe~ 

quisa de campo, em setores muito díspares, quanto a origem 

dos dados: empresas privadas ou não, sindicatos, associações 

de classe, etc •• Também não foram investigados todos os em 

pregos, mas sim os que representavam uma certa significância 

para o estudo; significância esta definida em termos de núm!_ 

ro de empregos segundo a categoria. Mesmo este critério teve 

que apresentar parâmetros diferentes, uma vez que, o que pode 

ser considerado como um índice alto de distribuição de em~ 

gos no setor comércio, é baixo para o industrial. 

A partir das informações coletadas elaboramos o 

a.grupamento ,.das ocorrências de empregos, categorizados nos 

setores de comércio, indústria, serviços e transportes, os 

quais são mostrados na tabela 6-0 



Categoria de 
atividade 

Comércio 

Indústria 

Transportes 

Serviços 

Totais 

Total absoluto 

2.564 

4.504 

230 

7.093 

14.391 
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Total relativo 

18,0 

31,2 

1,6 

49 ,2 

100,0 

Tabela 60 - Número absoluto e relativo de empregos por 

diferentes categorias. 

Fonte - Pesquisa de campo do autor. 

Como já foi afirmado, estes números não apresentam 

nem o total de ocorrências e nem exatidão absoluta. Isto co

mo consequência da eliminação das ocorrências de pequena si~ 

nificância, bem como pelo período a que elas se referem. 

A título de comparação, estabelecemos wna relação 

entre estes valores e aqueles fornecidos pela denominada "R!:, 

lação dos 2/3" para o ano de 1975 (i). Verificamos, então , 

que apesar da diversidade numérica, a estrutura de distrib~ 

ção dos empre ... gos pelas diferentes categorias guardava uma 

certa semelhaaça. A tabela 60, e os gráficos 35 e 36 mos 

tram esta relativa concordância entre os valores resultan

tes da pesquisa de campo com aqueles obtidos indiretamente. 

(i) Relação de empregados obrigatoriamente emitida pelas fiE 
mas empregadoras conforme determinações do Ministério do 
Trabalho. 
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Categoria de 
atividade 

Total absol.uto Total relativo 

Comércio 3.877 27,1 

Indústria 5.127 35,8 

Transportes 567 4,0 

Serviços 4.736 33,1 

Totais 14.307 100,0 

ORG. O. S. G. 

Tabela 61 - Número absoluto e relativo de emprecos por 

diferentes categorias. 

Fonte - Relação dos "2/3" - Secretaria de Economia e 

Planejamento - l.975. 
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Gráfico n235 - Distribuição da PEA do cidade de Marília . 
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Gráfico n236 - Distribuição da PEA da cidade de Marília . 

O estudo envolvendo empregos urbanos não deve ape 

nas ser visto em t ermos de quantidade e estrutura mas, tam 
, - - , bem, de sua localizaçao espacial. A espacializaçao dos nume-

res referentes aos empregos tem importância para a verifica 

ção de vários aspectos: a distribuição do total de empregos 

de cada categoria, a intensidade das ocorrências e a densida 

de em relação a cada unidade de área. 

A análise aqui desenvolvida contempla apenas o pri 

meiro aspecto, uma vez que os dois Últimos seriam desenvolvi 

dos com um certo grau de imprecisão caso o fossem, em decor 

rência dos dados estarem incompletos, além da impossibilidade 

prática de calcular-se a área de cada unidade onde os empre 

gos ocorrem: as quadras. 

O estudo da distribuição espacial dos empregos ur 

banos, em Marília, é uma variável indispensável à análise do 

processo de expansão da área de negócios da cidade. Ao mesmo 

tempo tem relação com o seu processo histórico de crescimen-

to, verificado através da concentração das atividades nas 

.. 
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áreas doa primitivos patrimônios e pela significância do ei~ 

xo ferroviário no processo dos empregos indwtriais. 

A carta elaborada mostra de maneira uniforme, a 

distribuição dos empregos segundo cada uma das quatro catego 

rias propostas. Entretanto, a explanação desta distribuição 

exige que consideremos, dentro de uma mesma categoria, as ti 

pologias diversas de tra'balho que ela abrange e, neste caso, 

somente a categoria transporte, numéricamente insignificante, 

é que apresenta maior uniformidade. 

As demais categorias de empregos, vistos numa pers 

pectiva espacial, tanto ocorrem em áreas mais centrais como 

nas mais periféricas, embora mais raramente nestas Últimas • 

Entretanto, é preciso considerar as diferenças dentro de ca 

da categoria e, para uma mesma categoria, a sua evolução his 

tÓrica na cidade, ou seja, o momento de implantação de cada 

uma no espaço urbano. Pode-se reconhecer diferenças entre as 

localizações espaciais das primeiras indústrias, face àque 

las instaladas recentemente, ou as diferenças entre as áreas 

de atividades comerciais no passado e aquelas ocupadas na 

atualidade. 

Em nossa análise, as indústrias representam a cate 

goria de emprego de maior dispersão dentro da cidade. Isto 

tem razões variáveis, uma vez que elas abrangem tanto 

de atividades desenvolvidas dentro da área do CBD, como 

tipos 
,., 

sao 

as panificadoras e algumas serralherias, como aquelas de 

maior porte, distribuídas ao longo do eixo mais antigo de lo 

calização industrial, representado pelas Avenidas Nelson Spi 

elman e Castro Alves. Em caráter mais recente, esta ativida 

de passou a apresentar uma maior concentração. Ela decorre 

de uma definição prévia e legal da área possível de localiza 

ção, quando as indústrias começam a instalar-se no Distrito 

Industrial. 

Os empregos industriais na forma como estão distri 

buÍdos na cidade provocam uma mobilidade populacional com 

mÚltiplas direções. Não há, na cidade, um es~~ço significati 

vo que possa ser caracterizado pelos empreeos industriais. 
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Mesmo empre~as que oferecem grand:e volume de empregos nesta .. 
categoria, como é o caso da Ailiram, Mac.ul, Novaes,· ·Kobes, 

Raineri e outras, apresentam localizações totalmente diver -

sas no esJB.ço urbano, as quais variam desde o centro da cid!!; 

de (as mais antigas) até aquelas dispostas no atual Distrito 

Industrial. 

Os empregos pertencentes à categoria de serviços ., 

podem ser vistos sob uma dupla perspectiva: aqueles represe!! 

tados por empregos pÚblicos (federais, estaduais ou munici -

JS.is) e bancos, escri tÓrios, consul tÓrios (médicos, dentário.e 

e de advogados), eto. localizados predominantemente na área 

central da cidade. Beete caso, nota-se atualmente que a a~ 

nida Sampaio Vida1, outrora rua de atividade comerciais, as 

sume o caráter de rua de empregos no setor de serviços, e ia 

to se intensifica na medida em que as antigas casas são sub,! 

titUÍdas por grandes edifícios, mais acessíveis a este tipo 

de atividade. Esta situação a! verificada é um exemplo de 

que a competição quanto ao uso do solo urbano não ocorre a~ 

nas entre áreas residenciais e não residenciais, mas 

entre as diferentes categorias de atividades nas áreas 

residenciais. 

, 
tambem 

-nao 

Os empregos categorizados como comerciais, além de 

uma grande concentração na área central, onde as ruas São 

LU;iz, 15 de Novembro e transversais aparecem como o centro 

de gravidade, surgem também ao longo de determinados eixos 

de circulação, mostrando a relação existente entre a circula 

ção e a expmsão do comércio. Nesta condição temos a rua 

Bahia e aveni~ Rio Branco, outrora ruas de residências de 

elevado padrão que se t~formaza .. num eiXo de serviços (con

sultórios, laboratórios, escritórios, etc.). Também as aven! 

das Duque de Caxias, Castro Alves e outras estão ocupa.das , 

em caráter predominante, :pela atividade comercial~ Outras 

ruas e avenidas vêm apresentando a mesma tendência: 9 de Ju 

lho, Santo Antonio, Tiradentes e RepÚblica que são importan

tes ei.Xos de circulação interna e externa da cidade. 

A campa.ração entre a carta de distribuição de em 
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pregos com aquela já analisada às páginas "38~, mostrando a 

ooorrênoia de unidades prediais de uso não residencial, pode 

também contribuir para. este estudo. A partir da rel:a.ção V!, 

mos confirmada a incidência de empregos na área central e ao 

longo dos ei.Xos ferroviário, em direção a Tupã, ou rodoviá -

rios como a Avenida Duque de Caxias, Saudade e Castro Alves. 

Sobre as duas primeiras aqui citadas já efetUBJD.os, à página 

305 , uma observação explicativa mostrando o significado 

histórico delas na evolução d~ cidade e de seus eiXos de C.2, 

municação com outros municípios. 

Numa análise efetuada ao modo de cortes transver -

sais, em relação a distribuição de empregos, verifica-se que 

no caso daqueles categorizados como de comércio e serviços , 

a imagem é de um declínio em direção à periferia; no dos i!! 

dustriais há um comportamento diverso, com índices elevados 

em algumas áreas centrais, nas intermediárias e nas acen"tu_! 

damente afastadas. 

Os bairros muito afastados do centro não registram 

atividades significativas, exceto o Distrito Industrial, por 

isto são vazios em termos de anál.ise de empregos oferecidos. 

Assim, áreas de loteamentos mais recentes, muitas vezes com. 

razoável índice de ocupação residencial, são focos de inten 

aos movimentos intra-urbanos. 

Como a cidade de Marília tem apresentado um cresc_! - , mento de sua PEA, bem como da sua popul.açao total, hã um 1!! 
teresse prático em uma investigação mais detalhada sobre o 

atual modelo de distribuição esp;i.cial de empregos e as ten 

dências que ele vem apresentando. Isto porque as áreas de ' ... 
trabalho representam um elemento vital, em termos de tipo e 

ll"ªU de aglomeração, para as tarefas de planejamento dos 

transportes urbanos, estacionamento de veículos, fixação de 

correntes de trânsito, etc •• 

O número e a localização dos lugares de empregos 

refletem, de uma certa maneira, a estrutura de transportes e, 

por outro lado, tem sobre ela influências. 
Estudar localizações de empregos em áreas urbanas 
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corresponde ao desenvolvimento de estudos de distribuição de 

atividades econômicas, apenas com uma diferença. Enquanto na 

análise das atividades econômicas procura-se avaliar o grau 

de ajustamento de cada uma, como atividade e sua eficiência 

em termos de rentabilidade, no estudo de distribuição de em 

pregos o enfoque está na localização, em suas dimensões de 

quantidade e qualidade, e no grau de mobilidade populacional 

que provoca e os problemas dela decorrentes. 

Esta análise da espacialização de empregos, mesmo 

que incompleta, forneceu, de alguma maneira, respostas a ce!: 

tas questões, bem como criou outras. Além disto, ela sugeriu 

alternativas de estudos que devem ser seguidos, visando um 

aperfeiçoamento do tema dentro do âmbito da geografia. 

Mobilidade e espa.ço: estudo doe movimentos para 

o trabalho e das migrações intra-urbanas. 

Quando, anteriormente, abordamos a questão migrat~ 

ria para Marília demonstram.os a importância que ela teve e 

tem para a compreensão do modelo de crescimento da cidade, e 

do seu comportamento no conjunto micro-regional onde está 1.2, 

calizada. Seu tamanho e suas características demográficas ee 

tão altamente relacionadas a estestipcade mobilidades. 

A análise foi então efetuada em meso e macro esca

las, pois re~cionam.os Marília, como foco receptor de migra.a 

tes, aos demais municípios da própria micro-região, bem como 

aos demais do E atado de são .Paulo e também aos diferentes es 

tados brasileiros. 

O estudo que agora passa a ser efetuado circunscl'!. 

ve-se espacial.mente aos limites do espaço urbano de Mar:Ília. 

Ele decorre dos aspectos que foram avaliados anteriormente , 

através da mensuração da expmsão do espaço urban<?,, da utili
zação não residencial do solo, das densidades demográficas e 



da distribuição esiacial dos empregos. A partir da análise 

conjunta destas características ficou evidente que o cresci

mento popu1acional, a expansão do espaço e a do espaço de 

atividades econômicas acabam por produzir a dicotomia: lugar 

de trabalho face ao de residência, bem como transferências 

de residências, aqui entendidas como migra9ões intra-urbanas. 

Os aspectos relativos às diferentes mobilidades de 

população, de há muito vêm sendo analisados pelos estudiosos 

da geografia. Todos os autores, tanto os mais antigos como 

os mais recentes, que desenvolveram seus estudos no campo da 

população em geografia, os quais foram por nós analisados no 

capítulo segundo, consideraram. esta dimensão popu.lacional • 

Entretanto, a tendência foi sempre a de analisar as chamM&e 

migrações internacionais, interregionais ou rural-urbana, ao 

lado de grandes movimentos sazonais de trabalhadores, ora na 

.Ísia, ora na Europa. Verificamos que praticamente ignoraram 

a relação entre crescimento das cidades e as migrações e mo 

vimentos intra-urbanos, apesar da significância dos mesmos 

numa análise a nível micro. 

Entretanto, as duas dimensões da djnâmica horizon

tal de população são importantes variáveis explicadoras da 

forma e do arranjo do espaço urbano, bem como pela interfe -

rência que produzem em todo o processo de planejamento da 

cidade. 

Para a análise destas duas formas de mobilidade 1!! 
tra-urbana, consideramos que a dimensão distância dá a prin

ciial variável dependente a ser explicada. Qual é a distâ:!:! 

eia percorrida :para ir ao trabalho? A que distância as pe!. 
~ 

soas em geral transferem suas residências dentro da cidade ? 

Este$ tipos de distâncias observadas guardam relação com o 

tamanho da cidade, com as características sociais e econômi

cas do espe.ço e, também, com as características específicas 

do indivíduo que é móvel, ou que se torna migrante intra-ur

bano. 

Toda a análise efetuada a partir dos textos de pe 
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riÓdicos revelou, da parte de muitos geógrafos, a preocu~ 

ção crescente com os tema.a da mobilidade demográfica urbana. 

Aproxima4amente vinte artigos abordaram de uma maneira dive~ 

sificada, aspectos destas mobilidades. Uma maioria, avali8:!! 

do a questão da migração intra-urbana, outros a questão dos 

movimentos (i). 

Este elenco de contribuições é que se constituíram. 

em fonte }lara. uma· revisão da literatura sobre estes estudos. 

Veri:ricamos que a proporção daqueles voltados para os mov! 

mentos foi menor do que a direcionada para as migrações. De.E: 

tre os primeiros mereceram destaque, de nossa parte, os tr!_ 

balhos de Clark (1968), Boyce (1965) e Halverson (1973) e 

dentre os segundos os de Adans (1969), Johnston (1972bBrown 

(1970), McCracken (1975) e Greenberg (1972). 

O estudo dos movimentos e das migrações intra-urb!, 

nas não pode em termos de sua explicação, ser a::nsidero.do ªP!. 

nas como resultantes de variáveis econômicas. Algumas das 

contribuições aqui destacadas realçaram o aspecto comporta -

mental e de percepção espacial da população, como fatores b!! 
tante significativos, para avaliação destas dimensões. Den -
tre os autores que defendem esta posição na explicação da m.2_ 

bilidade intra-urbana temos Johnston (1972), Brown (1970) e 

Greenberg (1972). 

Johnston (1972) considerou que especialmente a m! 

gra.ção intra-urbana depende do "mapa mental" que cada um tem 

da cidade. Deste ttma.pe. mental" é que decorre o tipo de esp1.

ço desejado, o qual varia com o tempo e com as novas percel? 

ções 'adquiridtiª· Brown (1970) relaciona a mobilidade e suas 

mudanças às alterações ocorridas na avaliação da utilidade. 

do lugar. A mudança para ele significa a busca de satisfação 

de necessidades, embora também considere que a renda seja um 

fator significativo nos momentos de decisão. Finalmente 

(i) Entende-se aqui por migração intra-urbana o deslocamento 
residencial dentro da cidade, e por movimento os difere.E: 
tes deslocamentos (sem mudança de residência) dos quais 
o principal é o movimento para o trabalho. 
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Greenberg (1972), preocupado com aa caracter:!sticaa dos eeP!: 

ços urbano•, aTBJ.iou. de maneira mais espeoÍ!ica a questão da 

deterioração· da vizjnhança com.o ·uma das princi:pe.ie variáveis 

que provocam. a transferência de residência urbana.. 

Buttimer 11969) sem avaliar as questões das migra-

-çoes ou dos movjmentos na cidade, procurou mostrar que o es-

:pe.ço urbano é o mais representativo dos espaços sociais. Co~ 

sidera também que o seu estudo deve processar-se simultânea

mente em três níveis: o nível de com'POrtamento, onde e como 

a população vive e se move; o nível de conhecimento, onde 

pessoa conhece e que alterantivas de oportunidades são 

a 

ava -
liadas por ela; e o nível de as-oiracões ou seja, para onde , 

dentro do es:pe.ço urbano, as pessoas gostariam de ir, caso 

tivessem. oportunidade, em outras palavras, quais os espaços 

intra-urbanos mais preferidos. 

Nossa pesquisa versa sobre estas duas dimensões da 
... ' , djnamica pop:ü.acional, associadas aquelas ja anteriormente 

analisadas. Procuramos avaliar esta dinÂmjca voltados para 

um tr:Íplice aspecto: primeiro porque toda esta mobilidade é 
um. processo com n! tidas conotações espaciais e de permanente 

busca de ajuste entre os lugares de residência e os variados 

lugares de satisfação de necessidades, onde a mobilidade ~ 

ra o trabalho é a mais importante ( i) • 

Em segundo lugar, porque a dinâmica horizontal da 

população urbana pode ser explicada através do estudo do ºº!! 
portamento em termos das duas mobilidades. Por Último porque 

as duas avaliações, em termos práticos, são básicas para 

do o :processo de planejamento das cidades, e de busca de 
~ , 

lução para um grande numero de problemas. 

to -
so -

Da me~ forma com.o aludimos anteriormente aos as-

peotos de dinâmica de população urbana, consideramos, aqui , 

(1) Os estudos sobre os movimentos intra-urbanos podem con -
templar os efetua.dos para abastecimento, busca de servi
ços básicos, lazer, etc. Mas nesta pesquisa só considera 
mos o movimento mais facilmente caracterizável e mensuzi 
vel, o para o trabalho. 
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a questão dos dados necessários, sua coleta, características 

e problemas decorrentes. 

Inicialmente temos que repetir o lugar comum já 
referido em toda a tese, especialmente no que tange ao 

do da população urbana a nível micro: a inexistência de 

formes que permitam uma avaliação mesmo que aproximada 

tas duas dimensões da dinâmica intra-urba.na.. Pode-se, 

eet~ 

in 

des 

atra -
vés dos censos, apenas inferir em que medida setores censit,! 

rios apresentaram uma variação da população (positiva ou · n~ 

gativa), correlacionando-os igualmente às alterações das P.2_ 

pulações urbanas totais. Entretanto, no caso de Marília, es 

ta técnica, se aplicada apresentaria resultados de duvidosa 

validade, uma vez que os setores censitá.rios entre 1960 e 

1970 sofreram uma variação, não só de tamanho como também de 

território de que esJ>acialmente estavam. compostos. 

Assim, eliminada a possibilidade de uso dos info!: 

mes oficiais restou-nos um extenso trabalho de pesquisa de 

campo através do uso de questionários. Embora avaliasse ªP! -
nas uma amostra da população urbana, ele preencheu grande 

parte da lacuna decorrente da inexistência de inf'ormes ofi -

ciais. 

A propÓsito do questionário indicaremos aqui dois 

aspectos de sua estrutura: o de sua composição e objetivos e 

o das áreas que com ele foram avaliadas, ou seja, a distri -

buição esiacia.J. da investigação de campo. Quanto à eficiên -

eia da pesquisa em responder as questões propostas, a anál,! 

se posterior mostrará, em caráter de maior detalhe, este as 

pecto·. 

O questionário destinado a avaliar conjuntamentea_!t 

pectos tanto de mobilidade P3Xª o trabalho como das migr~ 

ções intra-urbanas em Marília, conforme modelo constante do 

anexo IV , ao final da tese, deve ser visto num trÍpliceco..a 

junto de que está composto: sua parte inicial, especialmente 

os 4 primeiros quesitos, procurando identificar e qualificar 

o entrevistado; uma segunda parcela mostrando, através de 

oito questões, aspectos da mobilidade para o trabalho; e uma 
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terceira, especialmente as questões de número 13 e a de núm.~ 

ro 19 em diante, aspectos referentes à migração intra-urba.na, 

.bem como alguns aspectos relacionados à percepção espacial 

da população. i evidente que, em seu conjunto, poderemos 

identificar questões relevantes e também outras não relevan

tes. Mas foi a associação delas que tornou possível avaliar 

estes dois aspectos da dinâmica .urbana. 

Com relação à delimitação do espa.ço para o desen -

volvimento da investigação, consideramos vários aspectos. lm. 

primeiro lu.gar o processo de expansão urbana e assim foi PI"!, 
, , 

ciso avaliar tanto as areas mais antigas como os bairros pr.2_ 

ximos ao centro da cidade, as áreas de atividades de negÓ -

cios e, portanto, não residenciais, e aqueles situados nas 

áreas peri:t'éricaa. Isto de tal maneira que a avaliação perm,! 

tisse verit'icar a existência de homogeneidade ou não, bem C,2. 

mo os padrões tanto do movimento como da transferência de re 

sidência. 

Aproximadamente 3.300 questionários foram distribB 

tivamente aplicados na cidade, conforme mostra o mapa anexo 

ao final da tese. Deles avaliamos um número pouco superior a 

3.000, preciaamente 3.030, uma vez que inúmeras incorreções 

invalidaram muitos dos questionários aplicados, sem uma po!, 

sibilidade de correção a nível de gabinete. Também o objet! 

vo era o de avaliar apenas 3.000 residências. Efetuou-se ia 
vestigação mais ampla Jl8X8. im:P8dir que incorreções viessem a 

diminuir sensivelmente este valor delimitado. Convém também 

destacar que um índice muito baixo de pessoas se recusaram a 

responder os ~uestionários. Dentre os que o responderam, uma 

maioria esmagadora, assinalando uma questão por nós proposta, 

julgou fácil sua elaboração. Disto decorre uma elevada cred! 

bilidada dos dados utilizados. 

Definidas as duas dimensões a serem avaliadas, o 

movimento para. o trabalho e as migrações intra-urbanas, fiJt.! 

mos uma variável como dependente para toda a análise, tendo 

em vista sua uniformização. Esta variável foi a distância. 
A distância aparece relacionada à dicotomia local 
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de residência e de trabalho, bem como na relação entre o 

atual local de moradia e o anterior, desde que a mudança te 

nha ocorrido nos Últimos dois anos em relação ao da realiza

ção da pesquisa (1977). 

Dentre os objetivos a que se propunha o estudo f~ 

ram avaliadas as seguintes variáveis: 1) as relações entre a 

distância Jl8.rB o trabalho e idade, sexo, anos de educação ~r 

mal e a renda; 2) as regiões dentro da cidade para onde ocor 

reram as migrações internas. Estas foram vistas como resll;! 

tantes tanto de um certo grau de insatisfação, em relação a 

áreas particulares da cidade, ou aos tipos de habitação. 

Embora o tema mobilidade devesse ter, para ser co~ 

pleto, um sentido bastante amplo envolvendo: mobilidade de 

uma classe social para outra, de um trabalilo para outro e de 

um lugar para outro, privilegiam.os, no questionário, apenas 

o Último. Isto por ter sido possível desenvolvê-lo com estas 

características, elaborando, assim, aquilo que compete à ge~ 

grafia fazer, ou seja: estabelecer relações de explicação e~ 

tre a distribuição de ocorrências e o espaço. 

Desta maneira, a dimensão espacial expressa atra 

vás de quilômetros de movimentos, ou de migrações, traduziu

se, na pesquisa, em distâncias localizadas nas cartas urba -

nas, das quais foram obtidas as dimensões espaciais dos des 

locamentos iara o trabalho e as das transferências de resi -

dências. 

Movimentos e as migrações -

considerações ·gerais. 

Quando, neste mesmo capítulo, efetuamos a análise 

do volume de residências em relação aos diferentes setores 

censitários, às densidades demog:táficas, às migrações para 

Marília, à ocupação não residencial do solo e também à dis -
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tribuição espacial dos empregos, estávamos já propondo, de 

maneira global, aspectos refenntes à. dinâmica es,P3.cial da P.Q 

pul.ação na cidade de Marília. Todas elas evidenciaram alter_! 
~ , 

çoes, algumas mais do que outras. O importante e que nenhuma 

delas mostrou, em qualquer momento da análise, qualquer "es -
taticismo demográfico" mas sim o oposto, grande dinamismo. 

Entretanto, a nível de explicação, bem como de ut! 

lização prática, o estudo não poderia permanecer a níveis g1.f> 

baia, ou mesmo de setores censitários. Uma análise mais cui

dadosa e com capacidade explanatÓria melhor deveria detalhar 

mais algumas questões, visando esclarecer como, porque, q~ 

do, para onde e em que quantidade as pessoas em Marília pr,2 
' duziam um dinamismo espacial. Este, relacionado de um lado a 

própria d:i.nâmica da cidade em seu todo (seu aumento, mudB.B 

ças na conformação espacial, uso da terra," etc.) e de outro 

à sua própria população, em termos de características demo -

gráficas, sociais, econômicas e espaciais. 

Com relação à. primeira modalidade de dinâmica, os 

movimentos, parte a investigação da hipótese de que havia 

correlação entre a dimensão percorrida no deslocamento para 

o trabalho e fatores sócio-econômicos de idade e sexo, renda 

e anos de educação formal, etc •• A idade, pu-a. · ~ verificar se 

os maiores deslocamentos estavam nas mais bai.Xas faixas 
' , 

eta -
rias ou não. O sexo, pe.ra relacionar a distância com menores 

deslocamentos feminjnos. A rerida e os anos de educação fo~ 

mal,pe.ra verificar em que medidas característica~ sócio-eco

nômicas intervinham na questão das distâncias para o trab.! 

lho. .. 
Espacialmente, procuramos verificar, através de 

amostras, as tendências dos movimentos para o trabalho em di 

reção ao próprio bairro de residência, para o centro da cid,! 

de, ou para bairros diverso do centro e do de residência. 

O estudo dos movimentos migratórios foi desenvolvi 

do em função de três aspectos: as áreas de saída e de desti 

no e os respectivos padrões produzidos; as distâncias entre 
uma área e outra; e, fjnaJmente, as diferentes motivações que 
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levaram os residentes a se deslocarem de uma para outra área 

da cidade. Quanto a este aspecto, a investigação procurou 

contemplar tanto fatores de natureza econômica como sociais, 

ou do ciclo de vida. 
, 

Em. cara.ter complementar ao estudo das migrações 

internas, consideramos alguns aspectos que pudessem caracte

rizar a maneira como, na atualidade, os re_sidentes percebiam 

o espaço urbano no qua.1 viviam, a área de sua residência e 

suas preferências em termos de locais de residência na cida

de. Embora estes aspectos sejam de avaliação mais subjetiva, 

de qualquer forma permitiram que, através de sua frequência 

nas respostas, fosse ampliada a compreensão dos processos que 

precedem as migrações, e inclusive elaborado o mapeamento 
, - . das areas desejadas ou na.o dentro da cidade. 

Em resumo, a análise da dimensão migratória procu

rou responder as questões: quantos se movem? a partir de on 

de e para onde? por que motivo? 

O estudo do movimento para o trabalho 

em Ma.dlia. 

A expansão do 'espaço urbano produz, dentre outras 

consequências, as transferências dos locais de residência , 

afastando-os dos locais de trabalho. Com a intensificação do 

processo, é getada uma modalidade de movimento intra-urbano, 

denominado movimento para o trabalho. 

O movimento para o trabalho deve ser visto como o 

produto de um processo que inclui questões de preferências 

espaciais, diferenciação na avaliação da utilidade do lugar, 

tanto para os moradores como para os homens de negócios, que 

se traduz numa competição pelo uso do espaço urbano. 

Numa escala de quantidade, o movimento para o tra 
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balho possui elevada significância para as grandes cidades e 

áreas metropolitanas, e diminui até atingir as pequenas cida 

des, onde seus efeitos podem ser ignorados. No caso de Marí 

lia é importante analisar esta dimensão da dinâmica demográ

fica urbana, uma vez que, como já avaliamos, sua população 

economicamente ativa tem aumentado, o que significa mais 

pessoas exercendo algum trabalho em determinada parte da ci 

dade. 

Consideramos, como principais objetivos da análise, 

o estabelecimento de relações entre algumas variáveis que 

compÕem o conjunto de aspectos que envolvem o estudo do movi 

mento para o trabalho: sexo, idade, renda, distância percor

rida, tempo, número de deslocamentos diários e modalidade de 

deslocamento. Assim, procuraremos estabelecer relações entre 

as dimensões distância e sexo, idade e renda. Também analis~ 

remos os quatro componentes básicos do estudo do movimento : 

a distância, o número de vezes de deslocamentos diários, o 

tempo dispendido e o veículo ou ~odalidade de locomoção uti 

lizada. 

A escolha destas variáveis fundamenta-se na hipÓt~ 

se de que a distância entre o local de trabalho e o de resi 

dência traduz-se em diferenças, quando relacionamos à mesma 

os aspectos sexo, idade .e renda. Não necessitamos aqui reto 

mar a questão da distribuição das residências, dos locais de 

trabalho e dos empregos, abordados anteriormente, uma vez 

que espacialmente estas características já se encontram ex 

plicadas. 

Os dados coletados :para esta análise foram os obti . -
dos das questões 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16 e 17 do questioná 

rio aplicado, as quais procuram avaliar não só algumas cara.e 

terísticas do indivíduo, como as de seu movimento para o tra 

balho. 

A tabela 6~ 1 kostra a relação entre a distribuição 

da população avaliada, bem como a pos i ção que o entrevistado 

ocui;a na família, classificando-se esta em: pai, mãe e outra 
que abrangeu avós, tios, filhos responsáveis pela manuten:;ão 
(i) exibindo faixas et6ri Rs. 
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da! casa, ·etc •• Do total inves'figado, 65% dos entrevistados fo 

rem oa }>8is, as mães 19,3% e, finalmente, a categoria outra 

al>'enas 15,1%. 

Faixas etárias :Pai Mãe Outra 

menos de 20 anos 5 ( 0,3) 5 ( 1,0) 55 (14,7) 

20 a 29 anos 191 (12,3) 100 (21,7) 185 (49,1) 

30 a 39 anos 386 (24,8) 174 (37,8) 75 (20,0) 

40 a 49 anos 557 (35,9) 110 (24,0) 45 (12,1) 

~o a 59 anos 303 (19,5) 61 (13,3) 10 ( 2,7) 

60 a 69 anos 105 ( 6,7} 10 ( 2,2) 5 ( 1,4) 

mais de 70 anos 5 ( 0,3) - - - - - - - -

Totais 1. 552 460 375 

Org.o. s . g . 

Tabela 62 - Composição das diferentes faixas etárias 

quanto a participação do p:1.i, mãe e outra. 

O gráfico mostra nitidamente os contrastes revela-
, , 

dos por estes valores. Ha, tambem, com o aumento da fai.Xa 

etária, o crescimento do número de indivíduos que se enqua

dram numa das condições mencionadas. No caso do pai a moda 

está na faixa etária entre 40 e 49 anos, para mãe entre 30 

e 39 e, no caso de outra na mais baixa, entre 20 e 29 anos. 
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Ainda, quanto à posição que o entrevistado ocupa. 

na família e o aspecto distância para o trabalho, verifica 

mos que a relação não existe. Entretanto, é preciso notarqtle, 

com a expansão da cidade e a especialização das áreas de 

atividades, há a possibilidade de diferenças começarem a se!" 

percebidas. 

Para Marília, os dados contidos na tabela 63 e 

:-reyresent};dos gr3ficmnente revelam a exist~ncia de pouca 

ç diferencia . ~ão. Cada uma das categoria s menciondaa desl:)C:=t
~se quase igunlCTe 1te para o tri:ib ::.lho,havendo inclusive \Jll 

equilíbrio quanto à distribuição delas pelas diferentes elas 

ses de distâncias utilizadas na pesquisa. Destaque-se que 

os valores .mais elevados na classe de mais de 3 quilômetros 

prende-se ao f~to de que nela acumularam-se todos os valores 

superiores a este, abrangendo assim maior número de ocorzên -
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cias. A distância quando relacionada aos componentes da fam.Í 

lia que trabaTho.rn. , q Ué:l::: ,;; '", ;:-: o ? • · · i < ,,. r-' r·i L r • ',, e n · P 
~ ..... .... . ..... _ ~ . ' ' ' .-· ~ 1. •,.; .... ' ·; - ' r.1er se !·efi 

Posição D i s t 
... 

i inf. a 
a n c a s 

mais de 
na 1 a 2 Km. 2 a 3 ~. 

f am.Ília 1 Km. 3 Km. 

pai 617 (39,7) 438 (28,2) 150 ( 9,7) 347 (22,4) 

- 146 (31,7) 111 (24,1) 86 (18,7) 117 (25,6) mae 

outra 122 (32,5) 126 (33,6) 35 ( 9,4) 92 (24,5) 

Totais 885 675 271 556 

Tabela 63 - Distância percorrida para o trabalho r;elas 

diferentes catecorias de entrevistados. 

Outra relação que deve ser analisada neste estudo 
, 
e a que ocorre entre os trabalhadores localizados nas dife 

rentes faixas etárias e as distâncias que percorrem para ir 

ao trabalho. 

1 egenda 

PAI 

MAE 

OUTR O 

- - - ·------

-1 K"' 2 - 3 "m -+ 3 Km 

'. E. -' GILBERTO C HENR 1 C~ 

· o "238 - Relação entre distância percorrida para o trabalho e a posição na 
família. 
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D 1 ..... ,. 
i Classe s "' a n c a s 

de inf. a mais de 

idade 1 Km. 1 a 2 Km. 2 a 3 fün. 3 F.m. 

menos de 20 20 30 15 

20 a 29 157 161 50 157 

30 a 39 221 135 96 135 

40 a 49 275 176 84 176 

50 a 59 157 112 11 98 

60 a 69 55 15 15 34 

mais de 70 5 

Totais 885 629 271 605 

Org.o.s.g. 

Tabela 64 - Distribuição dos trabalhadores, segundo as 

faiXas etárias pelas distâncias percorridas. 

O declínio revelado é decorrente da distância e 

não da idade, sendo que nas faiXas etárias dos mais idosos 

poderemos perceber pequena diminuição dos trabalhadores com 

a distância. Da mesma forma que no caso dos dados da tabela 

anterior, aqui tam.bém a distância não exeroe i:aPe9- muito dü.ferenci a 

dor nos deslocamentos para o trabalho. 

A combinação das variáveis distâncj_a e renda fruai

liar mostram que com o aumento da distância, o nv..mero de tra 

balhadores diminui. O mesmo não sucede com e. renda, que apre 
senta seu maior número de ocorrências para aqueles situalos na 

faixa entre Cr$ 3. 000, 00 e Cr$ 5 • 000, 00. 



Distâncias 
e 1 a s s e s d e r e n d a 

1 2 3 4 5 6 

:uenos de 1 Km. 19(47,5) 21(28,3) 32(33,0) 31(35,2) 27(38,0) 17(39,5) 

1 a 2 Km. 11(27,5) 27(36,6) 31(32,0) 29(32,9) 13(18,3) 9(21,0) 

2 a 3 Km. 1( 2,5) 9(12,2) 15(15,5) 11(12,5) 10(14,1) 4( 9,3) 

mais de 3 Km. 9(22,5) 17(22,9) 19(19,5) 17(19,4) 21(29,6) 13(30,2) 

Totais 40 74 97 88 71 43 
Or g . o. ::.; . c . 

Tabela 65 - Relação entre as diferentes classes de renda e as distâncias 

percorridas :inra o trabal110. 

As cla~se s de re nJ ~ co ~ s t 3~ d~ ~ie ~ it o 8 do 

no úelo de :1tl G .. tio:i<::r i-:> ane:.;: ·J n J f L ·.:: . ~ e ns pág. 437 . 

7 

16(35,6) 

13(28,9) 

4( 8,9) 

12(26,6) 

45 

Total 

163 

135 

54 

108 

458 

1 
+>
í\J 
()) 

1 
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À distâncias menores temos, assim, U....1'11.a m.aioria dos 

trabalhadores, quer os de renda mais elevada, aqui consider! 

das aquelas superiores a ~$ 12.000,00, bem como para as mais 

baixas, até Cr$ 3.000,00. Entretanto, para as mais elevadas , 

o declínio com a distância é menor do que para as mais bai

xas, numa demonstração de que as primeiras são menos afe t a -

das pelo fator distância para o trabalho do ciu c a s sec .. <ndas . 

Os aspectos de idade, renda, posiçã o ru;, f a.wilia 
' 

etc. são características dos movimentos das pess oa s q_ue se 

deslocam, mas não do movimento em si mesmo. Este será avali.§: 

do em termos de quatro variáveis fundamentais: a distância 

percorrida, o núm.ero de deslocamentos, o tempo dispendido e 

o meio de locomoção utilizada. 

Com relação à distância entre o local de trabalho 

e o de residência, dos 2. }'.37 casos verificados a distribuição 

mostra que 

Distância 
residência-trabalho 

menos de l Km. 

de 1 a 2 Km. 

de 2 a 3 Km. 

mais de 3 Km. 

Totais 

Valor 
absoluto 

899 

686 

282 

520 

2.387 

Valor 
relativo 

37,7 

28,7 

11,8 

21,8 

100,0 

Tabela 66 - Distribuição do movimento p:..ra o trabalho 

segundo as distâncias de deslocamento. 

as menores distâncias abrangem mais de 501o do total ( até 
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2 Km.) e, para as maiores, os valores declinam. O aumento 

das superiores a 3 Km. é o resultado da acumulação de todas 

as outras distâncias maiores que ocorrem nesta classe. 

O número de deslocamentos diários é em média da or 

dem de mais de 2 vezes ao dia, uma vez que o número de loco 

moções classificadas em 2 ou 3 vezes totaliza 69,3% do total, 

não tendo sido registrada nenhuma ocorrência de deslocamen -

Número de desloca 

mentos diários 

uma vez 

duas vezes 

três vezes 

quatro vezes( i) 

totais 

Org.o.s.g. 

Valor 

absoluto 

677 

938 

590 

2.205 

Valor 

relativo 

30,7 

42,5 

26,8 

100,0% 

Tabela 67 - Número de deslocamentos di::lr ios para o tra

balho. 
(i) N~ 1 0 há r egL :tro ,, . 

tos da ordem de mais de 3 vezes ao dia, considerando que ca 
I da movimento corresponde a um. deslocamento e a sua reciproca. 

Os deslocamentos para o trabalho em Marília 

efetuados a curta distância e com o dispêndio de um 

-sao 
I • mmimo 

de tempo diário. A maioria efetua deslocamentos com um gasto 

de até 20 minutos diários, embora no caso de tempo superior 

a 60 minutos tenhamos um aumento significativo, face a cate 

goria imediatamente anterior. A explicação deste 
, . 

acrescimo 

está naquele grupo que residindo em Marília desloca-se dia 
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Tempo de deslocamento 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

menos de 10 minutos 970 42,1 

de 11 a 20 minutos 682 

de 21 a 30 minutos 246 10,7 

de 31 a 40 mi..~utos 122 5,3 

de 41 a 50 minutos 85 3,7 

mais de 60 minutos 197 8 ,6 

Totais 2302 100,0 

Or [~ . o. s. &.: • 

Tabela 68 - Distribuição dos deslocamentos diários para 

o trabalho segundo as diferentes classes de 

tempo dispendido. 

riamente para o trabalho em zonas rurais, ou mesmo cidades 
, . -proxl.Jllas, como sao os casos de professores, aericultores 

viajantes comerciais e outros. Face ao volume de pessoas que 

está incluído nesta Última categoria, acha.mos bastante signi 
, , ' ficativo o numero se nos propusermos a compara-lo a popula 

ção total da cidade. 

Quanto ao meio de locomoção utilizado, o gráfico 

39 e a tabela 69 mostram, em sete diferentes classes, as 

modalidades encontradas em Marília. 



Meio de locomoção 

, . 
carro proprio 

, 
a pe 

Ônibus urbano 

condução da empresa 

outro (principüm.ente 

bicicleta) 

Ônibus interurbano 

taxi 

Totais 

Org.o.s.g. 

Valor 
absoluto 

9.47 

875 

253 

101 

80 

41 

5 

2. 302 
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Valor 
relativo 

41,l 

38,0 

11,0 

4,4 

3,5 

1,8 

0,2 

100,0 

Tabela 69 - Tipos de locomoção }BrB o trabalho utili 

zadas em r.!a.rÍlia. 
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39 - Valores acumulados das moda lidades de locomoção 
para o trabalho em Mar íli a 
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O eráfico e a tabela revelam um fato contrastante. 

Apesar da predominância de deslocamentos à curta distância , 

a locomoção com o carro próprio é a principal nodalidade,sen 

do seguida pela não utilização de qualquer veículo, ou seja, 

aquela realizada a pé. Os deslocamentos individuais é que 

-sao os predominantes. 

Um8. Última tabela relaciona a distância à frequên 

eia diária dos deslocamentos. Ela confirma as observações já 
efetuadas para as demais: predominância de deslocamentos 

.. 
a 

Distância uma vez duas vezes três vezes totais 

menos de l E.ln.. 43(32,1) 72(38,8) 42(36,0) 157 

1 a 2 Km. 33(24,6) 60(32,3) 36(30,7) 129 

2 a 3 Km. 8( 6,0) 23(12,3) 19(16,2) 50 

mais de 3 Km. 50(37,3) 31(16,6) 20(17,1) 101 

Totais 134 186 117 437 

Org.o.s.g. 

Tabela 70 - Relação entre distâncias percorridas e núm~ 

ro de deslocamentos diário~. 

curta distância, com um padrão de duas vezes ao dia, havendo 

uma correlação nega.tiva entre aumento da distância e frequên 

eia dos movimentos. 

No conjunto, lBT8. Marília, verificamos que a di~ 

tância é fator de redução da frequência de deslocamentos do 

número de trabalhadores, das rendas e do volume total de tem 

po dispendido. Com relação a distribuição dos trabalhadores 
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quanto ao sexo e a faixa etária, como ficou demonstrado nos 

dois gráficos respectivos, eJa cria cprucre diferenciaç Ões 

do, portanto, um fator irrelevante. Assim, qualquer 

, sen 1 - . 
ampli,! 

ção de estudos sobre estes aspectos deverá d.ar maior atenção 

às variáveis inicialmente citadas do que a estas Últimas, e~ 

mo explicadoras das variações dos movimentos para o trabalho. 

Migrações intra-urbanas em Marília. 

O significado das alterações populacionais que 

ocorrem dentro das cidades assuma grande importância, sem -
pre que ele seja dimensionalm.ente numeroso face ao volume t~ 

tal da população, bem como pelas consequências que, espacial 

mente, pode provocar. Por causa de sua magnitude, a migração 

intra-urbana é um dos processos básicos para. a compreensão 

d.âs estruturas esi:aciais e sociais das cidades. Ela é cone~ 

·quência de uma realidade cada vez mais observável, pois exi.! 

te, de maneira crescente, um maior número de pessoas que m_!! 

daa seu lll88r de residência a cada ano, por razões bastante 

variadas. 

Estudar as mudanças locais de residência equivale 

a avaliar um micro processo migratório que tem caracteríet! 

cas • significado diverso daquele veri:l'ioado entre países di 
. -

ferentes, ou de uma para outra região, dentro de um me•o 

pe.Ís• As dife ~ renças observáveis entre a primeira e as duaa 

Últimas não são, como se poderia supor, · fundamentadas apenas 

na maior ou menor distância percorrida, mas sim nas vari!; 

ções das motivações e nos p:l.drÕes de arranjo esi:acial que 

produzem. 

No caso das migrações intra-urbanas, as razões de 

mobilidade não são coincidentes com aquelas que podem moti 

var o mesmo processo em perspectiva. inte~cional ou 

regional. Inúmeras pesquisas têm demonstrado que as 

intr&.!: 

-razoes 
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que levam uma pessoa a escolher uma cidade para residir 
... 

na.o 
... 

sao as mesmas que a levam a escolher dentro dela, uma deter-
, 

minada area para morar. 

A maioria das migrações intra-urbanas guarda rela --çao com o crescimento populacional urbano, tipo e volume de 

expansão das atividades econômicas, bem como as facilidades 

que o sistema. de transporte oferece, e a situação sócio-eco

nômica da população. Para Boyce (1969) o tema, apesar de im 

portante, não tem sido estudado convenientemente: 

"Specifically, how and why do people 

change? What are the micro-patterns of 

mobility whitin the city? Is residential 

change easily explained by cha.nges in 

work-place, family income, and the like? 

These questiona have not been investiga.

te in depth, either theoretically or 

empirically" ( p, 22) • 

O tema é duplamente significativo p:i.ra os estudos 

espaciais da população urbana. Primeiramente, é preciso sa 

ber porque as famílias mudam de residência na cidade, ou se 

ja, quais são as variáveis que atuam nesta mobilidade. A par 

tir destas informações, pode-se inclusive discutir e hipote

tizar as mudanças na estrutura social e es1)8.cial da cidade • 

Em segundo lugar, porque o sentido prático do estudo é muito 

importante para os plane jadores que pretendem estabelecer pla 
~ -

nos viáveis para as cidades precisando saber, por isso, o 

que leva os residentes a mover-se e o quanto esta mobilidade 

é desejável e benéfica, ou indesejável e perturbadora. A Pf1!: 

tir desta avaliação é que se pode pensar em interferir nos 

motivos que produzem a mobilidade indesejável. 

vários fatores afetam. a intensidade das migrações 

intra-urbanas: a mudança na utilidade do lugar, incluidos ~ 

te aspecto as características da própria residência e o ci 



-436-

elo de vida; mudanças na renda; no "estatus" sócio-econômico 

etc •• Quaisquer que sejam os fatores, as decisões em mover -

se funcionam como uma espécie de resposta às diversas formas 

de "stress", amplos ou restritos, que cada família necessita 

enfrentar dentro de cada área urbana. 

Todas as observações efetuadas sobre a cidade de 

Kar:Ília mostraram um variado conjunto de "dinâmicas" que, di 

terencialmente, estão relacionadas à questão migratória il;! 

tra-urbana, como é o caso do crescimento populacional, da ex 

pansão territorial da criação de novos bairros, da ampliação 

das atividades econômicas e do aumento da PEA. 

Do total de questionários aplicados (aproximadamel! 

te 3-030}, 528 foram de famílias que haviam efetuado uma mu 

dança de residência dentro do período de dois anos, imediat! 

mente anteriores ao. da realização desta investigação (i). V! 

rificou-se que :pa.ra. cada família migrante, naquele período , 

5,7 não efetuara este tipo de mobilidade. Tem-se assim a im 

pressão que estamos estudando uma ocorrência insignificante. 

Contudo, esta relação decorre da delimitação em dois anos 

do período considerado :para a análise. O estudo dos questi~ 

nários revelou que, se o período tivesse sido ampliado para 

dez anos, em cada cem famílias, sessenta seriam por nós rel! 

cionadas como migrantes. Entretanto, a limitação decorreu do 

próprio objetibo da pesquisa que pretende realçar, quanto a 

esta forma de mobilidade, apenas o período ma.is recente. 

Para avaliar esta característica da população urb! 

na indagamos, primeiramente, sobre. a condição de migrante do 

entreTistadQ., relacionando a residência da época da pesquisa 

com a anterior. l esta questão mais duas foram acrescentadas 

para avaliar a razão principal do deslocamento e a distância 

intra-urbana percorrida. Como complemento destas avaliações, 

indagou-se também se havia perspectiva de mudança da cidade, 

ou dentro dela, para os próximos dois anos e, neste caso, a 

(i) A pesquisa de campo foi efetuada em outubro-novembro de 
1977· 
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indicação da cidade de preferência ou o bairro preferido. 

O per.1'11 das famílias migrantes foi obtido pela 

análise de duas variáveis: a renda familiar e a condição de 

moradia. A primeira, como já foi definido no estudo das ra

zões para migrar, :funciona como interveniente no processo de 

duas forma.ai quando de valor elevado, torna-se um eat:úaul.o 

para a buaca de novas áreas da cidade para residir, adquirir 

casa, etc.; quando baixa, provoca abandono de residência em 

função do valor do alugu.él, se elevado. 

A.a tabe1as apresentam, já de forma agrupada, a di,! 

tribuição dos migrantes em MarÍlia segundo a categoria de 

renda, tabela 71, e a condição de ocupação da mora.dia, tabe

la 72. 

Classe de renda 
(Ct$) 

, 
1- ate 1.500 

2- 1.501 a 3.000 

3- 3.001 a 5.000 

4- 5.001 a 8.ooo 

5- 8.001 a 12.000 

6-·: 12.001 a J..7 .000 

7- mais de 17.000 

To ta.is 

ORG. o.s.G. 

Valor 
absoluto 

56 

92 

125 

95 

72 

43 

45 

528 

Valor 
relativo 

10,6 

17,4 

23,4 

18,0 

13,7 

8,2 

8,5 

100,0 

Tabela 71 - Distribuição dos migrantes intra-urbanos 

em Marília, segundo as categorias de re~ 

da. 



Condição de ocupação 

da moradia 

proprietário 

inquilino 

outra condição 

(cedida) 

Totais 

Ore .o. s . g . 

Valor 
absoluto 

168 

320 

40 

528 
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Valor 
relativo 

32,0% 

61,0% 

1,0% 

100,0% 

Tabela 72 - Distribuição dos migrantes intra-urbanos 

em Marília, segundo a condição de ocupação 

da moradia. 

Pode-se pressupor que a condição de locatári~ . seja 

um fator fundamental para a ocorrência do processo migrató -

rio. Entretanto, a Última tabela revela um volume não desPI'!, 

zÍvel de migrantes classificados como proprietários, condi 

ção esta que parece ser negativa à ocorrência. Mas, quando 

rel~cionamos estes valores aos fatores determinantes, conat~ 

ta-se que há uma relação com aquisição ou construção de casa 

própria e, portanto, a mobilidade representa uma mudança na 

condição de inquilino para proprietário. Também, quanto aos 

migrantes classificados como inquilinos, ficou evidente que 

a questão do aluguél em termos de valor e de término de con 

trato é fator importante para a explicação desta migração. 

A correlação entre estas duas tabulações como se 

acham registradas na tabela 73 , permite que se obtenha me 

lhor avaliação do desempenho das mesmas no processo migrató-

rio. 
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Classe de Condição de Valor Valor 
renda 'moradia absoluto relativo 

l 1 10 2,~ 

1 2 36 6,8 

1 3 10 2,0 

2 1 14 2,6 

2 2 68 12,8 

2 3 10 2,0 

3 1 32 6,1 

3 2 88 16,6 

3 3 5 1,0 

4 1 36 1,0 

4 2 54 10,1 

4 3 5 1,0 

5 1 28 5,3 

5 2 39 7,4 

5 3 5 1,0 

6 1 23 4,4 

6 2 20 3,6 

6 3 

7 1 25 4,6 

7 2 15 2,7 

7 3 5 1,0 

!otais 528 100,0 

Org.o.s. e, . 

Tabela 73 - Relação entre a classe de renda e a condi -

ção de moradia para os migrantes intra-urba -
nos em Marília (i). 

(1) Os cÓdigos numéricos tanto da renda como da condição de 
moradia são os utilizados no questionário aplicado con -
:forme anexo IV. 
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A avaliação do coeficiente de correlação ( segundo 

Spearman) entre renda e condição de moradia revelou, para oe 

migrantes proprietários, um :Índice de o,81 e :pe.ra os -não pr~ 

prietárioe 0,94-. Temos, assim, uma forte correlação positin 

para os dois casos que é mais acentuada para. os Últimos por 

razões diversas. A explanação deste comportamento relaciona

ee à grande mobilidade doe migrantes, na condição de locatá

rios e com baixa renda. Assim, desde a impossibilidade de ~ 

ge.r o valor do aluguél até o término de contrato de locação, 

justificam a intensificação da ocorrência nesta faixa. Not~ 

se, com o aumento da renda, que há uma diminuição do 

de migrantes. 

, 
numero 

No outro extremo da tabela temos uma predominância 

de proprietários como migrantes. Aqui a razão de compra ou 

construção da casa própria, meemo quando se trata se vender 

uma propriedade para adquirir outra, é a variável explanató

ria fundamental. Registre-se que os proprietários de baixa 

renda são menos móveis do que os de alta renda. Isto porque 

a locomoção está relacionada à aquisição de residência o que, 

evidentemente, os desta faixa não podem fazê-lo. 

Mesmo sendo Marília uma cidade de dimensão espa. -

cial pe'uena, considerou-se nesta análise do processo mi~ 

tório a variável distância, ou seja, qual tinha sido o afas 

tamento entre a atual residência e a imediatamente anterior. 

Estas informações, que estão apresentadas na tabela 74 , mo!. 

trem um certo declínio com o aumento da distância. Entretan

to, para. a classe de distâncias superiores a 3 quilômetros , 

temos um acréscimo que absorve razoável parcela dos migra.n 
~ 

tes de renda mais alta. 

A relação entre as migrações a maiores distância.e 

e a categoria de renda demonstrou que mais de 5o% dos que se 

deslocam nesta condição, embora não possam ser classificad:B 

na cateeoria de renda 7, a mais elevada, também não fazem 

parte das categorias 1 e, muito pouco, da 2. Assim, ficou ex 

plÍcito que as migrações de baixa renda são efetuadas à cur 

ta distância e, as das rendas intermediárias, á distâncias 



Distância de 

deslocamento 

menos de 1 Km. 

1 a 2 Km. 

2 a 3 Km. 

mais de 3 Km. 

Org.o.s.g. 

Valor 

absoluto 

274 

105 

58 

94 
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Valor 

relativo 

51,5 

19,8 

11,0 

17,7 

Tabela 74 - Distribuição dos migrantes intra-urbanos se 

gundo as distâncias de deslocamentos. 

maiores. li evidente que, especialmente quando a razão do de.! 

locam.ento for o valor do alU&Uél, ou o do imóvel, o preço da 

terra e das residências urbanas exercem ·iapel importante. 

ra -Por que se migra. em Marília? Classificam.os as 

zões básicas para migrar em cinco categorias: compra ou con~ 

trução da casa própria, mudança de local de trabalho, probl!, 

ma escolar dos filhos, valor do aluguél e, mais uma, codif! 

cada como outras, abrangendo grande variação interna. :Nesta 

Última, temos classificadas razões de natureza social, econ~ 

mica, ou de ciclo de vida. 



Razão princillfl.l da 
mipção 

coapra ou construção da , 
casa propria 

valor do aluguel 

mudança do local de trabalho 

problema escolar dos filhos 

outras 

Totais 
Org.o.s.g. 

Valor 
absoluto 

149 

81 

47 

31 

223 

531 
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Valor 
relativo 

28,0 

15,0 

9,0 

6,0 

42,0 

100,0 

Tabela 75 - Distribuição dos migrantes intra-urbanos 

segundo a razão principal do deslocamento. 

Razões de migração 
contidas na categoria 

"antms" 

não gostava da residência 
anterior, ou de sua loca
lização 

casamento 

venda do imóvel e demolição 
da residência 

término de contrato 

situação financeira 

distância de familiares 

não definida 

Totais 
Org.o.s.g. 

Valor 

absoluto 

70 

45 

37 

22 

16 

11 

22 

223 

Valor 

relativo 

31,0 

20,0 

17,0 

10,0 

7,0 

5,0 

10,0 

100,0 

Tabela 76 - Decomposição da categoria "outras" para os 
migrantes intra-urbanos em Marília. 
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Ha tabela 75 , excetuando-se a catee oria "outras ", 

a obtenção de casa própria e o valor do alusuel f ora.m os 

principais fatores que motivaram os deslocamentos, abrange_a 

do mais de 40% das ocorrências. Verificou-se, tam.bé, que os 

-deslocamentos por motivo de mudança de local de trabalho nao 

tiveram maior significância. Este aspecto pode ser relaciol'l! 

do ao fato de que Marília ainda não se exµi.ndiu necessaria -

mente, a ponto de adquirir uma estrutura esi:acial que justi

fique, em maior escala, migração residenci al em busca de pro 

-xi.midade de trabalho. A maioria dos erapreeos nao se encon 

tra.m à distâncias excessiva s das residências e isto 

mostrado na análise sobre os movinentos para o trabalho. 

-
foi 

No elenco de outra s razões fomos surpreendidos com 

o quesito "não cos ta.r da residência anterior" como a mai s ~ 

portante, aliás, para todo o conj unto, ela ocupa Uill terceiro 

posto. t a dilaensa o da percepçã o espacial f uncionando como 

o 

CO NTRATO 

OEF E Nl l.J A 

OE RESIOEN CIA 

E FAM ILI ARE S 
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explicadora da mobilidade interna na cidade. Também a migra 

ção motivada pelo casamento foi significativa, sendo ela um 

exemplo daquilo que se convenciona classificar como migração 

de ciclo de vida. 

Como TularÍlia continua em processo de expansão es~ 

cial e nesta estão incluidos os aumentos dos núcleos habita 

cionais populares, como os surgidos na década de setenta, 

de se supor que as migrações intra-urbanas tenderão a se 

pliar. 

, 
e 

am 

A dimensão migratória das populações, dentro das 

cidades, não deve ser vista apenas em termos de níveis de 

renda, condição de ocupação da residência, ou de distâncias 

mas, também, em função de sua distribuição espacial. Migra

se de onde para onde? com que predominância? 

A distribuição espacial dos fluxos migratórios in 

tra-urbanos de Marília está contida na carta que representa 

simultâneamente a direção e os pontos de origem e destino 

dos mesmos. Esta análise distribucional complementa 

da questão migratória. 

aquela 

Embora a carta represente apenas uma amostra de 

20% do total de migrantes, segundo as classes de distâncias 

percorridas, permite que se verifique algumas tendências do 

processo (i). A partir dela verifica-se que: 1- há uma nÍti 

da tendência migratória a partir das áreas centrais para as 

áreas periféricas ao centro; 2- há uma grande quantidade de 

migrações dentro do próprio bairro; 3- as migrações, à maio 

res distâncias, ocorrem entre bairros e não entre o centro e 

os bairros e isto representa um outro estágio do processo mi 

gratÓrio; 4- predomina o deslocamento à curta distância, o 

que indica que se muda de casa mas não de bairro. 

(i) a carta foi elaborada em termos de amostras em função de 
dificuldades de representação, dada a escala da mesma. 
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Gráfico n2. 41 - Relação entre o percentua 1 de migro ção intra urbana e 
distância percorrida na cidade de Mari'l1a . 

No conjunto, Marília está sofrendo um processo mi 

•atÓrio a !)artir das áreas mais centrais, não ocorrendo ain 

aquele deslocamento de população de áreas periféricas em 

ração ao centro, para ocupu- os vazios deiXados, como oco~ 

em cidades de maior porte. Entretanto, já há evidências 

existência de ~ casas de cômodos, moradias de fundos de 

inta1 e outras, mesmo que ainda em pequeno número, ocorre!! 

em áreas mais centrais. 

A ocorrência de qualquer processo migratório envo1 

dois momentos significativos·: a decisão de mover-se e ~ 

onde mover-se. Para avaliar,· mesmo que em caráter de po 

ncialidade esta característica da população de Marília, in 

u!mos, na investigação, quesitos que nos permitiram verifi 
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car, t~to para os migrantes como para os não mierantes, as 

preferâncias espa.ciais intra-urbanas como fator de 

de processos migratórios. As questões envolviam a 

-geraçao 

preferên 

eia por bairro da cidade, o desejo de mierar internamente, 

ou o de .sair de Marília. A tabela 77 mostra, inicialmente, 

a primeira característica. 

Valor Valor 
Bairro da cidade preferido absoluto relativo 

Maria Izabel 990 35,5 

Centro da cidade 697 25,0 

Salgado Filho e prolongamento 268 9,6 

Alto Cafezal 134 4,8 

Cascata 117 4,2 

Fragata 103 3,7 

Barbosa 69 2,5 

Jardim Tangará 64 2,3 

Outros 345 12,4 

Totais 100,0 

Tabela 77 - Preferências espaciais dos residentes em 

Marília. 

Poderemos considerar que os valores obtidos eviden 

ciam uma crande contradição entre a migração efetivamente ve 
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rificada e as aspirações da população urbana em termos dos 

espaços disponíveis e desejados. Uma observação não apenas 

das 1 áreas preferidas, .mas também do s valores represent~ 

dos pelos números de preferências, revela um certo distancia 

menta entre alas, uma vez que cada familia investigada pelo 

questionário indicou até duas áreas de sua preferência den 

tro da cidade para futura migração. 

Um bairro, Maria Izabel, isoladamente, absorveu 

35% do total das escolhas, enquanto o centro da cidade 25%. 
, ,,. 

No conjunto as duas areas detem a maioria das preferências 

urbanas, ou seja, 60% do total de respostas obtidas. t inte 

reasante observar que foram os residentes das mais baixas 

classes de renda que se manifestaram, de maneira acentuada, 

ese j arresidir no centro da cidade. Também foram eles que indi 

cara.m, com bastante frequência, sua preferência pelo bairro 

Maria Izabel. Trata-se evidentemente de uma manifestação de 

desejo de ascenção social. 

As populações dotadas de rendas mais elevadas apre 

sentaram valores pratica.mente nulos quanto às suas preferê!! 

cias pela área central, e acentuada participa.ção quanto ao 

bairro Maria Izabel que, no âmbito da cidade, é considerado 

como área de boa qualidade para fins residenciais. Todas as 

demais áreas tiveram valores sensivelmente inferiores qua.B: 

to à escolha para residência. 
,. 

Estas potencialidades reveladas pela pesquisa vem 

em apoio a nossa hipótese, quanto ao fato de que a 

da cidade tenderá a produzir transferências de 

..., 
expa.nsao 

populações 

das áreas periféricas para o centro, e das áreas peri- cen

trais para os bairros mais afastados. Trata-se de um proce~ 

ao de ajuste à uma nova ordem social e econômica na cidade, 

quanto ao uso do espaço urbano decorrente de seu crescimento 

em sentido mais amplo. 

Quanto ao desejo ou aspiração de migrar de Mar:Ília, 

ou em Mar:Ília, a pesquisa penni tiu-nos detectar resultados 
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muito d:Íspa.res. Enquanto no caso da pretensão em sair de Ma 

rÍlia os números foram pouco significativos, 260 ocorrênaias 

ou 9% do total da população investigada, a migração intra-UE 

bana revelou a existência de aproximadamente 900 pessoas, o 

que dá um percentual de 30%. As localidades de preferênciaE§l

ra a migração inter-urbana foram muito dispersas, podendo 

apenas ser destacadas São Paulo, Campinas, Bauru e Ribeirão 

Preto. ~ evidente que muitas destas aspirações não se concre 

tizarão. Mas se do ponto de vista teórico está reconhecido 

que as migrações são precedidas pela manifestação do desejo 

de sair, os números colhidos são indicadores de visível si& 

nificância. 

A análise revelou que o grupo de variáveis que me 

dem satisfação e acessibilidade estão se tornando importa!! 

tes fatores para os processos migratórios. Investigações fu 

turas devem contemplar, de maneira mais detalhada ainda, es 

tes aspectos que, de maneira isolada ou em conjunto com ou 

troa, são razões de explicações dos processos migratórios in 

tra-urbanos. 

Concluimos, aqui, a análise de todo o conjunto de 

que se compõe. a dinâmica demo[7áfica da cidade de Marília. O 

estudo envolveu grande amplitude de aspectos e, portanto 
' 

inúmeras variáveis, onde o maior problema não se constitui 

na necessidade de relacioná-los, mas sim em t er que estabel~ 

cer relações entre informes tão diversos quanto à qualidade ·' 

e forma de apresentação. Este aspecto é bastante importante 

quando se considera que, em qualquer área, uma pesquisa será 

tão eficiente quanto o for o conjunto de dados de que foi 

originada. 

Desenvolvemos todo um conjunto de processos para 

eliminar ou pelo menos minimizar, estas deficiências quanto 

à utilização dos dados. Assim, análises comp:l.rativas, inter

polações, extrapolações e outras técnicas, tiveram que ser 

utilizadas. FeliZI!lente, a grande ~uantidade de dados e seu 

grau de interrelacionamento permitiu que se fizesse cruzame~ 

tos dos informes e, assim, testa.mos se o q_ue estava sendo efe 
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tuado a)?resentava consistência e valid.ade, ou não, e, neste 

caso, eram eliminados. 

Apesar das deficiências indicadas foi possível de 

senvolver um estudo de população disposta num espaço urbano, 

o de Marília e, com isto, contribuir :para um tema que no mo -
mento a geografia vem aI>resentando interesse: o dos 

de es,lBços sociais e os padrões sociais dos espaços. 

tipos 

Muitos desajustes e perplexidades são vistas em es 

cala crescente, nas áreas urbanas, e isto foi percebido em 

Marília. São desajustes nos espaços e nas populações que os 

ocupam. Por isto, é preciso, com urgência, aprender-se a ver, 

refletir e a explanar estas áreas e suas populações, uma vez 

que as ocorrências assumem maior importância e gravidade por 

estarem dispostas em pequenos espaços. Nisto reside sua ori 

ginalidade, mas também sua complexidade e a perplexidade que 

provoca. 

O conjunto revelou uma geografia de desigualdades, 

desde os tamanhos das diferentes parcelas do espaço intra-U!:, 

bano em Marília, aos dos nÚm.eros de suas populações, suas 

atividades, movimentos e migrações. Estas desigualdades fi 

caram mais evidentes quando as analisa.mos espacializadas, do 

que nas estruturas que os nÚmeros de cada uma delas eviden -

ciavam. Conclui.mos pelo reconhecimento da existência de uma 

desigualdade de pessoas, ao lado de uma desieua,ldade de esJ>!. 

ços. Esta, pedra de toque de toda a ciência geográfica, so 

mente tem valor quando associada àquela. As desigualdades e.! 

pa.ciais assumem significado somente quando avaliadas à luz 

dos homens que as produzem e que, desta forma, tornam-se a 

wiidade de medida de toda a análise. 
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