
Universidade de São Paulo 

 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 

Departamento de Geografia 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODEIBLER SANTO GUIDUGLI 

 

 

A GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO URBANA: ASPECTOS TEÓRICOS E O 

CASO MARÍLIA SP 

 
 
 
 

VOLUME 2 
 Parte 5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  SÃO PAULO 
 

  1979 



CONCLUSÃO 

"Les plus grandes eff orts de l'esprit 

huma.in échouent devant une queetion mal 

posée." (Decouflé, 1973:5). 

Todo o desenvolvimento e os resultados obtidos em 

qualquer investigação dependem muito mais das questões que 

o próprio pesquisador propôs, do que das reflexões que post!, 

riormente faça sobre as respostas colhidas. Ao longo de nos 

so trabalho centenas de questões foram propostas, muitas de 

maneira explícita, outras implícitas nas respostas ofereci -

das, embora inúmeras outras restem para ser ef atuadas. Em 

nosso conceito, investigar é isto. t ser capaz de propor~ 

tões adequadas, de manusear respostas mesmo que parciais e, 

principalmente, de reconhecer, ao final de uma investigação, 

que somente novas questões é que tornam possível encerrar um 

trabalho, projetando essas indagações para o futuro. Fazemos 

geogra:fia do passado, do presente ou para o futuro? 

Na a.nál.iee da dimensão temporal que ef etuamoe no 

início do terceiro capítulo, alguma coisa sobre o futuro foi 

delineada. Vários autores preocuparam-se com uma geogra:fia 

prospectiva e, assim, de maneira associada, procuraram ligar 

o futuro da a.nál.ise espacial com o futuro da ciência. Haggett 

(1972), na conclusão de seu livro, através de dois capítulos 

"Ways of looking Forward" e "On going further in Geography"

trouxe à nossa reflexão o futuro em dois sentidos: primeiro, 

o futuro das organizações espaciais e as técnicas que os 

geógrafos devem utilizar para projetá-las; segundo, o futuro 

da própria geogra:fia, responsável pelas análises e projeções. 

Também Kox (1972), na conclusão de seu texto, ind,! 

gou: Com toda esta informação e com o estímulo intelectual~ 

ra onde vamos a partir daqui? Desejava, com isto, destacar e 
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chamar a atenção do leitor para o papel da geografia no fu~ 

ro. Santos (1978), analisando os aspectos das rel.açÕes entre 

geog:raf ia e o futuro do homem, deixou-nos esta reflexão sim 

ples, sintética, mas incisiva: 

"Uma ciência 4igna desse nome deve pre~ 

cupar-se com o futuro. Uma ciência do ho 

mem deve cuidar do futuro. Não como um 

mero exercício acadêmico mas para dominá 

lo" ( p. 213) • 

Final.mente, Chisholm (1979), no sexto e Último ca 

pÍtulo de sua obra também indagou: Para onde vamos? Em segaj; 

da, afirmou que já era tempo de tentar-se uma resposta ' as 

duas questões básicas que propusera e, ao mesmo tempo, olhar 

para o futuro, numa tentativa de discernir as 

chances das coisas que estariam para vir. 

principais 

Quatro autores e Ul!la , -única preocupaçao: o futuro 

do espaço, da geografia e das suas investigações. Isto sint~ 

tiza toda a dinâmica de uma pesquisa, um ponto de relação en 

tre o presente e o fUtur .) .o futuro é imprevisível, não se po 

de saber exatamente o que será, a não ser quando tenha ocor 

rido. Mas, pode-se agir como se fosse possível construir es 

te futuro, embora esta construção seja fruto da ação social 

do homem e, assim, se torne bem mais imprevisível como afir 

mou Sauvy (1956): 

"Si l'homme avait quelque action sur les 

coura des astres, la prévision 

eclipses se présenterant sous un 

plus délicat". 

de e 

jour 

Nossa conclusão não repetirá fatos, obse~açõee 

características já definidas em cada parcela do estudo. 

, 
Ela 

não se constituirá num resumo de conclusões. Ao contrária, ela 
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oscilará entre o balanço do real e a prospectiva do imaginá
rio, dois exercícios que se completam na ação de diagnosti -

oar e de prognosticar em geografia. 

Com a análise da contribuição prática do estudo 

da população urbana e da população como unida.de de medida de 

valor, faremos o balanço do real. Avaliando os problema.a e

mergentes, espacialmente localizados, face às questões de 

planejamentq exercitaremos a prospectiva. Ao final, algumas 

reflexões como auto-crítica do autor. 

O estudo da geografia da população urbana, seu 

sentido prático e significado como medida de valor. 

A relação proposta neste título, focaliza, em sua 

primeira parte, dois aspectos controversos. De um lado, a 

busca de uma caracterização final que se intentou desenvol -

ver durante todo o transcorrer da pesquisa, ou seja, uma me

lhor conceituação do campo de estudo da população em geogra

fia. De outro, a não menos crucial questão, tão bem poeta pr 

Harrison (1977): 

"I lmow what geography is but how does 

one apply it" (297). 

Comecemos por considerar a segunda questão, pois a 

primeira nela está contida: o uso da geografia a aplicação cl9 

suas pesquisas e sua relevância como ciência. Entretanto, é 
preciso considerar que refletir sobre a geografia ~ refletir 

sobre nós mesmos, nossos métodos, nossas preferências e nos

sas deficiências. A:final, somos os produtores de uma geogra

fia que deve ter utilidade. 

Quando refletimos sobre o uso da ciência somos to

mados de uma preocupação, não com uma investigação que des -
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creva, sintetize e que às vezes até profetize mas, muito 

ma.is, com uma geografia que se torne parte de um empreendi

mento, visando ajudar a tomar melhor o espaço que o homem 

usa. Em outras palavras, porque e quanto nosso trabalho é l".! 

levante. E, em que medida ele não ignora as necessidades hu -
manas e as manifestações espaciais evidenciadas em tantos 

constraJl8imentos que o homem enfrenta, nas diversas parcelas 

da superfície da terra. 

No caso desta pesquisa, não fomos um "geÓgra:f'o" à 
distância. Dez anos de vivência em Ma.rÍlia e um exaustivo 

trabalho de pesquisa de campo que variou do indivíduo à col_! 

tividade, da residência à totalidade do espaço urbano, perJD! 

tindo avaliar simultâneamente as evidências e as tendências. 

Mas isto não nos permite classificar a tarefa concluída como 

aplicada. São necessárias ainda algumas mudanças. A primeira 

que percebi indispensável é a de começar a aprender a falar 

menos para nós mesmos (os geógrafos) e mais para os outros , 

e que fazem a maioria. 

Num mundo onde a expansão é a tônica, onde o aumen -
to das inovações produzem apenas soluções de caráter fugaz e 

contemporâneo, aliados a um conjunto de insatisfações que 

são acentua.damente insatisfações espaciais, está a exigirque 

a geografia seja utiliza.da. Para utilizá-la, aprendam.os a 

nova linguagem da comunicação, a do entendimento do espaço 

social. Ela não pode se omitir nos problemas do espaço e nas 

conjunturas dos lugares. 

A busca desta nova linguagem tem um pressuposto bá 

sico: o demográfico. Ele é a base de toda a sua ordenação e 

intelegibilidade por ser a unidade de medida de todos os 

acertos, erros e desvios. 

Considerada a população como a variável fundam.en -

tal na explicação do espaço, devemos também registrar, em 

sentido de maior detalhe, que é nos lugares urbanos onde te 

mos a ma.is intensa relação entre espaço e população. Toda a 

análise desenvolvida, onde contrastam.os a população da micr2 

região de Marília com a do próprio município · ~ . e a da cidade, 



-45G-

demonstrou o caráter diferencial segundo tipos, categorias e 

formas dos espaços considerádos. Tanto as variações verti 

cais, quanto as horizontais, assumiram o papel explanatório. 

Isto como reflexo de uma forma de organização espacial insa-

tisfatÓria, decorrendo daí tantas contradições entre o 

cer e o predominantemente decrescer, observados. 

cres -
A anál.iee revelou o grau das di:f erentes distâncias 

existentes entre a população de Marília e todas as demais p~ 

pulações coBSideradas, quer das áreas urbanas, quer das áreee 

rurais. Posto isto, tornou-se visível a difícil situação da 

cidade. A região se esvazia, ou pelo menos não cresce a ~ 

veis esperados e desejados, enquanto o grau de concentração 

nela se intensifica. 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu, de maneira 

didática, mostrar toda uma situação de contradições popula -

cionais, vistas em seus processos de distribuições espaciais 

de irregularidades. As interrelaçõee entre as diferentes ca 

:racterísticas da população de 11a.rÍlia ficaram evidentes, bem 

como suas relações de desajustes com o espaço foram percebi-

das e registradas. Nos resultados tivemos nítidos perfis 

desigualdades. 

O estudo das populações urbanas é um estudo de 

terogeneidades, onde o crescimento dos números não são 

res de explicação das demais características. são estas 

rogeneidades que criam as contradições do espaço urbano, 

rando crescentes conflitos entre as populações, entre os 

de 

he 

fato 

hete 

g~ 

es -
paços e, final.mente, entre una e outros. Assim para apreen -

der a complexidade contida no espaço urbano, devemos princi

piar por estudar a sua população que varia no número, nas 

qualidades e nas suas disposições espaciais em um grau de ve 

locidad.e que somente nestas áreas podem ser observadas. 

Se na geografia da população, persistem ainda al~ 

mas indefinições, deverá ela, através dos estudos da popul!: 

ção urbana, começar a definir-se melhor. Estudar população em 

geografia é estudar a geografia da população dos lugares ur 

banos.( i) 
( i) Parmanece ttma que~; tão aberta n di fer .;m;u entre o;; ~o c1cei 

tos de po-pulação em geogr~ : fi:°: e em soeiol::>gin. 
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Nas áreas urbanas, as questões sobre utilização da 

terra e doe outros recursos tornam-se cada dia mais comple -

xas, competitivas e, porque não dizer, selvagens. As solu 

ções que devem ser encontradas não estão apenas na compreen

são da complexidade e da competitividade, mas sim no estudo 

de quem cria e sofre os efeitos destas situações: a sua po~ 

lação. Ela é a unidade de medida de valor, como agente e co 

mo paciente, de todo o espaço. 

Quando, nos estudos geográficos, procuramos, em 

primeiro lugar, quantificar as diferentes formas de expansão 

espacial, constatamos posteriormente dificuldades no relac1_2 

na.mento e na comparação de uma área com outras. Mas quando a 

população é tomada como a unidade de medida na análise espa

cial, uma cadeia de ligações facilmente se estabelece e o 

fim Último, que é a compreensão do espaço, é obtido. 

Toda a análise espacial da população de MarÍlia fa:L 

desenvolvida nestes termos: a população serviu de medida en 

tre os próprios valores demográficos, bem como em relação 

aos não demográficos. Assim, destacamos a população como ~ 

dade de medida do processo de ocupação da área e das suas 

mudanças. As populações do município e a da cidade serviram 

de paradigma para mostrar os desvios que estão ocorrendo em 

toda a região, embora nem uma nem outras sirvam de padrões 

que devam ser alcançados. 

Através deste estudo, o verdadeiro significado da 

cidade na região, da cidade no município e da organização ao 

cial do espaço urbano de MarÍlia foram obtidos. E, para que 

isto fosse possível, a população foi vista sob dupla perspe~ 

tiva: pelo seu próprio aUm.ento, e disto decorria uma modali

dade de intervenção no espaço; e pelas suas decisões e .!...tu.! 
çÕes espaciais, gerando assim um modelo de mudanças, divereo 

do que seria se resultasse apenas de um aumento numérico. 

Os resultados mostraram que as relações entre a P.2 

pulação e o espaço nunca foram simétricas. As ampliações dos 

espaços urbanos não foram acompanha.das pelas dos números 

pulacionais; o número de loteamentos não correspondeu ao 
P.2 

, 
nu 



mero daqueles que efetivamente necessitavam de novos espaços 

para residir; a criação dos municípios na região não esteve, 

obrigatoriamente, relacionada ao aumento dos números popul.f: 

cionais; as mudanças nos totais urbanos não corresponderam ao 

crescimento vegetativo. Talvez, nestas contradições, é que 

tenhamos as raízes da maioria dos problemas urbanos em geral 

e de Marília em particular. 

As questões para o planejamento 

Assim, como a população urbana é a unidade de medi 

da de valor para qualificar, tanto a si própria, como o esp_! 

ço que ocupa, deve constituir-se no instrumento básico das 

tarefas de planejamento urbano. t a partir desses princípios 

que se pode desenvolver qualquer aplicação dos estudos geo

gráficos de população, cotejando a espacialização dos valo 

res, as mudanças produzidas e projetar as efetivamente neces 
, . 

sa.rias. 

A pesquisa revelou, em várias oportunidades, estes 

desajustes entre uma coisa e outra. A mensuração dos mesmos 

é que perm.ite, na prática, a busca de soluções alternativas 

ou, pelo menos, melhorativas das realidades observadas e 

sentidas pela população urbana. Estas tarefas estão incluí

das nas tarefas de planejamento urbano, no qual a geografia 

pode e deve participar. 

Quanto aos desajustes, poderemos dizer, em caráter 

de síntese, que os constatados em :Marília nada maia foram que 

resultantes, aliás inevitáveis, da concentração de grandes 

quantidades de pessoas, demográfica, social e economicamente 

muito diversas, dentro de um pequeno território, gerando mu 

danças quali-quantitativas. Estas mudanças tiveram, predomi

nantemente, uma direção centrífuga porque não decorreram de 

influências externas, mas de sua própria população que num 
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processo constante vem se deslocando do centro para a perif e 

ria da cidade. Assim, a população criou e submeteu-se àe for 

mas por ela criada. 

Na análise conjuntural do crescimento f Ísico e de 

mográ:rico de Marília evidenciamos, através de diferentes p~ 

drÕes, que cada uma das variáveis apresentou alguns elemen 

tos básicos que devem ser coneiderad.oe, em qualquer plano 

que para ela se estabeleça. Pudemos categorizá-los à luz das 

observações efetuadas pelos entrevistados nos questionários 

aplicados e através da observação pessoal de problemas já e 

videntes. A relação que elaboramos abrange apenas os seis 

mais significativos, embora muitos outros, de menor grandeza, 

pudessem ser relacionados: 

1- a expansão urbana externa excessiva, além doe 

limites das reais necessidades da população; 

2- desequilíbrios nas distribuições das densidades 

populacionais e nas das residências; 

3- dificuldades nos sistemas de transporte, fruto 

das relações doe dois elementos anteriores; 

4- o elevado custo da terra urbana, devido ao pr~ 

cesso de supervalorização de determinadas áreas 
na cidade, provocando assim uma acumulação eep.! 

culativa dos espaços urbanos; 

5- falta de moradias para as populações de baixas 

rendas; 

6- inexistência ou insuficiência de recursos muni 

cipais para a solução destes e de muitos outros 

problemas urbanos. 

Analisando eapacialmente este conjunto de proble!ms, 

verificamos que todos eles se refletem mais deretamente ao 



-4-60-

bre vários serviços públicos da cidade: 

1- controle planejado do uso da terra, apesar da .! 

xistência de um plano diretor; 

2- transporte pÚblico; 

3- rodovias, onde a exurbanização está transfo~ 

do os eixos de circulação inter-urbana em meras 

vias locais de circulação; 

4- moradias populares tanto na questão de sua qua,!! 

tidade como na de sua localização; 

5- abastecimento de água e esgoto, face à expansão 

física e não demográfica da cidade; 

6- localização de serviços sociais; 

7- controle da poluição (ruidos, odores, água, etc) 

que no momento já começam. a se evidenciar, emb_2 

ra em caráter esparso e pontual; 

8- controle da erosão que atinge a periferia da ci 

dade; 

9- deposição do lixo urbano. 

A cidade necessita desenvolver tarefas de reorganl: 

zação, para procurar compatibilizar sua população ao espaço 

e vice-versa. A análise destas relações, visando ajustar uma 

coisa à outra, deverá principiar por definir alguns pontos 

básicos para o conjunto: os aspectos sociais e ecológicos da 

cidade, desvios no uso do solo urbano e a estrutura espacial 

de sua economia, densidades demográficas e sua distribuição 

no espaço urbano, bem como as das residências, migrações e 

movimentos intra-urbanos e, em caráter de síntese, a intera

ção espacial das diversas parcelas do espaço da cidade. 

t preciso, como definiu Wilhen (1978), procurar en 
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xergar a cidade e não apena.a "olhá-la". A partir deste pos! 

cionamento é que poderemos definir melhor quem está obtendo 

vantagens, na. atual estrutura, :para que se possa redefinir 

metas e prioridades, de tal sorte que levem mais pessoas a 

possuir mais benef Íc ios. 

Além doe problemas detectados em especÍfico :para a 

cidade, não se pode ignorar um outro conjunto deles que ca -

racteriza a micro-região onde está Marília. Estes, quer de 

maneira isolada, ou mesmo em conjunto, interferem sobre a vi 

da e o desenvolvimento da cidade. O elenco deles foi avalia

do através de pesquisa efetuada pela Secretaria de Planeja -

mento do G.overno do E·stado de São Paulo, e publicada sob o 

título de "Problemas emergentes do estado de São Paulo", em 

1976. 
A região administrativa, onde está o município de 

Marília (i), caracteriza-se como área de transição agrícola, 

substituição parcial de cafezais antigos por novos, expansão 

da sericicultura e avicultura e um modesto incremento da in 

dustrialização. 

Conforme já analisamos detalhadamente no capítulo 

terceiro, a população da região, que vinha tendo um acentua

do rítmo de crescimento, no início de sua história, passou a 

decrescer em termos relativos para, finalmente, decrescer 
, 

tem.bem em sentido absoluto. Isto se refletiu bastante no 

meio rural, a área mais afetada pelas alterações demoeráfi -

cas. 

A própria dinâmica da economia regional participou 

desta tendência, principalmente devido ao avanço da frontei

ra agrícola d'e uma maneira geral, mas especialmente como ººl! 
sequência do avanço da cultura do café em direção ao norte 

do Paraná, ao mesmo tempo em que ocorria a substituição des 

(i) A região admjnjstrativa corresponde a divisão territori
al do E;stado implantada pela Secretaria de Plane jam.ento 
para fins de administração. Ela, em termos territorial é 
mais abrangente que as micro-regiões homogêneas defini -
das pelo IBGE. 
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ta cultura por outras qµ.e utilizam menor parcela de mão-de -

obra. 

A tabela 78 e o gráfico 42 , nostram a evolução das 

duas princi}8is culturas regionais, o café e o algodão, CO!! 

parando o comportamento do Estado de São Paulo com o do mun,! 

cÍpio de Marília. 



lata.do J:unioÍpio 

oaf é 

1940 724.949t. =100% =100~ 22.423t. =100~ 41.847t = 10°" 

_1950 864.862 119 445.559 53 lll 1.608 18 

1960 1.344.918 185 442.046 52 19.136 76 8 

.1970 466.757 76 610.222 72 8.181 36 49 0,1 

OBG. o.s.G. 

!!abela 78 - Evo1ução ela ~u~ de café e al&04ão no estado de São PaW.o e no mmicÍpJ.o de 

J:erÚia, entre 1940 e 1970 (1) 

Jlonete - Oensos As;r!co1as do Brasil, 1940 - 1970 

_(i) Os wl.ores relatiwe ftpt'9S9D"tam O peroentmJ. de produção de ca4a data :face ao ;.observado 
• 1940. 

1 
.pi. 

O\ 

"" 1 
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1 - 1 t da produça-o de cate' e algodão no estado de 
n~ 42 - Evo uçao re a 1va 

São Paulo e no municÍp10 de Marília entre 1340 - 1970 (1940 = 

Verifica-se por exemplo, que o algodão, o sustenta 

dor da área quando da crise da C3feicultura na década de 30, 

declinou sensivelmente e de maneira rápida. Quanto ao café, 

que chegou ao apogeu na década de 50, declinou bastante, re 

presentando o total produzido em 1970 apenas um terço do que 

fora obtido em 1940. 

Também é significativo para esta visão pa.norâmicada 

economia da área, avaliarmos a evolução do número de estabe

lecimentos comerciais e industriais de Marília, face ao com 

portamento geral do estado. 



Ano Estado Município 
estabelecimentos estabelecil!lentos estabelecimentos estabelecimentos 
industriais comerciais industriais comerciais 

.1940 14.225 ~ 100% 41.199 100% 94 = 100% 414 loo% 

1950 25.016 175 50.519 122 181 192 548 132 

1960 23.303 163 79.238 156 195 207 591 142 

1970 50.55õ 35 131.919 320 251 267 698 168 

ORG. o.s.G. 

~abela 79 - Evolução do ntúnero de estabelecimentos industriais e comerciais no estado 

de 13ão Paulo e no nUl'!.ÍcÍpio de Marília entre 1940 e 1970. 

Fonte - Censos Industriais, Comerciais e de Serviços do Brasil. 1940 - 1970. 
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Embora quanto às atividades industriais e come!': 

ciais os números sejam mais alentadores, do que no setor a

grícola, deve-se notar que o município está crescendo a Índ! 

ces bem mais bai.Xos que os verificados no conjunto do Estado. 

O confronto entre as duas tabelas e os dois gráfi -
..,, , . , , 

coe nao dei.Xam qualquer duvida de que, apos o apogeu e decl1 

nio do café, não tivemos em Marília uma nítida substituição 

das tradicionais funções econômicas, inicialmente implanta -

das, por outras industriais ou comerciais. 

·AnalLsando-se a tabela 79 , verifica-se que o nú 

mero de estabelecimentos industriais de Marília, no período 

de 1940-1970, apresentou um aumento relativo de 167% contra 

255~ para todo o ~atado. Entretanto, uma análise mais cuida

dosa revelará que enquanto neste, o crescimento não só foi 

maior mas também teve características de permanente aumento, 

em Marília não se pode dizer o mesmo. Isto porque o maior 
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, - -per1odo de exp:l.nsao ocorreu entre 1940 e 1950 e nao entre 

1960 e 1970. Com relação àe atividades comerciais, embora as 

diferenças não sejam tão agressivas, são também da mesma na 

tureza, ou seja, aumento absoluto mas com redução no cresci

mento relativo. 

Para o conjunto da região o estudo elaborado _, pela 

Secretaria de Planejamento, delimitou uma série de problemas 

regionais, alguns mais agudos e outros apenas iniciados. In 

dicam.os aqui alguns deles, os mais significativos, e que 

guardam maior relação com a estrutura e cresc:iJil.ento de Marí

lia: 

1- ensino de terceiro grau de caráter disperso e 

isolado, marcado por um grande número de matr!c3! 

las, em cursos de uma certa forma divorciados d9s 

necessidades regionais; 

2- taxa de crescimento populacional negativa, apre

sentando também perdas de população em termos ab 

solutos, sendo que · esta situação não é com.pena~ 

da pelo relativo crescimento da cidade de Marí -

lia; 

3- saldo migratório negativo, com esvaziamento po~ 

lacional, uma vez que a região apresenta caracte 

rísticas de área de repulsão; 

4- diminuição de área de cultura permanente à Ín.d,! 

ces superiores aos do próprio E atado; 

5- mortalidade infantil superior a verificada em to 

do o E.atado; 

6- redução acentuada do número de pessoal agrícola 

nos estabelecimentos da região; 

7- sensível aumento da presença do "volante", ocu~ 

do na agricultura. regional, atingindo já 90% de 
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toda a população nesta atividade; · 

8- embora inexistam. ainda problemas graves de quali 

dade ambiental, já ocorrem manifestações espa.r -

sas de poluição do solo e da água. Quanto a ero 

são, ela já é um fenômeno urba.no, inclusive 

Marília, além daquela que se verifica nas 

agrícolas; 

em 
, 
are as 

9- baixa qualificação do pessoal ocul8do em ativi~ 

des agrícolas; 

10- marcadas tendências de uso inadequado do solo U!: 

bano, criando potencialidades negativas para o 

futuro da cidade. 

O elenco de problemas evidenciados no estudo guarda 

intensa relação com a cidade de Marília e com aqueles que 

nela ocorrem. Entretanto, muitos assumem características ~ 

tas quer em termos de variações demográficas, de desenvolvi

mento das atividades econômicas, ou das modalidades de uso 

do espaço. 

Osi:edrões espaciais observados, tendo em vista as 

tarefas de planejamento, são diversos. Os da região estão 

afastados dos observados na cidade de Marília. No momento , 

Marília, de forma isolada, guarda uma distância considerável 

quanto à popul.ação e quanto ao desenvolvimento, face à micr~ 
região onde está localizada. Mas, considerando-se que não l,! 

damos apenas com estados, mas sim com processos, poderemos 

indagar para onde Marília será conduzida, face as tendências 

já observadas. 

A micro-região revela simultâneamente um despovoa -

mento, por processos migratórios, desruralização e baixo ní 

vel de desenvolvimento econômico, de oferta de empregos, etc. 

Na cidade de Marília temos, espacialmente, uma desigual con 

centração de capital, expresso pelas residências, vias de 
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- , circulaçao, industrias e outras atividades. Ao.lado destas, 

temos as desigualdades na concentração de sua popul.ação e 

dos locais onde ela exerce sua atividade econômica. Como re 

sultado destas concentrações, temos uma forma espacial da ci 

dade com grandes descontinuidades, de residência, de traba -

lho, etc., que não é a desejável. 

Toda tarefa de planejamento da cidade de Marília de 

ve, então, de um la.do considerar os problemas existentes e, 

de outro, as inúmeras variáveis que analisa.mos a.o longo de 

toda a pesquisa, as quais descrevem o comportamento da cida-

de e de sua forma: a.a densidades de pessoas por unidades 
, 

de areas, as densidades da.e atividades, as das pessoas 

atividades e as das residências por unidades de áreas. 

por 

Nes -
tes quatro conjuntos residem todos os elementos necessários 

à reflexão e que servem de base para a solução ou minimiza 

ção dos problema.e detectados. Afinal, o desenvolvimento e a 

ordenação de toda a cidade só será possível na medida em que 

seja obtido o mesmo para cada uma. de suas partes. 

Reflexões fina.is. 

Numa análise inicial este estudo pode parecer amplo 

e isto poderia. significar, sequencialmente, muita. variação e 

mesmo superficialidade. Contudo, uma. observação mais cuida.d.,2 

sa, demonstr{;rá que o :::.v;, liado em. toda a estensão foi. o te..
ma da geogr .. fia da po _ .t1l~1 -;ão, quer em seus aspectos te·.Sri
cos :iuer quanto a Marí l in. 

Nossa p:reouci;ação inicial de explanar a dinâmica d~ 

mográ:rica de uma cidade, Marília., de rápida evolução e, 

almente, colocada. em uma área de depressão demográfica, 

vou-nos a tresdobrar a questão. 

atu -
le 

Analisa.mos inicialmente as principais contribuições 

da geografia pu-a. os estudos de população. Tivemos a oportu 
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nidade de ler ou reler autores que, embora localizados oro 

nologicamente no :passado, continuam a ser pensamento vivo na 

ciência geográfica da atualidade. A geografia que se faça h,2 

je não pode e não deve estar rompida com a do passado e com 

os que a fizeram. Pensar e agir de uma maneira contrária é 

cometer grave equívoco científico. Devemos reconhecer que as 

questões que foram centrais nos estudos passados, podem ser 

periféricas nos da atualidade e vice-versa. O importante é 
que estiveram. e estão presentes nos estudos geográficos, e 

nisto reside a continuidade da ciência. 

Observamos hoje que a geografia é obriga.da a lidar 

com uma ordenação espacial muito diversa daquela que avalia

ram Sorre, La. Blache, Humboldt, Ritter, Ratzel e outros, mas 

não lida com coisas total e absolutamente diferentes. 

A geografia do passado não resolveu todos os seus 

problemas, no seu tempo, como não se pode esperar que a geo

grafia do presente o faça. Esta deve representar um . avanço 

sobre aquela mas, ao mesmo tempo, alguma construção para o 

futuro. Por isto é que avaliam.os autores dos mais antigos 
' 

os quais não chamamos de tradicionais, aos mais contemporâ 

neos que nem sempre podem ser chamados de atuais. Todos con

tributivos diferencialmente, mas contributivos. 

Analisam.os, numa segunda etaJ;E!., toda a evolução de 

mográfioa e espacial da micro-região onde está Marília. Tra 

balhamos com localização, com análise espacial e com as iB 

terrelações que percebemos entre os vários fenômenos locaci.2 

nalmente distribuídos. Toda a análise serviria depois comoai 

porte :para o estudo da cidade de Marília. Esta etapa const,! 

tui ·-se numa 'análise macroscópica. 

Com o estudo da cidade de Marília, elaboramos uma 

análise microscópica. Pequena unidade areal e também um vol~ 

me demográfico não excessivamente grande. Entretanto, pude -

mos demonstrar que qualquer espaço com grande adensamento po 

pulacional apresenta semelhanças, mas também grandes varia -
ções que, no conjunto, produzem problemas reais, os quais .in 

teressam à análise geográfica. 
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Durante o desenvolvimento da tarefa efetuamos mui 

tas mensurações. Medimos quantidades mas também qualidades • 

O ee:t:aço social, aqui analisado através de uma micro-região 

e uma cidade, é associação de quantidades, mas de quantid~ 

des de qualidades. Através destas é que desenvolvemos nossas 

hipÓteses de trabalho que envolveram o desenvolvimento econô 

mico especulativo, o pioneirismo fugaz, a rapidez da coloni

zação, as contradições demográficas, os desajustes das par

tilhas territoriai~ e uma variada espacialização de proble 
1 • A " mas socio-economicos. 

, . 
Como nos referimos, varias perguntas foram propos -

tas e respondidas, enquanto outras permaneceram. sem respos 

tas, porque elas não foram alcançadas ou porque foram gera -

das com a I>rÓpria pesquisa. Ficam pois, como sugestões para 

futuras pesquisas, a reordenação -da pesquisa dos textos. sob 

novos enfoques, a revisão da contribuição dos estudos cláas1 

coa ];l8.ra a análise de população em geografia, a geografia h:is 

tÓrica várias vezes evidenciada, a análise da interação es~ 

cial e da 
,.,. 

das parcelas do espaço urbano, a espicial_! conexao 

- dos valores demográficos e a cartogra.:fia urbana. zaçao 

Qualquer um destes temas que se desenvolva, 
, 

tera um 

importante ponto de contato com a pesquisa que se encerra • 

Eles deverão ser iniciados, desenvolvidos e concluídos cons1 

dera.ndo a população como unidade de medida de valor para t~ 

do o estudo geográfico. 

Tivemos, no desenvolvimento da pesquisa, muitas di 

ficuldades. As maiores não se constituíram na obtenção e t~ . 

tamento de dados e das informações verbais, mas sim na forma 

de pensar sobre eles. Porém todo o trabalho científico exige 

que o pesquisador crie dificuldades, dificuldades reais e 

não imaginárias para que, como um desafio, ele se disponha a 

perguntar aquilo que precisa ser respondido e responder aqui 

lo que deve ser perguntado. 
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Brasileiros - Núcleo do Rio de Janeiro. 

9- BOLETIM DE GEOGRAFIA TEO~TICA - Associação de Geograf.ia 

Teorética - Rio Claro. 

10- BOLETm DEL INSTITUTO DE GEOGRAFIA - UNAM - México. 

11- BOLET1M GEOGR1FICO - I.B.G.E. - Rio de Janeiro. 

12- BOMBAY GEOGRAPHICAL MAGAZINE - :!ndia. 

13- BULLETIN DE L' ASSOCIATION DE GEOGRAPHE : S~ FRANÇAIS - Pa 

ris. 

14- CAHIERS DE GECGR.APHIE DE QUEBEC - Lea l?ress. Univ. Laval 

Quebec - Canadá. 

15- CAHIERS D1 0UTRE MER (Les) - Institut de Geographie - Bo~ 

deaux. 

16- ECONOMIC GEOGRAPHY - Clark Univereity - Mass. - U.S.A. 

17- GEOGR.Al'HICAL JOURNAL (The) - The Royal Geogra.piical So 



-50·J-

ciety - Londres. 

18- GEOGRAPHICAL BEVIEW - The A:dl.erican Geograpiical Society

New York. 

19- GEOGRAFISKA ANNALER - Série B - Human Geography - Suécia. 

20- HOMMER ET TERRES DU NORD - Revue .de L'Institute de 

grapiie de Lille. 

21- L'IN!'OBllIATION G~OGRAPHIQUE - Paris. 

, 
Geo 

22- JOURNAL 01 REGIONAL SCIENCE - Regional Science Research 

Institute - u.s.A. 

23- NEW ZEALAND GEOGRAPHER - The New Zealand Geographical S.2, 

ciety. 

24- l'OPULATION - Institut National. D1 études Démographiquee -

Paris. 

25- PROFESSIOBAL GEOGRilHER (The) - Forum and Journal of The 

Aseociation of American Geographers - U.S.A. 

26- REVISTA GEOGR1FICA - Instituto Panamericano de Geografia 

e História - México. 

27- REVUB CAlW>IENNE DE GEOGRilHIE (1960/64) - REVUE DE GE.Q. 

GRAPHIB DE MONTREAL (1965/76). 

28- SCOTTISH GEOGRA.PHICAL MAGAZINE (The) - The Royal. Scottish 

Geograpucal. Society - Edinburgh. 

29- SOVIBT GEOGllAPHY - Review &: Translation - American Ge.2, 

grapiical. Society. 

30- WORID CARTOGRAl'HY - United Nations - u.s.A. 

31- REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - I.B.G.E. - Rio de Janei 

ro. 

32- BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA - A.G.B. - Seção Regional 

são Pau1o (o) 

33- BOLETIM ~IRO DE GEOGRAFIA - A.G.B. - Seção Regional 

Minas Gerais (o) 
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34- ANAIS DA ASSOCIAÇ10 DOS GEÓGRil'OS musI.LEmos - são Pa~ 

lo (o) 

35- NEW ZEALA.ND JOURNAL OP' GEOGRAPHY - The New Zealan.d Geo 

graphical. Society(o) 

!!Q!!.:- (o) - Revistas sem um artigo sobre pop.üação urb.! 

na. 
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ANEXO II - ao Capítulo - A Geog:rafia da Popu1ação Urbana 

(período - 1960 - 1975) 

I - ACTA GEOGRAHiICA - lellllia Societae Geogra.p1lica Fennia~ 

Helsing.ue 

1.2§.l 

1- Reino Ajo-Fields of popu.lation cha.nge around 60 

th, Oslo, Stockholm, Helsinki, .pp. 1-19. (nQ 5) 

1fil 

1968 

2- Reino Ajo- London's field respc1193 in terma of 

popu.lation change, v. 18:2, PP• 1-19. 

3- Reino Ajo- London's field response II. v. 18:3, 

PP• 1-17. 

4- Reino Ajo- On the stru.cture of' population densi 

ty in London'a field, v. 18:4, pp. 1-18. 

5- R. Kinen e Arnold Alanen - Population change as 

an index of urban fringe and dis~rsal, with 

Minnesota as an example, v. 20, pp. 297-306....A. 

6- R. K.alevi - Boundary changes in a rural-· urban 

fr:inge (1972), v. 26 - pp. 

II - ACTA GEOGB1l?HICA - La Sooieté de Géog;raphie - Paris 

1962 

7- H. Mogileweky - La main d'oeuvre italienne du 

bátiment dana la région parisienne. n~ 42, pp. 

13-18. 

8- Geneviéve Dietrich - Population et industrie 

dans le départment des Vosges, aux Xlle. et XXe. 

siecle. nQ 64, PP• 9-21. 
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III - ANNALES DE GtOGRAPHIE - Bu1letin de la Societé de 

graphie - Paris 

, 
Geo 

1962 

9- Gilbert Le Guen - La etruoture de la population 

aotive des agglomerations françaises de plue 

de 20.000 hab., Méthode d 1 étua.e. v. LXIX - 373, 

PP• 355-370. 

10- Ion Sandru, Vasile Cuou e Pompiliu Poghire- Con 

tribution géographique a la classification des 

villes de la Republique Populaire Roumaine - v. 

LXXIII. 390, PP• 162-185. 

1963 

11- Michael Coquery - Aspects démogra.pb.iques et pro 

blémes de croissance d'une ville millionnaire: 

le cas de Naples. v. LXXIII - 393, pp. 572-604. 

12.§2. 

12- Jean Duf ours - oU. vont les émigrants ruraux Sa!: 

thois? LXXIV, 403, PP• 281/303. 

13- Guy Burgel - La ma in~' oeuvre des etablissemen -
te ind.ustrielles décentralises: L'exemple de 

L'Eure. v. LXXIV - 404 - PP• 416-431. 

1966 

14- Alphonse Lucchi - Les migrations a l ternantes 

d.ans la région pe.risienne. LXXV, 407 - pp.39-56. 

15- Pierre George et Michel Rochefort - L'ombre de 

1afa.lthus à la Conférence mond.iale de la po.J?Ul.! 

tion de Belgrad.e. r;J;IV, 411, pp. 553-568. 

1221 
16- Rolan.d Pourtier - Munich: croissance démogra.Jili 

que et develop!)8ment industriel. v. LXXVI, 414 

PP• 129-151. 



IV 
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17- Claude Chaline - Popu.lation Active et agglomér~ 

tion urbainee britaniques. v. LXXVI - 417, PP• 

513-527. 

18- Jacques Sappelsa - L'expa.nsion urbaine 

de Glasgow. v. LXXVI - 417, pp. 528-551. 

, 
recente 

1969 

19- Raymond Iosae - Budapest: étude de population 

urbaine. v. LXXVIII - 429, pp. 543-568. 

1972 

20- Russel B. Adams - Metropolitan area and central 

city popu.lation, 1960-1970-1980. LXXXI - 444 

PP• 171-205. 

illl 
21- Jean-Paul Lévy - L'urbaniaation et le 

, 
problema 

du centre dane une ville moyenne de la MegaloPQ 

lia: Lancaster, Pennsylvanie. v. LXXXII - 449 ! 

PP• 42-64. 

22- Nicole Sztokman - Bourges: étude de popu.lation 

urbaine. v. LXXXII, pp. 695-719. 

1974 

23- Michelle Guillon - Les repatriés d'Algérie dana 

la région fe.risienne. v. LXXXIII - 460 - PP• 

644-675. 

- ANNALS OP THE ASSOCIATION OF AMERicAN· GEOGRAl'HERS- Was 
. -

hington - U.S.A. 

1960 

24- John Freser Hart - The changing distribution of 

the american negro. v. 50,3 - pp. 242-266. 

1961 

25- Jack P. Gibbs - Growth of individual metropol.!, 

tan areas: a global view. v. 51, 4- pp. 380-391. 
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12§1 

26- Roy M. Northan - Declining urban centers in the 

United States (1940-1960). v. 53-1, pp. 50-$9. 

27- Abrahan Melezin - Trende and issues in Soviet 

Geogra.phy of population. v. 53-2, pp. 144-160. 

12§2. 

28- Peirce F. Lewis - Impa.ct of negro migration on 

the electoral geogra:phy of Flint, Michigan,193~ 

1962: a cartograph.ic analyeis. v. 55-1, pp. 1-

25. 

29- John Fraaer Hart and Neil E .. Salisbury - Popula 

tion change in Middle Western villages: a sta 

tistical approach .. v. 55-1, pp. 140-160. 

1967 

30- Leslie J. King - DJ.scriminatory analysis of ur 

ban growth pat·terns in Ontario a.na. Quebec, 195~ 

61. v. 57-3, PP• 566-578. 

1968 

31- Michael R. C. Coulson - The distribution of PQ 

pulation age structures in Ka.nsas City. v. 58-1, 

PP• 155-176. 

32- C. P. Lo - Changing population distribution in 

the Hong-Kong, new territories. v. 58-2, pp.271 

274. 

33- David Ward - The emergence of central imm.igrant 

ghettos in American cities: 1840-1920. v. 58-2, 

PP• 343-359. 

34- w. A. V. Clark - Consumar travel patterns and 

the concept of range. v. 58-2, pp. 386-396. 

~ 

35- John A. Jakle and James o. Wheelei - The chan -
ging residential structure of the Dutch Popula

tion in Kalamazoo, Michigan. v. 59-3, pp. 441 -

460. 
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1970 

36- Harold M. Rose - The developnent of an Qrban 

subayetem: the case of the Negro Ghetto. v •••• 

6011, PP• 1-17. 

37- Lawrence A. Brown and David B. Longbrake - Mi 

gration flows in intra urban aap:lce: place uti 

lity considerations. v. 60-2, pp. 368-384. 

ll11 
38- Truman A. Hartshorn - Inner city residential 

stru.cture and decline. v. 61-1, pp. 72-96. 

39- Curtis e. Roseman - Migration as a spatial tem 

poral process. v. 61-3, PP• 589-598. 

1ill 
40- John Hudson - Density and Pattern in suburban 

fringes. v. 63-1, pp. 28-39. 

41- Kingsley E. Haynee and Milton I. Rube - Direct1, 

onal. biaa in urban population density. v. 63-1, 

PP• 40-47. 

42- Don e. Bennett - Segregation and racial interac 

tion. v. 63-1, PP• 48-57. 

43- G. J. Afolasi Ojo - Journey to agricultural 

work in Yoru Baland. v. 63-1, pp. 85-96. 

1m 
44- La.rry Sternstein - Migration to anel from B~ 

kok. v. 64-1, PP• 138-147. 

V - ANUiRIO DE GEOGRAFIA - Facultad de Filosofia y Letras

UNAM - México 

1961 

45- Ma.ria Teresa Gutierrez de MacGregor - Un método 

para elaborar cartas de población. ne 1, pp.111 

135. 
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46- Ma.ria Teresa Gutierrez de MacGregor - Distribu -
ción y desarrollo de la poblaciÓn urbana en Mi 

xico (simposio de Geografia de los Tropicos). v. 

IV, PP• 397-415. 

VI - AUSTRALIAN GEOGRA.l?HER (The) - The Geogra.phical Society 

of New South Wales - Sidney - Austrália 

1961 

47- D. N. Jeans and M. I. Logam - A reconnaissance 

survey of population change in the Sydney Me 

tropolitan Area, 1955 to 1959. VIII-3, PP• 119-

131. 

12§1. 

48- Peter Scott - Population origins in a Hobart Su 

burb. v. X-3, PP• 197-203. 

1211 
49- S. E. Teo - A preliminary study of Chinese Co~ 

ting in Sidney - a basis for the study of so 

cia1 change. v. XI-6, PP• 579-592. 

1m 
50- J. P. Galven - Origin and settlement of non Bri 

tish migrante in New Castle, N. s. w. v. XII-6, 

PP• 517-530. 

VII - BOLETIM BAIANO DE GEOGIU.'FIA - Associação dos Geógrafos 

Brasileiros - Núcleo de Salvador. 

1961 

51- Anna Carvalho - Ritmos, processos e intensidade 

de urbanização no estado da Bal1ia (Brasil). v. 

I-4, PP• 16-46. 

52- Jacqueline Beaujeu-Garnier - As mie;raçÕes para Sal 

vd.dor. v. 3, nQ 7/8, PP• 3-14. 
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VIII- BOLETlM CARIOCA DE GEOGRAFIA - Associação dos GeÓgra -

foa Brasileiros - núcleo do Rio de Janeiro. 

1211 
53- Hilda da Silva - Campos (RJ) - Notas decorren -

tes de uma pesquisa sobre migrações. v. :XXII 

PP• 149-155 - A. 
' 

IX - BOLETTh1 DE GEOGRAFIA TEOtraTICA - Associação de Geogra. 

fia Teorética - Rio Claro. 

!ru 
54- Miguel Cezar Sanchez e Magda Adelaide Lombard.o-

Distribuição espacial de densidades demográfi -

caa no estado de São Paulo: 1970, técnica de ma 

peam.ento, nQ 7/8, PJ?• 43-50. 

X - BOLETIM GEOGRJÚ'ICO - Instituto Brasileiro de Geografia 

Rio de Janeiro. 

1966 

55- L. D. B. Heenan - A Pirâmide Populacional: uma 

versátil pesquisa técnica. v. XXY, n2 193, PP• 

453-456. 

!m 
56- Iegle Gehlen - Significado do fluxo de passage,! · 

roe na vida de relação. v. 30-222, PP• 51-59. 

57- Fred B. Morria - A geografia social do Rio de 

Janeiro - 1960. v. 30-223, pp. 59-71. 

1ru 
58- Aldo Paviani e Ignez Costa Barbosa - Migração : 

~ 

problema. de crescimento urbano no Distrito Fed~ 

ral brasileiro. v. 32 - ng 235, PP• 5/15. 

59- Aldo Pavi.ani e Ignez C. Barbosa - As correntes 
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migratórias pe.ra a Distrito Federal: aspectos 

sócio-econômicos. v. 33 - 242, PP• 48-51. 

60- Giaele Copstein e Raphael Copstein - População 
, 

urbana gaúcha - subsídio pa.ra um estudo 

fico. v. 34-244, PP• 5-32. 

geo~ 

61- Gisela Copstein - As necessidades urbanas 

mas. v. 34-246, PP• 36-44. 

, 
mini 

XI - BOLETIN DEL INSTITUTO DE GEOGRAFIA - Univ. Autonoma 

de México. 

121! 
62- Aurea Comm.ons - Analisis comparativo de la P.2 

ll§.2 

blacion de la ciudad de México. v. V, pp. 205 -

211. 

63- Luiz Fuentes Aguillar - La EcuaciÓn diferencial 

dx/dt = Kx para extrapolar datos de poblaciÓn -

v. I, PP• 79-86. 

XII - BOMBAY GEOGRAHIICAL MAGAZINE - India. 

1962 

64- V. L. s. P.raka.sa Rao-Macro urban analysis ge.2 

gra.phers contribution. v. 10-1, PP• 5-33. 

~ 

65- N. B. K., Reddy - Occupa.tional Pattern in the 

12.ll 

urban settlements in the Krishma-Godovari Del 

tas. v. 17-1, pp. 7-26. 

66- B. K. Roy - Cartography of migration maps: consi 

dera.tions, systen:s and representation in 1971 , 

Census Atlas. v. 20/21-1, pp. 23-30. 
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XIII- BULLETIN DE L'ASSOCIATION DE GEOGRAPHES FRANÇAIS - Pa 

ris. 

12ll 
67- Chauncy D. Harris - Lea révolutions et urbaine 

1972 

I 

demographique et accroissement de population ·.U!: 

baine en l'Union Soviétique. v. 385/86, pp. 17 -

32. 

68- M. Roncayolo - La division sociale de l'espa.ce 
, , . / urbain: methodes et procedes d'analyse. v. 395 

96, PP• 3/20. 

69- G. Burgel - Utilisation d'un échantillon de po~ 

lation á i•étude de la diviaion sociale de l' 

espace urbain •. v. 49, n'1 395/96, PP· 37-47. 

70- S. Ranck - ttude d'une communauté rurale etablie 

an coeur de Bambay dana le quartier de Kabala: 

les Kolia. v. 49, nQ 402/403, pp. 351-352. 

!m 
71- M. J. Pailhé - L'urbanisation en Fra.nce á tra 

vera les données statiatiquee. v. 50, n2 406/407, 

PP• 461/472. 

XIV - CAHIERS DE GtOGRAPHIE DE QUEBEC - Les Press. Unov. 

va1. - Quebec - Canadá. 

La -

1974 

72- Dean R. Lowder, Michel Besson et Pierre La Ro 

chelle - Analyse centrographique de la popu.la

tion du Quebec de 1951 a 1971. v. 18, n2 45, pp. 

421-444. 

73- Antoine S. Bailly - Perception de la ville et 

déplacement: l'implct de la mobilité sur le com 
portement. v. 18-45, pp. 525-540. 

74- Manon Grenier, Maurice Roy et Louis Bouchard -



1975 
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L1 évolution de la :popul.ation des enf'ants au ce~ 

tre de la ville de Quebec et en ban1ieu, 1951 -

1971. v. 18-45, PP• 541-552. 

75- Paul Y. Villeneuve - Croissance allométrique ~t 

dynamique spa.tiale. v. 19, n2 46, pp. 5-15. 

7~- Hubert Manseau - La croissance récente des pet_! 

tes agglomérations du Québec - 1951-1971. v. 1.2 
46, PP• 39-59. 

77- La.urent Deshaie - La croissance des villee mini. 

eres Canadie?Ules: Eeeai ·d'explication. v. 19-46, 

PP• 61-86. 

78- Robert Pampa.1on - L'analyse de la dynamique s~ 

tial.e a Charlesbourg: un exemple de la spéciali 

sation de 1'espa.ce intra urban. v. 19-46, PP••• 

119-145. 

79- Pierre Larochel1e e Dean Louder - Description 

Graphique des caracteristiques de l'évolution 

de la :popu.lation des municipa.lités du Quebec 

1951-1971. v. 19-46, PP• 147-166. 

1m 
80- Michel Bisson - Méthodes d'étude de la structu 

re siatiale des fluctuations de la natalité au 

Québeo: 1926-1971. v. 19-46, PP• 229-241. 

XV - CAHIEBS D'OUTBE MER (Lea} - Institut de Geoe;ra;phie 

Bordeau.x - França. 

1962 

81- Jacqueline Beaujeu-Garnier - Les mierations 

vers Salvador (Brésil). v. 15/59, pp. 291-300. 

1963 

82- Pierre Venetier - L'urbanisation et ses coru-. 



1966 
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séqnenceb au Coneo (13razzaville). v. 16-63, PP• 

263-280. 

83- Bernard Marchand - Les Ranchos de Caracas, con 

tribution á i•étude des bidonvilles. v. 19:74 , 

PP• 105-143. 

~ 

84- X. Ch. Goulin - Phnom-Penh - notes de 
, 

geogr_! 

phie urbaine. v. 19:77, PP• 5-36. 

1968 

85- Kantô Kyu.shu et Jacques Pezeu-l.[assabuau - Les 

mie;ra.tions intérieurs au Japon et le 

ment de la Mégalopolis. v. 21:81, pp. 

, 
develop~ 

5-28. 

8 
, , , 

6- Jean-Paul Deller - Croissance acceleree et for -
mes de sous-développnent urbain à Lima. v. 23: 

89, PP• 73-94. 

1fil. 
87- Jacques Barou - La répa.rtition géograpb.ique des 

travailleurs imierés d'Afrique Noire á Paris et 

á Lyon. v. 28:112, PP• 362-375. 

88- Jean Saint-Vil - L'immigration scolaire et ses 

consequencee sur la démogra~ie urbaine en Afr! 

que Noire. v. 28:112, PP• 376-387. 

XVI - ECONClrtIC GEOGBAPHY - Clark University - u.s.A. 

1960 

89- Edwin N. Thomas - Areal Association between P.2. 

pu.lation growthand-selected factors in Chicago. 

Urbanized area. v. 36-2, pp. 158-170. 

90- James E. Vance - La.bor-glad employment field 

and dynamic analysis in urban geograpb.y. v. 36-

3, PP• 189/220. 
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91- G. J. R. · Linge and Roland Fudis - Intraurban ~ 

ration of residential quality. v. 36-4, pp. 32~ 

343. 

1962 

92- Leo F. Scbmore - Metropolitan Develop:nent in U 

nited Kingdom. v. 38:3, pp. 215-233. 

ll§.i 

93- Harold M. Rose - Metropolitan Mia.mi' a cha.nging 

negro population, 1950-1960. v. 40-3, pp. 221 -

238. 

ll§2. 

94- J. Tait David - Middle Class housing in the ceB 

tral city. v. 41-3, PP• 238-251. 

1966 

95- T. D. Vaughan anel D. J. Dwyer - Some aspects of 

postwar population growth in Hong Kong. v. 42:1, 

PP• 37-51. 

1968 

96- John Freser Hart, Neil E. Salisbury and Eve 

!222 

retti G. Smith - The Dying village and some n.E_ 

tion about urban growth. v. 44:4, PP• 343-349. 

97- John s. Adans - Directional bias in intra-urban 

Jligration. v. 45:4, PP• 302-323. 

127.Q 
98- Ie.wrence A. :Brown, John Odland a.nd Reginaldo G. 

1m 

Golledge - Migration functional distance and 

the urban hierarchy. v. 46:3, PP• 472-485. 

99- Emílio Casetti - Equilibriun values and popu1a -
tion densities in an urban setting. v. 47:1, pp. 

16-20. 

100- G. J. Pai;ageorgiu - A theoretical evaluating o~ 
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tions. v. 47:1, PP• 21-26. 
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f unc -
101- Eric G. Moore - Comments of the use of ecologi

cal modele in the study of residential mobility 

in the city. v. 47:1, PP• 73-85. 

102- Peter D. Salius - Household location pitterns :in 

american Metropolitan areas. v. 47-2, pp. 234 -

248. 

103- Curtis C. Rosema.n - Migration, the tourney to 

work, and household characteristics: an analy -

ais based on non areal a~crregation. v. 47:4 

PP• 467-474. 

104- Gerald F. Pyle and P.hilip H. Rees - Modeling 

IStterns od death and dieease in Chicago. v.47: 

4, PP· 475-488. 

1962 

105- Harold M. Rose - The spitial developnent of bla 

ck residential subsystem. v. 48:1, pp. 43-65. 

106- Donald R. Deskina, Jr. - Race, residence and 

work place in Detroit 1880 to 1965. v. 48:1 

PP• 79-94. 

107- Willian Craig - Recreational activity pitterns 

in a small negro urban communityi the role of 

the cultural base. v. 48:1, pp. 107-115. 

108- Shane Davies and Gary L. Fowler - The disadvan

taged urban migra.nt in Indianopolis. v. 48:2 , 

PP• 153-167. 

109- Michael R. Greenberg - A test of combinations 

of modele for projeti.ng the population of minor 

civil divisions. v. 48:2, PP• 179-188. 

110- R. J. Jb:nston - Activity B:p3.ces and residential 

preferences: some teste of the hypothesie of 
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sectoral mental maps. v. 48:2, pp. 199-211. 

111- J. Barry Riddel anel Milton E. Harvey - The ~ 

ban system in the migration process: an evalua

tion of steP-wise migration in SieITa Leone. v. 

48-3, :PP• 270-283. 

112- Richard R. Brand - The spe.tial organization of 

residential areas in Accra, Ghana, with JBrtiCJ! 

lar reference to aspects of modernization. v. 

48:3, PP• 284-298. 

113- Avery M. Guest - Urb8Jl History, Popilation Dea 

sities, and Higher Satatus residential location. 

v. 48:4, PP• 375-387. 

llU 
114- Kingsley E. Haynes, Dudley L. Poston, Jr. and 

!2li. 

PauJ. Schinirring - Intennetropolitan migration 

in high and law opportunity areas: indirect te.!. 

ta of the distance and intervening opportuni -

ties hypothesis. v. 49:1, PP• 68-73. 

115- A. M. Guest - :Reighborhood lif'e cycles and 80 -
cial status. v. 50:3, PP• 228-243. 

XVII- GEOGRABiICAL JOURNAL (The) - The Ro;ya1 Geog;rap1lical S.2, 

ciety - Londres. 

1962 

116- s. G. Davis - The Rural-urban migra.tion in Hon& 

Kong anel its new territoriee. v. CXIVIII-3, PP• 

328-333. 

1222 
117- Peter Scott - The population structure of Aus -

tralian citiee. v. 131:4, PP• 463-481. 
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118- Jean Gpttman - The dynamios of lar~ ci·tiee 
• 

v. 140:2, PP• 245-253 • 

.!m. 
119- E. Brooks, D. T., G. C. K. Peach - Spatial and 

social eonstra.nts in the inner city. v. 141:3 , 

PP• 355-387. 

XVIII-GEOGRAPHICAL REVIEW - The American Geogra.E}:lical Sacie 

ty - New York. 

1962 

120- David Lowenthal and Lc'Ullbros Comitas - Em.igra.tion 

and depopulation: some neelected aspects of 

population geography. v. III-2, PP• 195-210. 

~ 

121- Brian J. L. Berry, James \V. Simmons an4 Robert· 

~ 

J. Tennant - Urban population densities: struc 

ture and change. v. LIII-3, PP• 389-405. 

122- Sen-Dou Chang - Pekin&: the growine; metropolis 

of comunist China. v. LV-3, PP• 313-327. 

123- Richard L. Morril - The Negro Ghetto: problema 
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ANEXO III - (capítulo II -.11 parte) 

Distribuição dos textos inventariados segundo a 

classificação estabelecida 
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con~unto de cidades: 1, 8, 9' 10' 17, 25' 29' 30, 46, 

51, 60, 67, 71, 76, 77, 82, 92, 96, 102, 117, 132, 136, 

140, 145, 146, 150, 186, 196, 204, 206, 213' 227, 232, 

260, 268, 269 = 36 

2 - Estudo da cidade como um sistema de população (micro es 

cala) - cidade isolada ou conurbada: 

2.1- Estudo sobre variações dos vaJ.ores demográ:ficos: 

2, 3, 5, 11, 16, 22, 47, 62, 84, 85, 89, 95, 122, 

154, 171, 173, 187, 188, 239, 242, 248 = 22 

2.2- Distribuição espacial dos números ponuJ.acionais em 

153, 

, 
a-

reas urbanas ou distribuição dos atributos dos números: 

6, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 36, 38, 
-

48, 50, 57, 65, 69, 70, 74, 78, 83, 86, 87, 91, 93, 94' 
104, 107, 112, 123, 124, 125, 133, 137, 138, 139, 142, 

149, 162, 163, 166, 170, 174, 175, 176, 185, 193' 205, 

211, 212, 220, 229, 234, 241, 243' 244, 261, 265 = 60 

2.3- Estudos específicos sobre densidades populacionais. 

4, 40, 127, 195, 263, 264 = 6 

2 .4- Estudos sobre migrações para as cidades e migrações in 

tra.-urb anas: 

12, 14, 28, 33, 35, 37, 44, 52, 53, 58, 59, 73, 81, 88, 

97, 108, 111, 116, 126, 151, 165, 167, 177, 178, 180, 

183, 184, 189, 190, 191, 192, 208, 210, 215, 218, 230, 

236, 237, 238, 240, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 262, 266 = 50 
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2.5- Estudos sobre movimentos intra-urbanos de população: 
t 

34, 43, 49, 56, 90, 106, 110, 135 , 148, 152 , 172, 207, 

219, 231, 250, 251 = 16 

3 - Estudos de caráter teórico sobre poEulação ou de técni 

cas de estudo. 

3.1- Estudos teóricos: 

15, 27, 39, 41, 42, 61, 64, 68, 75, 98, 99 , 100, 101, 

103, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 

130, 134, 143, 144, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 164, 168, 169, 179, 181, 182, 194, 200, 214' 216, 

217' 221, 223' 224, 225, 235' 259, 267 = 54 

3.2- Estudos sobre técnicas aplicadas aos valores demográfi-

Q.Q_§: 

45, 54, 55, 63, 66, 72, 79, 80, 109, 131, 141, -197, 198, 

199, 201, 202, 203, 209, 222, 226, 228 , 233, 245, 247, 

249, 270, 271 = 27 

TOTAL GERAL - 271 

, ' -NOTA:- Os numeras correspondem a relaçao dos textos 

constantes do anexo II. 



ANEXO IV - QUESTIONÁRIO APLICADO :EM Ç,.{JA.DnA.S DA 
.. ...:""\'!.~ • • - - · 

MarÚia, 

CIDADE DE M.AR:íLIA - SP PARA ~JAL.1~ 

ÇlO DE ASPECTOS DA DINÂMICA POPUL,A.-

C IONAL URBANA 

Prezado Senhor (a) 
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Os problemas que existem numa cidade são muitos e 

temos a certeza de que o senhor {a) os sente em seu dia a 

dia. Todos quereriam, se pudessem, aJ. t erar al guma coisa. Mas, 

só se pode pensar em mudar na medida em que os problemas se 

jam efetivamente conhecidos. ~ o que estamos tentand-0 fazer 

com esta pesquisa. Sua contribuição é assim, indispensável • 

Muito grato pelas re spostas que der pois el a s permitirão que 

se conheça alguns problemas que envolvem a população de MarÍ 

lia. 

Prof. Odeibler s. Guidugli 

Universidade Estadual Paulista "JÚlio de Mesquita 

Filho": Campus de Marllia. 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE ESPACIAL DA POPULA 

ÇlO :EM MARÍLIA - SP: (Intra e interurbana). 

RESPONDA POH FAVOR AS QUESTÕES ABAIXO: colocando um X dentro 

dos parêntesis colocados diante dos números ou palavras ou 

preencha as linhas em branco com as respostas. FAVOR USAR CA 

NETA PARA AS RESPOSTAS. 

O QUESTIONÁRIO DEVE SER RESPONDIDO PELO CHE!i'E DA FAMÍLIA QUE 
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PODE SER: 

1: Pai ( ) 2: Mãe ( ) 3: outro: 

indicar ----

2: Sua idade é: 

1: menos de 20 anos ( ) 5: de 50 a 59 anos ( ) 

2: de 20 a 29 anos ( ) 6: de 60 a 69 anos ( ) 

3: de 30 a 39 anos ( ) 7: mais de 70 anos ( ) 

4: de 40 a 49 anos ( ) 

J: O total de anos de sua educação formal (frequência ' a esco 

la) é: 

1: menor do que 4 anos ( ) 4: de 10 a 12 anos ( ) 

2: de 4 a 6 anos ( ) 5: de mais de 12 

3: de 7 a 9 anos ( ) anos ( ) 

4: Sua escolaridade é: 

1: primário completo ( ) 5: colegial completo ( ) 

2: 
, 

primario incompleto ( ) 6: colegial incompl~ 

3: ginasial. completo ( ) to ( ) 

4: t;inasial incompleto ( ) 7: Universitário COE, 

pleto ( ) 

8: Universitário in-

completo ( ) 

9: Técnica (Senai ' 
Senac , Agrimensu-

ra e outros): com 

pleta ( ) 

5: Trabalha? (atividade remunerada como empregado ou emprega 

dor~: 

1- sim ( ) 2- não ( ) 

3- é aposentado ou reforma.do (militar): 1-Sim ( ) 

2-Não ( ) 



Em.presa (nome) 

endereço - rua e n 2 
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6-
, 

Ha quanto tempo voce trabalha para esta empresa ou insti-

tuição? 

1- menos de 2 anos ( ) 4- de 11 a 15 anos ( ) 

2- de 2 a 5 anos ( ) 5- de 16 a 20 anos ( ) 

3.:..: de 6 a 10 anos ( ) 6- mais de 20 anos ( ) 

7- Indique sua ocupaçao e ou profissão principal 

8- A renda mensal (total) de sua família é: 

1- até Cr$ 1. 500 ,OO ( ) 4- de 5.000,00 a 8 .000,00( 

2- de 1. 501,00 a J.000,00 ( ) 5- de 8.001,00 a 

3- de 3.001,00 a 5 .000,00 ( ) 12.000,00 ( ) 

6- à.e 12.001,00 a 

17.000,00 ( ) 

7- mais de 

Cr$ 1 7. 000,00 ( ) 

9- Qual 
, 

de pessoas que 
.., 

sua fam.Ília: -o numero compoem 

1- Número de crianças (todos os menores de 14 a.nos) - Mas 

culino Femini.no 

2- Número de adultos (todos os maiores de 1 4 anos) - Mas 

Além de voce há outros membros de sua f amÍlia 
, 

10- que tambem 

trabalham na cidade? (somente para as pessoas que moram 

na sua residência). 

1- pai ( ) 4- irmão/ã ( ) 

2- - ( ) 5- filho/a ( ) mae 

3- esposo/a ( ) 6- outro: indicar 

11- Lugar da atual re s idência - Rua, n2 e bairro ~~~~-
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12- A casa em que voce reside com a família é: 

1- própria ( ) 2- alugada ( ) 3- cedida (sem 

aluguél) ( ) 

-13- Qual a principal razao de voce ter escolhido morar no 

atual lugar (área da cidade)? 
~~~~~~~~~~~~~~ 

14- Qual a distância aproximada de sua residência ao local 

de trabalho?: (nota- cada quilômetro é equivalente a apr2 

ximadamente 8 a 10 quadras) 

1- menos de 1 Km ( ) 3- de 2 a 3 Km ( ) 
2- de 1 a 2 Km ( ) 4- de mais de 3 Km ( ) 

15- Qual a frequência de viagens (deslocamentos) de sua resi 

dência até o seu local. de trabalho (se tiver mai; de um 

trabalho, indicar apenas para o principal). 

16-

1- uma vez ao dia ( ) 2- duas vezes ao dia ( ) 

3- mais de duas vezes 

ao dia ( ) -

Qual o tempo aproximado que voce gasta (numa viagem 

ida ou volta) de sua residência ao local de trabalho?: 

1- menos de 10 minutos ( ) 4- de 31 a 40 minutos ( 

2- de 11 a 20 minutos ( ) 5- de 41 a 50 minutos ( 

3- de 21 a 31 minutos ( ) 6- mais de 60 minutos ( .. 

de 

) 

) 

) 

17- Qual. o meio de locomoção que voce utiliza para ir ao tra 

balho'?: 

1-
, 

carro proprio ( ) 4- taxi ( ) 

2- onibus urbano ( ) 5-
, 

( ) a pe 

3- condução da e!!! 6- onibus interurbano ( ) 

presa em que 7- outro: indicar 

trabalha. ( ) 
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18- Sua atual residência tem acesso fácil à (pode responder 

todos os !tens que rep~esentem sua situação): 

1- escola para os membros da famÍlia ( ) 

2- repartições oficiais e bancos ( ) 

3- transporte coletivo se necessita dele ( ) 

4- compras domésticas 

5- ig-reja 

6- cinemas, clubes e outros 

( ) 

( ) 

( ) 

ig... Indique 3 aspectos de que voce mais gosta em sua 

residência: 

1-

2-

3-

atual 

20- Indique até 3 aspectos de que voce menos e osta em sua a

tual residência: 

1-

2-

3-

21- Sua residência de há 2 anos atrás era a mesma da atual? 

Sim Não ------- -------
Se a resposta for NÃO - indique a cidade 

rua e número (se for KarÍlia) 

Se a resposta for Sill - Há quantos anos voce mora em sua 

atual residência? 
--------- anos. 

22- Caso tenha mudado de residência nos Últimos dois anos (em 

Marília), indique a razão principal: 

1- ou construção de casa 
, 

( ) compra propria 

2- mudança de local de trabalho ( ) 

3- problema escolar dos filhos ( ) 

4- valor do alUé,rué.l ( ) 
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lflr Sua atual residência tem acesso fácil à (pode responder 

todos os Ítena que representem sua situação): 

1- escola para os membros da família ( ) 

2- repartições oficiais e bancos ( ) 

3- transporte coletivo se necessita dele ( ) 

4- compras domésticas ( ) 

5- igreja ( ) 

6- cinemas, clubes e outros ( ) 

l~ Indique 3 aspectos de que voce mais gosta em sua 

residência: 

1-

2-

3-

a tual 

20- Indique até 3 aspectos de que voce menos eosta em sua a

tual residência: 

1-

2-

3-

21- Sua residência de há 2 anos atrás era a mesma da atual? 

Sim Não -------
Se a resposta for Nlo - indique a cidade 

rua e número (se for Ka.rÍlia) 

Se a resposta for §J!. - Há quantos anos voce mora em sua 

atual residência? anos. 

22- Caso tenha mudado de residência nos Últimos dois anos (em 

Marília), indique a razão principaJ: 

1- ou construção de casa 
, 

( ) compra propria 

2- mudança de local de trabalho ( ) 

3- problema escolar dos filhos ( ) 

4- valor do 
, 

aluguel ( ) 
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5- outro: indicar 

23- No caso de mudança de residência dentro da cidade de Mar{ 

lia nos Últimos dois anos, a residência atual em relação 

a anterior, apresenta uma distância de aproximadamente: 

1- menos de 1 Km 

2- de 1 a 2 Km 

( ) 

( ) 
3- de 2 a 3 Km ( ) 

4- de mais de 3 Km ( ) 

24- Voce pretende ou tem prespectiva de mudar-se nos próximos 

2 anos?: 

1- para fora de Marília: sim ( ) 

2- dentro da cidade? sim ( ) 

não ( ) 

não ( ) 

25- Se voce pretende ou tem perspectiva de mudar-se para fora 

da cidade de Marília, indique para qual cidade: -----

26- Se voce pretendesse ou pudesse mudar dentro da cidade de 

Marília, para qual área (bairro, vila, centro, etc.) g o~ 

taria de mudar-se? 

1- 2-

27- Indique até 3 razões que levariam voce a mudar-se de resi 

dência: 

1-

2-

3-

28- Indique até 3 aspectos que voce gostaria de encontrar em 

sua futura residência no caso de pretender mudar dentro 

de MarÍlia: 

1-

2-

3-

ACHOU DIFlCIL OU CCl.lPLICADO RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO? 

SlM ( ) NÃO ( ) 
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Anexo V - População, Área e Densidades dos setores censit! -

rios urbanos em 1960 e 1970 

1960 

Setores População Área em km 
2 Densidades hab/km

2 

24 1768 0,394 4. 487 '3 

25 2739 1,192 2.297,8 

26 1558 0,635 2.453,5 

27 1322 0,579 2.283,2 

28 1954 0,980 1.993,8 

29 3525 0,354 9.957,6 

30 1605 0,141 11.382,9 

31 1508 0,115 13.113,0 

32 1343 0,102 13.166,0. 

33 1411 0,182 7.752,7 

34 1989 0,277 7 .180' 5-

35 1650 0,160 10.312,5 

36 1804 0,197 9.157,3 

37 1660 0,203 8.177,3 

38 1215 0,167 7.275,4 

39 1527 0,180 8. 483 ,T 

40 1224 0,139 8.805,7 

41 1473 0,102 14.441,l 

42 1552 0,233 6. 959 '6 

43 1628 0,211 7.715,6 

44 2632 0,273 9.641,0 

45 2129 0,204 10.436,2 

46 1413 0,248 5.697,5 

47 1412 0,168 8. 404' 7 
48 1267 0,147 8.619,0 

49 1934 0,208 9.298,0 

50 1587 0,354 4.483,0 

51 1496 0,139 10.762,5 

52 1801 0,182 9.895,0 

53 1755 0,143 12.272,7 

Totais 51881 8' 599 l5 6.033,3 
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Se to Popu- írea 2 Densid~e Se to Popu- Área 2 . nensid~e 
res lação em Kin bab/km res lação em km hab/km 

01 113 0,144 784,7 28 1492 0,339 4401,1 

02 1653 0,174 9500,0 29 1303 0,163 7993 ,8 

03 1517 0,161 9422,3 30 1668 o,644 2590,0 

04 l560 O,l68 9285,7 31 20l9 0,735 2746,9 

05 1501 0,205 7321,9 32 2040 0,173 . 11791,9 

06 1477 0,157 9407 ,6 33 1591 0,214 7434, 5 
07 1250 0,133 9398,4 34 1420 0,160 8875,0 
08 1657 0,139 11920,8 35 1728 0,415 4163,8 

09 1231 36 1473 0,198 7439 ,3 
10 1256 0,201 6248 '7 37 2018 0,558 - 3616,4 .. 
11 1476 0,178 8235,9 38 1382 0,201 6875,6 

12 1374 0,235 5846,8 39 1434 0,431 3327,1 

13 1428 0,181 7889 ·, 5 40 108 0,150 720,0 

14 1255 0,252 4980,1 41 21 0,258 81,3 

15 1453 O,ll4 12745,6 42 100 0,150 - 666,6 

16 2454 0,120 20450,0 43 1374 0,320 4293,7 
17 1338 0,224 5973,2 44 1431 0,318 4500,0 
18 1533 0,277 5534,2 45 1595 0,317 5031,5 
19 1464 0,130 ll261,5 46 1611 0,201 8014-,9 
20 1196 0,121 9884,2 47 1713 0,150 11420,0 

21 1521 0,420 3621,4 48 1561 0,147 10619,0 
22 40 0,027 1481, 4 49 
23 1533 0,157 9764,3 50 1586 0,261 6076,6 

24 1607 0,162 9919,7 51 1225 0,152 8059,2 
25 1544 0,197 7837,5 52 1682 2,229 754,5 
26 1171 0,105 lll52,3 53 1530 0,141 . 10851,0 

27 1147 0,148 7750,0 54 1552 0,880 1763,6 

Totais 72165 14,435 D 4999,3 
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