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INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

Esse trabalho visa a oferecer uma contribuição ã Geografia da 
População. Seu objetivo era o de desenvolver um estudo cui
dadoso da população paulista, conforme o título do projeto 
inicial: Evolução da População no Estado de São Paulo, no pe w 

ríodo ~950/70. Seria, na realidade, uma tentativa de coapl~ 
mentação e continuação, a nível geográfico, do trabalho já 
realizado por José Francisco de Camargo. Dificuldades várias 
impediram que o objetivo fosse alcançado. As principais: os 
resultados do censo de 1960, que não foram publicados inte -
gralmente e a falta de outras es~atísticas para a realização 
do trabalho. Material relacionado à natalidade ,nupcialidade, 
mortalidade e aos setores de atividade etc, todos a nível mu --
nicipal, também não puderam ser conseguidos. O ·nepartamento 
de Estatística da Secretaria de Economia e Planejamento do 
Estado de São Paulo possuía apenas dados brutos sobre atguns 
desses assuntos. A tabulação desse material exigiria grande 
trabalho e pessoal numeroso, além de gastos enormes. A Facu! 
dade de Higiene, através do seu Centro de Estudos de Dinâmi
ca Populacional (CEDIP), aventou a possibilidade de cooperar 
no que dissesse respeito ã programação por comp~tador de par 
te do material que seria levantado. Entretanto, tal traba.
lho também exigiria esforço de um conjunto de cientistas, in 
tegrados em um Instituto, o que só seria possível mediantefi 
nanciamento por alguma instituição. 

A realidade nos obrigou a um redimensionamento dos propósi 
tos iniciais. Optou-se, então, pelo estudo do êxodo rural, 



basicamente no período 1960/70. Tornaram-se contudo necessá 
rias considerações sobre períodos anteriores, para se expli
car o momento átual. 

Mas, pesquisar o êxodo rural em todo o Estado de São Paulo 

constituía, por si só, tarefa impossível de ser realizadaape 
nas pela Autora. Esta barreira foi transposta pela utiliza
ção dos dados da pesquisa direta realizada pela Fundação Pl~ 
no de Amparo Social-PAS em 1968(1), levantamento que foi rea
lizado à base de amostragem para todo o Estado de São Paulo, 
excluindo-se a Capital. Pesquisou-se a população residente 
na periferia urbana de 61 cidades do Estado de São Paulo,cons 
tituída, em grande parte, de migrantes oriundos do campo. E~ 

se trabalho da Fundação PAS recebeu o nome de "Levantamento 
sócio-econômico das populações marginais urbanas do interior 
do Estado de São Paulo". 

iÜ presente estudo pôde ser realizado graças à utilização de 
resultados primários dessa pesquisa, do levantamento realiza 

\ do no Município de Serra Azul em 1970, do material de estudo 
l 

feito por Antônio Jordão Netto a respeito da migração rural/ 
rural para o Estado de São Paulo, bem como de observações da 
Autora feitas em inúmeros municípios, principalmente deste 
Estado, a partir de 1961. 

A escolha do período 1960/70 foi determinada pelo fato de que 
em 1963 foi instituído, através da Lei n9 4 214, de 02/03/63, 

o Estatuto do Trabalhador Rural, cujas repercussões, especia! 

(1) A Fundação Plano de Amparo Social foi criada em outubro de l96?. E!!:_ 
tidade de direito privado, tem como principal objetivo prestar as
sistência técnica, administrativa e financeira às iniciativas parti 
culares de Bem-Estar Social, principalmente as que se dedicam ao dfl.. 
senvolvimento comunitário. As verbas provêm de subvenções, contri
buições e convênios (públicos, naciona.is e estrangeiros). O levanta 
menta do qual foram utilizados os dados brutos para o presente es~ 
do originou-se de convênio realizado entre a FPAS e a Secretaria do 
Bem-Estar Social do Estado de São Paulo. O objetivo deste levanta-. 
mento feito pela Fundação PAS foi o de fazer wn diagnóstico da si~ 
tuação da população, peT'mitindo à Secretaria do Bem-Estar Social m!l_ 
lhor estabelecer suas metas e prioridades. Entretanto, até o momen
to, foi feito apenas o diagnóstico ... 
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mente para o Estado de São Paulo foram muito graves ao con
trário do que o Governo esperava, essa legislação não fixou 
o homem no campo, provocando forte evasão. Esta evasão foi 
muitas vezes forçada, porque a legislação contrariava os in
teresses dos proprietários. Estes freqüentemente reagiram e! 
pulsando os residentes de suas terras. Teoricamente, no que 
diz respeito à assistência previdenciária o Estatuto do Tra 
balhador Rural deveria igualar o trabalhador rural ao traba
lhador urbano. Entretanto, os patrões do campo não aceita -
ram os encargos sociais que a legislação lhes impunha, frus
trando quase que totalmente o espírito do Estatuto do Traba
lhador Rural. Depois da Lei, permaneceu apenas o mínimo ne
cessário de mão-de-obra residindo na propriedade. 

Os antigos moradores do campo, transformados em excedentes 
urbanos, mas sem a qualificação necessária para o trabalho 
na cidade, retornavam em sua maioria para o trabalho no cam
po, constituindo-se, ao mesmo tempo no grande exército de 
reserva de mão-de-obra da cidade. 

Até adquirirem qualificação ou se adaptarem li. vida urbana o que 
irá ocorrer com uma minoria,continuam no trabalho do camp~ 

mas agora na qualidade de volantes, os bÕias~frias. Seu ní
vel de vida baixou, aumentou a mortalidade infantil, agravo~ 
se sua deficiência alimentar, aprofundou-se a pobreza, inten 
sificou-se a mendicância, proliferou a prostituição etc. 

Localizados na periferia urbana, onde constróem verdadeiros 
bairros de favelas, trabalham poucos dias durante o ano e, s~ 
mente no período das colheitas e preparo do solo é que há 
oferta de trabalho suficiente. Os benefícios auferidos pela 
instituição do Estatuto do Trabalhador Rural atingiu apenas 
uma pequena minoria. A maior parte foi transformada em mi
grantes, que se viram obrigados a transportar sua miséria p~ 
ra a cidade. 

O trabalho procura identificar, portanto, as causas do êxodo 
rural, principalmente o Estatuto do Trabalhador Rural e toda 
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a legislação trabalhista dirigida ao homem do campo a partir 
de 1963. A ampliação do espaço ocupado por pastagens - que 
reduz ~ambém, consideravelmente, a necessidade de mão-de-obra 
no campo - bem como a introdução de novas técnicas de culti 
vo, de adubação racional e mecanização constituíram-se tam
bém em fortes fatores responsáveis pelo intenso êxodo rural 
que caracteriza o período analisado. 

Este trabalho sobre o êxodo rural foi desenvolvido em duas 
partes. Na primeira, fez-se um estudo sumário da evolução da 
população do Estado de São Paulo, do ponto-de-vista da varia 
ção relativa da população e sua distribuição nos quadros ur
bano e rural. Essa parte é acompanhada de material carto -
gráfico que ajudará a compreensão do texto. Na segunda, es
tudou-se a população excedente urbana, a nível de amostra, 
abarcando todas as regiões do Estado de São Paulo. 

O fluxo cada vez maior de pessoas que abandonam a zona rural 
I 

e não encontram possibilidades de emprego na zona urbana vem 
criando graves problemas locais. Freqüentemente, não se adap
tando à vida urbana, por falta de qualificação profissional, 
migram para outra cidade, o que obviamente não resolve seus 

problemas de emprego. Voltam-se então novamente para o traba 
lho no campo, utilizando-se das moradias na periferia urbana 
apenas corno pouso, caracterizando a situação de área-dorrnitó 
rio. 

Essa nova situação pode ser considerada corno verdadeiro re
trocesso sob o ponto-de-vista de justiça social: os indivÍ 
duos sofrem um desgaste físico muito maior, pois levantam-se 
bem mais cedo, vão à Praça Central à procura de trabalho,sub 
metem-se a um processo de seleção, viajam quilômetros sobre 
caminhões para atingir a área de exploração agrícola, alime~ 

... 
tam-se pessimamente, trabalham durante todo o dia, voltam a 
noite extenuados da jornada, utilizando as poucas horas que 
lhes restam na "cidade" para dormir. E dão-se por felizes 
quando isso ocorre, pois, parte do ano não conseguem traba
lho. As relações patrão/empregado praticamente deixaram de 

- 10 -



existir, pois todos os contatos são hoje feitos pelo turmei
ro, que recebe uma percentagem da diária de cada trabalhadoL 

A situação de verdadeira miséria desses indivíduos obriga-os 
a residir na periferia urbana e em condições extremamentep~ 
cárias de moradia: geralmente ocupam construções impróprias, 
quando não favelas, com péssimas condições de salubridade, 
fraco ou nenhum atendimento do ponto-de-vista da infra-estru 
tura urbana - luz, água, esgoto - e mui tas vezes em ruas 
clandestinas, para não dizer das casas clandestinas que sao 
quase regra. Com a multiplicação das favelas, a inchação ur 
bana torna-se mais evidente. 

Boa parte da renda média mensal dessa população é consumida 
em alimentação, embora seja constituída apenas de arroz, fei 
jão, farinha, raramente legumes e verduras e carne a cada 
três meses. Assim, a desnutrição tende a agravar-se, assu
mindo um caráter de verdadeira endemia. 

Esse é o quadro da população excedente urbana paulista.O que 
pensar da situação desses mesmos homens em outras áreas urba 
nas do País? 

O objetivo deste trabalho não foi o de fazer uma abordagem 

completa do tema proposto. Apenas tentou-se avaliar a situa 
ção do homem do campo, hoje transformado em morador urbano, 
como ponto de partida para análises mais completas e aproflJ!!. 
dadas do assunto. 

Não consta à Autora que jamais tenha sido feita no Brasil qual-
quer tese sobre o tema ~ específico de população sob 
geográfico. 

enfoque 

Em todo o mundo a Geografia da População, ramo da Geografia 
· Humana, tem tido recentemente grande aceitação no meio lDiive~ 
sitârio, tanto no ensino como na pesquisa. O interesse pelo 
estudo da população acentuou-se especialmente a partir da Se 
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gunda Guerra Mundial. Sua consagração como tema de real in
teresse científico ocorreu em 1954, por ocasião do Congresso 
Mundial de População, realizado em Roma. 

O crescimento mais intenso da população mundial foi causa e 
efeito da Revolução Industrial. Na medida em que evoluia a 
ciência médica, melhoravam as condições sanitárias e de sa
neamento da população, seu padrão de vida etc, caiu o índice 
de mortalidade, especialmente a infantil, provocando,em con
seqilência, o aumento da população mundial. O século XX pode 
ser considerado o século da explosão demográfica. Os 
com processo de desenvolvimento menos acentuado, e o 
é um deles, foram os que apresentaram maior Índice de 
menta populacional. 

.. pai ses 
Brasil 
cresci 

São Paulo é tlm dos Estados da Federação que tem tido maibr 
aumento de população. Não só pelo seu crescimento vegetativo; 
seu desenvolvimento tem atraído muitos migrantes nacionais, 
depois de ter recebido muitos estrangeiros. No início desse 
século, sua população era de 2 282 279 habitantes, atingindo 
em 1970 17 958 693(1). 

Em função do crescimento vertiginoso da população mundial e 
suas conseqUências, o tema passou a ser um dos mais discuti
dos, principalmente no Ocidente e no Japão. Daí a preocupa -
ção com os estudos populacionais e a importância que o assun 
to assume para a Geografia, ciência da organização do espa
ço. 

(1) Em 1900,, a popul.ação mundial. era de aproximadamente 1 bi 
Z.hão e 600 mil.hões de habitantes. Em 1970,, cal.cul.ou-se 
em 3 bil.hões e 600 mil.hões (Popul.ation Reference Bureau,, 
Inc.,, 1971). O Brasil.,, em 1900,, possula 17 438 434 ha
bitantes e o Estado de são Pauio participava com Z3,,08% 
desse totai. Em 1970,, a popuZação brasiZeira atingiu 
94 508 554 habitantes,, cabendo a são Paul.o 19,,01%. 
(IBGE). 
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A preocupaçao com os estudos demográficos, entretanto, remo~ 
ta a períodos anteriores, interessando tanto geógrafos como 
sociológos, economistas, médicos, historiadores, estatísti
cos etc. No Brasil merecem destaque, entre outros,trabalhos 
feitos por Giorgio Mortara, Lyra Madeira e mais recentemente 
os trabalhos elaborados pelo grupo de pesquisadores integra
dos no CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), 
CEDIP (Centro de Estudos de Dinâmica Populacional) , IPEA(In~ 
ti tu to de Planejamento Econômico e Social), IPE (Instituto de 
Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo) e IBGE (ln~ 

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Quanto à Geografia da População, merecem referência trabalhos 
elaborados por Beaujeu-Garnier, Zelinsky, GZenn Trewartha, 

CZarke, Thompson, Kingsley Davis etc. No Brasil, devem ser 
destacados, no estudo da população, os geógrafos Elza Keller 
e Geiger~ Outros, como Petrone e FaissoZ merecem 
pelas contribuições nessa área. 

registro 

No estudo da população é da maior relevância o papel reserva 
do ao geógrafo: "se o demógrafo mede e analisa os fatos demo 
gráficos, se o historiador traça sua evolução, se o sociólo
go procura suas causas e sua repercussão através de observa
ção da sociedade humana, é função do geógrafo descrever os 
fatos no contexto de seu ambiente atual, estudando também suas 
causas, suas características originais e suas possíveis con
seqüências" (l). 

A preocupação do geógrafo da população está voltada, portan 
to, a fenômenos que podem ser assim categorizados: a) os es
sencialmente biológicos; b) os que têm causa econômica, so
cial ou cultural; c) os que constituem elementos de mudança 

(1) BEAUJEU-GARNIER, JacqueZine - Geo ra ão.Edi 
tora da Unive~sidade de São_,,P~a-u_..o......,.._....~-... ....... .--~--N~a-cio= 
naZ, São Paulo, 1971, p. Z9. 
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dinâmica (l). 

Instrumento de extrema importância para a compreensão dos fa 
tos relacionados com o estudo da população é a cartografia. 
Ela permite a visualização rápida do quadro apresentado, fa
cilita a sfntese e auxilia tanto no estabelecimento de rela
ções entre os fatos como substitui extensos discursos. Daí 
ter sido bastante utilizado neste trabalho. 

A geografia, como ciência humana, para bem estudar a proble
mitica da população, não dispensa material produzido por ou
tras ciências, particularmente as humanas e em especial a de 
mografia, que se constitui numa das suas fontes mais impor
tante/2). 

Quanto à bibliografia, está incompleta por ser tão vasta - e 
muitas vezes repetitiva - que praticamente torna-se impos
sível relacioná-la. Foram citados apenas os trabalhos bâsi-

- cos para o estudo e as mais recentes publicações a respeito 
do tema. Para reforçar a vastidão bibliogrifica sobre o as
sunto, convém lembrar que o ano de 1974 foi consagrado pela 
Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Po 
pulação, o que serviu de motivação para inúmeros trabalhos 
de geógrafos, sociólogos, economistas e assistentes sociais. 
Serviram ainda de fonte para o presente estudo os trabalhos 
apresentados pela ONU na Conferência de Bucarest, 1974, pu
blicados em jornais e revistas e as comunicações mimeografa
das do Encontro de Estudos Populacionais, promovido pela Fun . 
dação IBGE em agosto de 1974, no Rio de Janeiro. 

(1) ZELINSKY, WiZbur - Introdu ão à Geo ra ia da Po uZa ão. 
Zahar Editores, Rio e Jane~ro, 1969, p.1?-24. 

(2) CHORLEY, Richard J. e HAGGETT, Peter (Coordenação). Mo
deZos sócio-econêmicos em geografia. Editora da UniVel'sidads 
de São Pauto, são Pau"Lo. Livros Técnicos e Cient/.ficos Edito
l'a S/A, Rio de Janeiro, 19?5. p. 23-45. 
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Portanto, se nao foi possível registrar todas as publicações 
existentes na Bibliografia, considera-se que o que foi orde
nado é Útil na medida em que fornece razoável contribuição a 
respeito do terna População e, de forma mais restrita,ao Exo
do Rural e Crescimento da População do Estado de São Paulo. 

Ressaltamos o empenho de todos que, direta ou indiretamente, 
auxiliaram-nos na elaboração deste trabalho, orientando-nos, 
estimulando-nos a prosseguir até o fim. 

Ressaltamos, também, a importância daqueles que responderam 
à bateria de inquéritos, questionários, formulários e entr~ 

vistas propostos, que tornaram-se pilastras científicas des
te trabalho. 

Agradecemos à equipe técnica da Fundação Plano de Amparo So
cial - Fundação PAS - pela utilização dos dados da pesqui
sa, bem corno aos técnicos da Secretaria da Promoção Social 
que, através da indispensável colaboração de valiosas suges
tões, enriqueceram o aspecto prático do trabalho. 

Agradecemos à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 
especialmente .na pessoa da Senhora Secretária da Educação Dr~ 
Esther de Figueiredo Ferraz e dos assessores Therezinha Frarn, 
Erasmo de Freitas Nuzzi, Walter Toledo Silva, Rosa Tedeschi, 
que muito nos prestigiaram no período 1972/73. 

Agradecemos à eficiente colaboração de Maria Elena Ramos Si
rnielli, Lia Reisrnann Pruks, Teluko Yonernoto ·' Marcelo Martinel 
li, Aparecida de Godoy, Tânia Boridesan, Amélia Luíza Damiani, 
Ana Fani Alessandri e Heidi C. Rodrigues, que muito colabor~ 
rarn na execução do material cartográfico e deram sugestões 

preciosas. Também a Sérgio Dávila Almada, que participou da 
pesquisa fotográfica. 

Agradecemos ainda a Kazuko Karnikawa, Errnínia Muzanec, Luzia 
de Paula Scaglioni, MarlÚcia da Silva Sotto e Alayde Marquez, 
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pelo eficiente trabalho de datilografia; Nelly Dabague, bi
bliotecária-chefe da Secretaria da Promoção Social; Noriko 

Fukumoto e Angela Napolitano pela cuidadosa revisão e ao Sr. 
Mário Alessandri pelo trabalho de encadernação. 

Agradecemos especialmente a Nice Lecocq Mtiller, Olavo Bapti~ 
ta Filho, Ant6nio Jordão Netto, Cássio Mesquita de Barros JÚ 

nior que, ou leram parte dos originais, dando preciosas indi 

caçoes ou esclarecimentos a respeito do tema, ou então ajuda 
ram em proveitosas discussões. 

Agradecemos profundamente a Maria Aparecida Baccega que re

viu o texto, dando-lhe alguns traços estilísticos que não al 
teraram a verdade geográfica e tornaram-na mais compreensí -
vel. 

Particularizamos nossa mais sincera gratidão ao Prof. José 

Ribeiro de Araújo Filho, que solicitamente aceitou a orienta 
ção dessa tese e cujos objetivos propostos só puderam ser al 

cançados graças tanto à sua preciosa orientação, quanto à 
sua experiência científica. 
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PARTE I 
BREVE ESTUDO DA VARIAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PER!ODO 1940/70 



1. BREVE ESTUDO DA VARIAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO NO PER!ODO 1940/70 

De 1940 a 1970, o Estado de Sio Paulo passou de urna popula -
çao de 7 180 316 habitantes para 17 775 889, acusando,portaQ 
to, um crescimento da ordem de 147,56%. 

Dos 246 municípios(!) existentes em 1940, no Estado de Sio 

Paulo, os que apresentaram crescimento demográfico nas déca
das seguintes foram superior aos que tiveram decréscimo(ca~ 
tograma 1 - Variaçio Relativa da Populaçio - 1940/70) (tabe
la 1). 

D~CADAS 

1940/50 
1950/60 
1960/70 

TABELA 1 
ESTADO DE SÃO PAULO 

VARIAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO 
1940/70 

MUNIC!PIOS 

Cresceram Decresceram 

140 
183 
161 

106 
63 
85 

(1) Devido aos sucessivos desmembramentos ocorridos no periodo,foram a
dotados como base, permitindo comparação entre os anos extremos, as 
'~reas rrrínimas comparáveis" do IBGE, que se apóiam na divisão muni
cipal de l940. Portanto, os atuais munic{pios estão, frequenteme'!!:_ 
te, aglutinados para corresponderem à divisão vigente em l940. 



Cartograma 1: Variação Relativa da População Total - 1940/70 
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Agrupando os municípios existentes em 1940 no Estado de São 
Paulo segundo as atuais regiões administrativas do Estado,f! 
ca patente que a participação de cada reg1ao no total da po
pulação paulista variou muito de 1940 para 1970 (tabela 2). 

TABELA 2 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARTICIPAÇÃO DE CADA REGIÃO EM RE.LAÇÃO AO TOTAL DA 
POPULAÇÃO 

1940-70 

REGIÕES 1940 1970 

Grande São Paulo 21,83 45,80 

Santos 4,15 4,71 

São José dos Campos 5,19 4,40 

Sorocaba 9,11 6,16 

Campinas 14,88 11,85 

Ribeirão Preto 14,06 7,94 

Bauru 8,04 3,05 

São José do Rio Preto 8,61 4,64 

Araçatuba 3,18 4,70 

Presidente Prudente 3,01 2,32 

Marília 8,30 4,35 

TOTAL DO ESTADO (7 180 316) (17 775 889) 

A região da Grande São Paulo já mantinha em 1940 a liderança 
na participação relativa da população do Estado, aumentando 
em 1970 para mais que o dobro essa participação, em detrimen 
to das outras regiões administrativas. 

As taxas de participação mais baixas em 1970 sao encontradas 
nas regiões administrativas de Presidente Prudente,Bauru, São 
José do Rio Preto, Araçatuba, São José dos Campos e Santos. 
As Únicas regiões que no período estudado apresentaram aumen 
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to percentual em relação a 1940 foram ~rande São Paulo e Ara 
çatuba. 

As âreas que sofreram diminuição relativa localizam-se espe
cialmente nas atuais regiões de Marília. Bauru, Ribeirão Pr~ 
to e áreas serranas da região de São José dos Campos. A es
se propósito, Pasquale Petrone, referindo- se à década 40/50, 
faz a seguinte consideração que continua válida para o pre
sente: "O povoamento de novas áreas não se fez, entretanto , 
sem prejuízo demográfico das demais velhas. Primeiramente, o 

Vale do Paraíba, em seguida os contrafortes ocidentais daSer 
ra da Mantiqueira, mais recentemente a Zona Mojiana e mesmo 
da Paulista, sucessivamente tornaram-se exemplos de territó
rios onde tivemos diminuição da população"(!). 

A marcha do povoamento para o Oeste deu-se em consequência 
do avanço da cultura cafeeira e dos trilhos das ferrovias. A 
formação das primeiras fazendas e o surgimento dos primeiros 
núcleos urbanos passaram a funcionar como pólos de atração 
tanto para migrantes do próprio Estado de São Paulo, como de 
outras unidades da Federação. Nesse período, a imigração es
trangeira foi insignificante. O município que mais cresceu 
no período foi o de Pereira Barreto 1 955,0%. 

Não menos representativo foi o crescimento dos municípios que 
compõem a Grande São Paulo e a Baixada Santista, fruto do de 
senvolvimento industrial e, consequentemente, urbano. Cons
tituíram-se pontos de maior atração para as populações oriun 
das do próprio Estado e mesmo de outros da Federação: Guaru 
lhos (1 663,0%), Guarujá (1 147,0%), Santo André (1 000,0\), 
São Paulo (376,0%). 

Além dessas áreas mencionadas, os municípios cortados pelos 
velhos eixos de circulação - antigas estradas de terra, ho
je grandes radiais - apresentaram grande crescimento. Geral 

(1) PETRONE, Pasquale - O Homem Paulista. In: - Boletim Pau

lista de Geo~rafia 1 n9 23 - São Paulo - 1956, p.60 . 
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mente os maiores aumentos relativos sao encabeçados pelas ca 
pitais regionais, centros polarizadores de vasta hinterlân -
dia. 

Dos municípios que sofreram decréscimos populacionais no pe
ríodo, destacam-se Itajobi (63,0%), seguido por Analândia 
(47,0%) e Vera Cruz (37,0\). Os que apresentaram pequeno de 
créscimo foram Serra Azul (3,2%) e Guareí (0,5\). 

Para o período em análise, os fatores de crescimento da popu 
lação podem ser resumidos em: industrialização, urbaniza -
ção, avanço na ocupação da franja pioneira do Oeste,melhoria 
dos meios de comunicação. Os municípios que tiveram sua po
pulação total diminuída situados nos contrafortes serranos 
da Mantiqueira e Mar, no velho trecho cafeeiro do Vale do Pa 
raíba, até hoje não foram suficientemente valorizados do pon
to-de-vista da fixação do homem. A pecuária leiteira, o re
florestamento, a agricultura mecanizada ou de subsistência, 
que substituíram o café, não exigem a presença de grande mão 
de-obra no ca~po. Os velhos casarões do período áureo cafe 
eiro, a trilogia casa-grande, igreja, senzala e as demais 
benfeitorias, inclusive col6nias em substituição is senzalas, 
cederam lugar is ruínas, ao matagal. Outros foram tombados, 
transformando-se em monumentos históricos, embora os casos 
sejam raros. Como as cidades dessa área não se industriali
zaram o suficiente para atrair mão-de-obra de fora, nem mes
mo para aproveitar o local, não apresentaram crescimento po~ 
pulacional no período. 

Com a desorganização interna das propriedades, consequência 
da crise econSmica mundial, as grandes fazendas das áreas ca 
feicultoras foram loteadas, sendo quera> centro do Estado po
de-se notar bem seus efeitos: redução acentuada da popula
ção total. Com solos frágeis, agricultura de pequena renta
bilidade, ampliação dos espaços ocupados com pastagens, a p~ 
pulação do centro do Estado foi migrando para novas terras 
db Oeste ou outras áreas rurais mais propícias ou, finalmen
te, marchariam em demanda ao Eldorado Paulista - A CAPITAL. 

Para melhor compreender o processo de evolução da população 

- 22 -



paulista e melhor complementar o quadro em estudo, é impor - ·· 
tante transcrever trechos do trabalho feito por Elza Keller 
para os períodos 1920/40, 1940/50. "O crescimento da popula 
ção paulista nos três Últimos decênios verificou-se, sobretudo, pelo 
grande avanço da frente pioneira através do Oeste do Estado, 
em direção às barrancas do Rio Paraná • 

"Na conquista de terras virgens e férteis para a prática a
grícola ou para a atividade pecuária povoou-se o planalto o
cidental, que hoje se destaca no panorama demogrãfico' do Es 
tado como uma das áreas mais densamente ocupadas. Os valo
res mais altos de crescimento relativo observam-se nestas á
reas de povoamento recente, chegando a ultrapassar os 400,0\, 

. ., 
tanto em 1940 quanto em 1950, havendo mesmo numerosos mun1c1 
pios cuja população total se localizou posteriormente a 1940. 

"Ainda considerando-se es·se período, outra área aparece com 
grande crescimento de população, porém, nio mais localizada 
na zona pioneira: é a ârea vizinha à capital paulista e que 
está diretamente sob sua influência. Esta zona com um cres
cimento relativo superior a 100,0%, em 1940~ engloba o muni
cípio da capital com o maior valor de crescimento em números 
absolutos, tanto em 1940 quanto em 1950, 733 127 e 
habitantes, respectivamente. 

871 835 

"A industrialização foi o fator ponderável do grande aumento 
demográfico dessa área. 

"A urbanização no decênio 40/50 foi tão expressiva que che
gou a modificar a ordem tradicional no Brasil que assegura 
de modo geral, o predomínio largo dos quadros rurais sobre os 
urbanos. 

"~ ne~e-ssár-io salientar ainda que, enquanto anteriormente a 
1920, o grande aumento da população paulista se fez graças aos 
altos contingentes de imigrantes alienígenas entrados no Es
·tado, no período considerado por nós, os três Últimos decê
nios, o aumento apreciável da população se deu tanto pelo 
crescimento vegetativo, quanto pelo extraordinário afluxo de 

- 23 -



trabalhadores nacionais ... 

"Pelo exame comparado dos mapas de população relativos aos 
dois períodos considerados, observa-se a permanência dos fa
tores determinantes do grande crescimento populacional. De 
um lado, o avanço da frente pioneira através do Oeste paulis 
ta determina nesta área os municípios de maior crescimento 
demográfico, que são os mais recentemente ocupados, o que faz 
evidentemente que tais áreas de grande aumento populacional 
sejam diferentes num e noutro período. 

"Por outro lado, o segundo fator de crescimento -- a indus
trialização - atuando, sobretudo, na zona de influência da 
capital, tem desde 1920, atraído para aí, grande contingente 
humano, fazendo com que esta zona apresente um aumento sem
pre crescente da população. 

"Essas são as duas áreas que se destacam como as de maior cres 

cimento relativo e absoluto. 

"Com referência às áreas de déficit de população é interes -
sante assinalar que aquelas que viram seus quadros populaci~ 
nais mais diminuídos em 1940, comparativamente ao ano de 1920, 
se situam todos na zona de povoamento antigo, ou seja, o Va 
le do Paraíba, os contrafortes ocidentais da Mantiqueira, a 
Zona da Mojiana e a Zona da Paulista, de exploração mais an
tiga. São as regiões em que o café foi o produto básico da 
economia, atê que se viram suplantados pelos sertões do Oes
te paulista que com suas terras virgens canalizaram para as 
lavouras do café · recém-abertas e de alto rendimento, grandes 
massas de trabalhadores rurais, do que resultou um déficit 
de população nas zonas velhas em benefício das áreas novas. 

"Já no decênio 40/50, o panorama demográfico com referência 
a estas áreas apresenta-se bastante diferente. Enquanto em 
1940, os municípios deficitários localizavam-se sobretudo,no 

· escarpamento e reverso da cuesta de arenitos e diabásios que 

atravessa o Estado de Nordeste a Sudoeste ... em 1950 eles 
invadem a zona nova, seguindo na retaguarda da frente pio -
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neira, de tal maneira que municípios que no período de 20/40 
tiveram um aumento relativo superior a 600,0\, de 1940 para 
1950 acusaram uma diminuição relativa de atê 20,0\ nos seus 
habitantes. Um exemplo ê Promissão, na Noroeste"(l). (Carta 
gramas 2-3-4 -- Variação Absoluta da População de 1920 a 1940; 
Variação Absoluta da População de 1940 a 1950 e Variação Ab 
soluta da População Rural e , Urbana de 1940 a 1950). 

Recuando um pouco mais o período histórico, cabe apresentar 
estudo feito por Camargo para a população paulista, onde o 
referido Autor esclarece que "Fortalece-se, depois de 1886,o 
sincronismo entre o crescimento da população e a expansão da 
cultura cafeeira através das diversas zonas do Estado. 

"A retração demográfico-econômica dessas 
te acompanhada pela divisão das antigas 

zonas foi geralmeg 
propriedades cafei-

cultoras, aumentando ao mesmo tempo a área cultivada especial 
mente em cereais, algodão e cana-de-açúcar. A ausência de 
uma atividade condutora dificultara, porém, o crescimento e 
mesmo conservação da aniiga população. Naqueles municípios 
onde maior foi a resistência à divisão das propriedades,mais 
acentuada foi a estagnação econômica e demográfica, princi
palmente devido ao fato de ter o gado substituído o café. 

Lugar à parte ocupam nestas considerações os municípios onde 
à fuga do café sucedeu-se o estabelecimento de indús
trias" (Z). 

No período 1950/70, encontra-se a mesma tendência do período 
1940/70, entretanto com certa estabilização de variação rel~ 
tiva para os conjuntos anteriormente apresentados - trechos 

(1) KELLER, Etza Coetho de Souza - Notas sobre a evotução da 
poputação do Estado de São Pauto de 1920 a 1950. In:As 
peatos Geogr.áfiaos da Terra Bandeirante - IBGE-CNG, Rio 
de Janeiro, 1954, p. 209-211. 

(2) CAMARGO, José Franaisao de - Cresaimento da poputação no 
Estado de são Pauto e seus aspeatos eaonômiaos. (En
saios sobre as retações entre a demografia e a eaon~ 
mia) - Vot.I, Universidade de São Pauto-FFCL - Bote -
tim n9 153. Eaonomia Potitiaa e História das Doutri
nas Eaonômiaas, n9 t - são Pauto, 1952, p. 265. 
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se!ranos do Vale do Paraíba e Centro do Estado -- , enquanto 
que as áreas "problema" do Vale do Paraíba mantêm caracte

rísticas de diminuição de população (cartograma 5 - Variação 

Relativa da População - 1950/1970). 

Como reflexo do tipo de ocupação do espaço, avançou o proce! 
so de diminuição relativa de população em direção ao Oeste 
no período considerado. As regiões de Bauru, Marília, Presi 

dente Prudente e Araçatuba foram as mais prejudicadas no pe 
ríodo. 

Para o conjunto da população paulista, nos dois decênios ana 

lisados, o crescimento foi superior ao crescimento da popu

lação do Brasil 1950/70 (96,60% - 81,94%). 

Dos 369 municípios paulistas existentes em 1950, quase 70,0% 
apresentaram aumento de população, o que pode ser atribuído 

ao dinamismo econômico característico do Estado,baseado prin 

cipalmente na sua industrialização, urbanização,melhoria das 
técnicas agrícolas, dos meios de comunicação etc. Todos es 
ses fatores exercem grande atração para a população oriunda 

de outros estados da Federação, provocando, assim,maior cres 
cimento. 

A população se distribui de forma heterogênea, com os fato

res de ordem física e econômica condicionando formas dife -
rentes de organização do espaço. Nas áreas de relevo mais 

movimentado e com solos mais pobres há rarefação da população 

ao contrário das áreas de relevo ~nos acidentado e com terras férteis, 
onde a concentração da população é maior. As cidades indus

trializadas apresentam maior população, bem como aquelas lo

calizadas em entroncamentos rodo-ferroviários, enquanto que 
cidades não industrializadas e longe das principais rodovias 

e ferrovias funcionam como repulsoras de população. 

O dinamismo apresentado pela indústria nestes Últimos vinte 

anos e sua concentração em torno da Capital (Grande São Pau

lo), pode explicar o acentuado crescimento populacional que 
esta área apresenta. Impulsionada pela industrialização, pe 
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C artograma 5: Variação Relativa da População Total - 1950/70 
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lo desenvolvimento comercial e urbano, dotada de equipamen 

tos próprios de uma metrópole nacional, São Paulo exerce for 

te influ~ncia na organizaçãri não só da área que lhe está di

retamente integrada, mas de todo o Estado, e ultrapassandode 

longe seus limites. Os eixos de circulação e, consequentemen 

te, as facilidades de comunicação, explicam os conjuntos de 

áreas mais desenvolvidas do Estado: tendo como centro da Ca

pital, estende-se para Norte até Ribeirão Preto, para Leste 

até Lorena, para Sudeste atê a Baixada Santista e para Oeste 
atê Sorocaba. 

No período considerado, foram os municípios da Grande São Pau 

lo e Extremo Oeste do Estado que apresentaram maiores valo -

res percentuais de crescimento: São Bernardo do Campo, 857%; 

Guarulhos,582%; São Caetano do Sul, 401%; Suzana, 398%; Poá, 

392%, Presidente Epitácio, 449%; Jales, 367%; Paulicêi~ 335%; 

Junqueirópolis, 204%. Não menos expressivo foi o crescimento 

de Cubatão 332%, São Vicente 330%, Guarujá 612%, São José dos 

Campos 231,44%, Cruzeiro 129%. No Leste chamaram atenção pe

lo fato de terem sua população decrescida no período, os mu

nicípios de Paraibuna (-18%), Natividade da Serra(-14%), Ja~ 

beiro (-30%), Redenção da Serra (-8%), São Bento do Sapucaí 

(-6%), Lavrinhas (-23%), São José do Barreiro (-17%), Bana

nal (-14%) e Silveiras (-9%). O Centro-oeste caracterizou-se 

como a área de mais forte diminuição da população do Estado 

no período apresentado: Bento de Abreu (-62%), Guarantã(-60%), 

Presidente Alves (-49%), Lavínia (-49%). As causas dessa di

minuição são os solos frágeis, aumento de ireas de pastagens, 

mecanização da lavoura, atração exercida por outros centros 

urbanos e mesmo a legislação trabalhista, no final do perío

do apresentado, que concorreu para acelerar o processo de mi 

-graçao na area. 

Curioso notar que, em nenhum dos dois períodos analisados 

1940-70 e 1950-70 - a região Sul do Estado (Vale do Ribei ~ 
1 

ra) sofreu diminuição de população, embora os aumentos pude~ 

sem ser justificados pelo crescimento vegetativo. Esse fato 

constitui característica de certa estabilização de área com 

fraco dinamismo econ6mico. 
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1.1 - VARIAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E 
PARA O PER10DO 1960-70 

RURAL 

A participação relativa da população urbana paulista sempre 
foi superior à participação relativa da população urbana do 
Brasil. No Último decênio aprofundou-se essa diferença: 80% 
para São Paulo e 56% para o Brasil (Tabela 3). A população 
rural também apresentou diferenças marcantes. Para o Brasil, 

apenas em 1970 a população rural foi inferior à urbana(44%), 
enquanto que a população rural paulista desde 1950 vem sendo 
inferior a 50% e em 1970 foi inferior à existente em 1940, o 
que revela o intenso êxodo rural que foi sofrendo o Estado. 
As perspectivas para 1980 serão para acelerar mais ainda es
ses desníveis (Tabela 4). 

O crescimento populacional paulista do Último decênio (1960-

70) caracteriza-se pela elevação da população urbana, que 
passou de 8 149 979 habitantes em 1960 para 14 276 239 em 
1970, um aumento de 75,2%. Em contrapartida, a população ru
ral ·sofreu decréscimo da ordem de 27, 55% - 4 824 720 em 1960 
3 4~5 709 pessoas em 1970(Cartogramas nvs. 6,7 e 8 - Varia 
ção Relativa da População Total - 1960-70, Variação Relativa 
da População Urbana -1960-70, e Variação Relativa da Popula

ção . Rural - 1960-70) (Tabela 5). 
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ANO Urbana 

Números 
absolutos 

1940 12 880 182 

1950 18 782 891 

1960 32 004 817 

1970 52 098 495 

TABELA 3 

BRASIL E ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO SEGUNDO O DOMIClLIO 

1940-70 

BRASIL . . . . . ... . . . . . . . 

Rural . Urbana 

% 
Números 

% 
Números 

absolutos absolutos 

31,24 28 356 133 68,76 3 168 111 

36,16 33 161 506 63,84 4 804 211 

45,08 38 987 526 54,92 8 149 979 

55,98 41 105 884 44,02 14 276 239 

FONTE : Fundação I BG.E, 19 71. 

SÃO PAULO 

Rural 

% 
Números % absolutos 

44,12 4 012 205 55,88 

52 , 59 4 330 212 47,41 

62,81 4 824 720 37,19 

80,33 3 495 709 19,67 



E1tado de /ão Paulo 
POPULA(ÃO URBAnA e RURAL 

POPULAÇÃO URBANA 

li POPULACÃO RURAL 

MILHÕES DE HABITANTES 
20 

15 

10 

5 

o 1940 
FONTE : SEPLAN 

1950 1960 1970 



TABELA 4 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RECENSEADA, URBANA E RURAL 

ANO 

-1970 - -
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Participação 
Percentual -

1980 

URBANA 

14 320- 200 
15 014 400 
15 685 800 
16 564 200 
17 358 900 
18 176 700 
19 018 200 
19 884 100 
20 775 100 
21 692 000 
22 635 600 

92,52 

1970/80 

RURAL 

3 56 2- 400 
3 400 600 
3 245 soo 
3 085 900 
2 921 600 

. 2 752 600 
2 578 700 
2 39Q 800 
2 215 600 
2 026 200 
1 831 200 

7,48 

FONTE: Fundação IBGE. 

TABELA 5 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TOTAL 

17 959 000 
18 435 000 
18 931 000 
19 650 000 
20 280 000 
20 929 000 
21 596 000 
22 283 000 
22 990 000 
23 718 000 
24 466 000 

100,00 

VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL 

1960/70 
Em percentagem 

REGIOES VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO 
ADMINISTRATIVAS DA POPULAÇÃO DA POPULAÇÃO _ DA POPULAÇÃO 

TOTAL URBANA RURAL 
(%) (%) (%) 

1. Grande São Paulo 69,48 96,26 -65,13 
2. Santos(Litoral) 49,38 62,64 0,90 
3. São José dos Campos 36,79 66,83 -13,38 
4. Sorocaba 23,60 49,08 0,91 
5. Campinas 35,86 66,30 -6,73 
6. Ribeirão Preto 17,80 56,43 -27,96 
7. Bauru -3,55 36,53 -41,82 
8. São José do Rio 

Preto 2,83 49,39 -23,06 
9. Araçatuba 9,14 64,99 -21,89 

·10. Presidente Prudente -3,23 35,55 -23,31 
11. Marília -3,39 33,07 -25,02 

ESTADO 36,97 75,17 -27,55 
-FONTE: Fundaçao IBGE, 1971. 
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Cartograma 6: Variação Relativa da População Total - 1960-70 
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Cartograma 7 : Variação Relativa da População Urbana -

1960-70. 
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Cartograma 8: Variação Relativa da População Rural - 1960-70 
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Quando analisado regionalmente. o processo de crescimento po 
pulacional do Estado de São Paulo no período 1960-70 se reve 
la bastante heterogêneo. Enquanto a região da Grande São Pau 
lo, já bastante populosa. aumentou no período 69,48% sua po
pulação, outras regiões apresentam bem menor crescimento po
pulacional ocorrendo, inclusive, decréscimo como nas regiões 
de Bauru, Presidente Prudente e Marília. 

Em relação à população urbana, foi comum o seu crescimento 
em todas as regiões do Estado nesse período. O maior foi na 
região da Grande São Paulo: 96,26% - influindo diretamente 
no aumento da população urbana de todo o Estado. As regiões 
de Santos. São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto e 
Araçatuba, cresceram entre 50 e 70,0%. Nas regiões restantes 

Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Pruden 
te e Marília a variação positiva foi menor) de 30 a 50,0%. 

A população rural sofreu decréscimos consideráveis •. Apenas as 
regiões de Santos e Sorocaba tiveram acréscimos, embora pou
co significativos inferiores a 1,0%. A Grande São Paulo, 
apesar de apresentar a maior diminuição - 65,13% - não pe
sou na contagem geral, como no caso da população urbana, por 
que essa redu-ão, numericamente , é pouco expressiva. As re -
giões próximas à Grande São Paulo foram as que tiveram menor 
diminuição da sua população rural, como são os casos de Cam
pinas (6,74%) e São José dos Campos (13,4%), ao passo que na 
porçao ocidental do Estado, a redução foi sempre superior a 
20,0%, chegando a 41,8%, como ocorreu na região de Bauru. 

Uma visa! geral da variação relativa da população paulista 
... 

em 1960-70 revela que a Grande São Paulo constitui-se na a-
rea de maior atração populacional, seguida pelas regiões con 
tíguas de Santos, São José dos Campos e Campinas. 

As regiões de Ribeirão Preto e Sorocaba encontram-se numa po 
sição intermediária entre a situação de Santos-São José dos 
Campos, Campinas e o Oeste Paulista. 

Na porção ocidental do Estado, o incremento populacional das 
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regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto nao atingiram 
crescimento de 10,0%. Registrou-se decréscimo populacional 
nas regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente(!), mais 
especificamente na população rural. Pode-se caracterizar uma 
acentuada tendência de expulsão da população dessa área, por 
razões ligadas à modificação da estrutura agrária - princi
palmente por esgotamento dos solos por falta de cuidados téc 
nicos, ampliação do pastoreio, mecanização etc. 

Até dentro de uma mesma região administrativa, o comportame~ 
to das sub-regiões is vezes mostrou-se bastante heterogêneo 
(Tabela 6). 

Enquanto na região de Santos a sub-região de São Sebastião 
aumentou 47,0% sua população total, a população urbana dos 
municípios dessa sub-região aumentou 170,0%, enquanto que a 
população rural diminuiu 50,0%. 

O maior crescimento global da população rural de sub-regiões 
foi encontrado na sub-região de Andradina, em função da con~ 
trução de Complexo Hidrelétrico de Urubupungá. Esse empreen-
dimento refletiu-se 
na população urbana 
to da população foi 

em toda a sub-região, provocando aumento 
de 104,0%, 
de 30,0%. 

aumento da população rural foi 

enquanto que no total o aumen 
Outra sub-região que sofreu 
a de Presidente Venceslau(18 ,6%), 

o que pode ser explicado por ser esta área a Última frente 

(1) "A fuga dessa população dá-se, ao que pareae, para as r~ 
giões de colonização mais nova, sobretudo para o Norte 
do Paraná, Alta Paulista e, mais reaentemente,para o Sul 
de Mato Grosso. Alguns muniaipios mostram quedas mais 
acentuadas de sua população, aomo Ranaharia ... Este des
povoamento verifiaou-se mormente nas áreas rurais que 
perderam, nas duas ~ltimas d~aadas (l950-?0), 30,1% de 
sua população, na maioria aomposta por lavradores". 

' 
LEITE, Jos~ Ferrari - A Alta Soroaabana e o espa~o pola-

rizado de Presidente Prudente. Faauldade de F~losofia 
Ciênaias e Letras de Presidente Prudente. São Paulo, 
19?2. p. 38. 
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pioneira paulista nesta Última década (Pontal do Paranapane
ma) (l). 

Várias considerações poderiam ser feitas na análise de cada 
caso ou de grupo de casos no período 1960-70. Mas, para ca

racterização geral se fará a análise da variação relativa da 
população total. Foi possível dividir o Estado em três gran
des áreas: a primeira predominando municípios que tiveram sua 
população total aumentada no período 1960-70, a segunda com 
predomínio dos municípios que tiveram essa população diminuí 
da e a terceira onde os municípios tiveram crescimento sup~ 
rior a 40,0% (Cartograma 6). 

No conjunto do Estado, o quadro que se apresenta é o seguin
te: 328 municípios aumentaram sua população total (57,4%), 
242 diminuíram (42,4%) e apenas um estacionou (0,2%). 

A primeira grande área apresentou o seguinte quadro: 

•total de municípios 226 (100,0%); 
e aumentaram a população 199 (89,1%); 
e diminuíram a população 27 (11,9%). 

Essa área corresponde, grosso modo, às seguintes unidades fi 
siográficas: Planalto Atlântico, Litoral e Depressão Perifé
rica. Em termos de regiões administrativas, engloba : as re

giões de São José dos Campos, Grande São Paulo, Santos, Sor~ 

caba (exceção aos municípios de Areiópolis, São Manuel, Cer
queira César e Santa Cruz do Rio Pardo) e quase a totalida
de da Região de Campinas (exceção aos municípios de Santa M! 
ria da Serra, Torrinha, Brotas, Corumbataí, Ipeúna e Itirap! 

(1) "· .. três pequenas aidades, respeotivamente, Maraaat, Mi
rante do Paranapanema e Teodoro Sampaio, terem superado, 
na Última déaada, o ritmo percentual prudentino de cres
cimento populacional ... Note-se, contudo~ que suas popu
lações urbanas reunidas não atingem l/5 da população de 
Presidente Prudente. As duas Últimas cidades situam-se 
a Oeste, nas frentes pioneiras do Pontal do Paranapanem~ 
enquanto que Maracat fica a Leste, nas proximidades de 
Assis, em méio a extensas e bem cuidadas plantações de 
oana-de-a~Úoar, em solos de terras roxas." 

LEITE, José Ferrari - Obra aitada. p. L5?. 
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na). Foram acrescentados a essa grande área os municípiosde 
Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, da região 
de Ribeirão Preto e Taguaí, da região de Marília, devido . à 
contiguidade espacial das áreas e tendência global em função 
do critério utilizado. 

Dentro dessa grande área é possível estabelecer sub-áreas. A 
primeira subárea apresenta como característica principal a 
inclusão de municípios, cujo crescimento populacional no pe
ríodo considerado atingiu cifras superiores a 30,0\. Fazem 
parte dessa subárea as seguintes unidades político-adminis -
trativas: Grande São Paulo (exceto Santana do Parnaíba,Juqui 
tiba e Salesópolis), região de Santos (exceto Ilha Bela, Ita 
riri, Cananéia, Iguape, Eldorado, Pariquera-Açu e Jacupiran
ga), parte da região de Sorocaba (Itapetininga, São Miguel 
Arcanjo, Boituva, Itu, Salto, Sorocaba, Mairinque, Votoran
tim, Salto de Pirapora, Capela do Alto, Iperó, Tapiraí, Ri
beira, Guapiara, Coronel Macedo, Arandu, Itatinga e Paranapa 
nema), parte da região de Campinas (Campinas, Valinhos, Vi
nhedo, Indaiatuba, Pederneiras, Sumaré, Paulínea,Cosmópolis, 
Americana, Nova Odessa, Moji-Guaçu, Moji-Mirim, Santo Antô
nio da Posse, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste,Limeira,Ara 
ras, Leme, Piraçununga, Porto Ferreira, Rio Claro, Jundiaí, 
Várzea Paulista, Itupeva, Morungaba, Itatiba, Bom Jesus dos 
Perdões, Nazaré Paulista e Jarinu) e parte da região de São 
José dos Campos (São José dos Campos, Jacareí, Igaratá, Pa
raibuna, Taubaté, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro). A se -
gunda sub-área é formada por municípios onde o crescimento po 
pulacional no período 1960/70 não excedeu a 30,0\. Houve ex 
ceções, como seria de se esperar. Os municípios dessa segu~ 
da sub-área sao o restante dos municípios da área considera 
da. 

Essa grande área corresponde, no geral, aos setores mais de
senvolvidos do Estado do ponto-de-vista urbano-industrial. Fo 
ge a essa caracterização o conjunto dos municípios do Sul pa~ 
·lista e trechos serranos das Serras do Mar e Mantiqueira. O 
Sul paulista, apesar de alguns esforços por parte do Governo, 
apresentou um crescimento que se acredita apenas vegetativo. 
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TABELA 6 

ESTADO DE SÃO PAULO 
VARIAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO 

1960/70 

Em percentagem 

REGIÕES E SUB-REGIÕES URBANA RURAL TOTAL 
(%) (%) (%) 

1. GRANDE SÃO PAULO 96,26 -65,13 69,48 

2 . SANTOS 62 ,64 0,90 49,38 

2.1 - Santos 58,14 3,42 54,12 
2.2 - São Sebastião 169,93 -~0.12 47,09 
2.3 - Registro 73,10 13,00 28,50 

3. SÃO Josjj DOS CAMPOS 66,83 -13,38 36,79 

3.1 - S.José dos Campos 100,81 -11,43 65,30 
3.2 - Taubaté 61,79 -19,24 27,56 
3.3 - Guarati.n.guetá 44,24 -:9. 9 3 23,52 

4. SOROCABA 49,08 0,91 23,60 

4.1 - Soro~aba 5S,61 1,69 33,18 
4.2 - Tatu.í 41,92 -20,81 16,00 
4.3 - ItaEetininga 40,98 6,88 22,99 
4.4 - Capao Bonito 48,87 12,80 20,46 
4.5 - I tapeva 58,20 22,57 27,11 
4.6 - Ava ré 54,84 -9,90 14,90 
4.7 - Botucatu 26,80 -16,77 5,63 

5. CAMPINAS 66,30 -6 73 -·- 35,86 

5.1 - Campinas 77,89 6,03 52,18 
5.2 - Piracicaba 54,24 -20,66 26,57 
5.3 - Limeira 69,33 -10,11 40,87 
5.4 - Rio Claro 41,47 -25,12 18,47 
5. 5 - S.João da Boa Vista 31,68 -16,05 7,98 
5.6 - Casa Branca 32,73 -19,27 3,74 
5. 7 - Jundiaí 89. 79 -2,55 57,67 
5.8 - Bragança Paulista 6 8. 42 . -11,33 17,24 

6. RIBEIRÃO PRETO 56,43 -27,96 17,80 

6.1 - Ribeirão Preto 6Z,66 -31,07 22,66 
6. 2 - Franca 75,17 -22,15 29,47 
6.3 - Ituverava 49,68 -25,80 4,49 
6.4 - S.Joaquim da Barra 62,64 -32,57 9,59 
6.5 - Barretos 46,49 -37,55 15,39 
6.6 - J abuticab al 52,06 -26,34 12,76 
6. 7 - Araraquara 48,58 -24,69 13,29 
6. 8 - São Carlos 46,02 -18,72 25,10 

Continua ... 
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Conclusão 

REGIÕES E SUB-REGIÕES URBANA RURAL TOTAL 
(%) (%) (%) 

7 . BAURU 36,53 -41,82 -3 55 -·-
7.1 - Bauru 41,41 -37,71 3,75 
7. 2 - Lins 23,18 -49,53 -18,73 
7.3 - Jaú 38,03 -40,99 -2,76 

8. SÃO Josjj DO RIO PRETO 49,39 -23,06 2,83 

8.1 - São José do Rio Pre 
to 40,33 -25,16 4,77 

8.2 - Catanduva 34,16 -28,85 -2,95 
8.3 - Votuporanga 66,40 -13,97 13,25 
8.4 - FernandÕpolis 89,90 -21,34 5,88 
8. 5 - Jales 80,11 -27,78 -3,32 

9. ARAÇATUBA 64,99 -21,89 9,14 
9.1 - Araçatuba 52,03 - 31'77 1,19 
9.2 - Andradina 104,09 39,11 30,31 

!O.PRESIDENTE PRUDENTE 35,55 -23,31 -3 '2 3 
10.1 - Presidente Pruden-

te 46,13 - 2 8 '36 1 , 26 
10.2 - Presidente Vences-

lau 50,07 18,61 31,41 
10.3 - Dracena 38,28 -33,98 -10,81 
10.4 - Adamantina 13,79 -36,32 -19,52 
10.5 - Osvaldo Cruz 0,06 -36,57 -25,38 

11. MARfLIA 33,07 -25,02 -3,39 
11.1 - Marília 27,34 -35,71 -9,36 
11. 2 - Assis 41,10 -18,22 5,04 
11. 3 - Ourinhos 38,10 -19,80 3,85 
11. 4 - Tupã 24,25 -39,02 -17,22 

TOTAL DO ESTADO 75,17 -27,55 36,97 

FONTE: Fundação IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e.Es
tatística, 1971. 
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Trata-se de uma área pouco ocupada e de certa fonna mà.rginal do 

ponto de vista da circulação onde a atividad~ econômica está 

mais voltada para a agropecuária extensiva e agricultura de 

subsistência. Apenas o chá e a banana são produtos que rec~ 

bem melhores cuidados por se destinarem principalmente à ex

portação. Tanto um como outro são cultivados em grande esc~ 

la por japoneses. No período em estudo, a Cooperativa Agrí

cola de Cotia financiou, no Município de Iguape, para um gr~ 

po de japoneses, a aquisição de pequenas glebas e tratores 

destinados à produção de hortaliças, que são comercializados 

no CEAGESP, conforme pesquisa in loco, de 1965. 

A segunda grande área é constituída por municípios cuja maio 

ria tem como característica básica a redução de sua popula

çao. As exceções, raras, não apresentaram crescimento signi 

ficativo. Essa área vai até o Extremo Oeste, interrompend~ 

se pouco antes das barrancas do Paraná. 

No conjunto, essa segunda grande área apresenta desenvolvi -

mento na agricultura, que se dedica principalmente ao culti

vo de oleaginosas, café e cana. O espaço ocupado pelo café 

tem sido menor a cada década. O pastoreio - principalmente 

para corte - assume cada vez maior importância. A legisla

ção trabalhista nessa grande área foi ,sem dúvida alguma, um 

dos principais responsáveis pela migração do campo para a 

cidade. (Cartograma 9 : "Valor da Produção dos Principais Produtos''· 

As cidades dessa segunda grande área caracterizam-se por fr~ 

co desenvolvimento industrial. Quando este ocorre, está vo! 

tado para a industrialização ou beneficiamento de produtos 

primários (indústrias tradicionais). Esse dinamismo urbano

industrial - diversificação maior no desenvolvimento da ati 
vidade industrial e melhor atendimento global - é encontra

do apenas nas capitais regionais: Ribeirão Preto, Bauru, Ma

rília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto . 

. A terceira grande área acompanha o Rio Paraná, no sentido No! 

te-Sul do Estado e seus municípios apresentam crescimento da 

população superior a 40,0% no período. Explica-se esse cres 
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Cartograma 9: Valor da Produção dos Principais Produtos: (196~ 
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cimento por duas razoes básicas: 

1) a construção do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, 
que exigiu grande volume de mão-de-obra para sua constru 
ção, bem como uma infra-estrutura para atendimento dessa 
população; 

2) por se tratar da Última franja pioneira paulista. Embora 
no total a população dessa área não seja elevada, em rela 
ção à população de 1960 o crescimento foi realmente muito 
grande, em alguns casos superior a 200,0%. 

No conjunto da Variação Relativa da População Total no perío 
do 1960/70, pode-se perceber que prevaleceu a mesma dinâmica 
dos períodos imediatamente anteriores, isto é, avanço em di
reção a Oeste das áreas de depressão de população,certa es
tagnação de crescimento ou mesmo diminuição em trechos serr~ 
nos das Serras do Mar e Mantiqueira e crescimento acelerado 
para a Grande São Paulo e os municípios beneficiados pelas 
radiais Via Dutra, Anhanguera, enquanto que o Sul do Estado 
continuou caracterizado como a área de fraco e contínuo cres 
cimento. 

Quanto à Variação Relativa da População Urbana no período 
1960/70, constatou-se o predomínio quase absoluto de cresci
mento urbano nos municípios do Estado de São Paulo. (Carto -
grama 7). 

• Cidades que aumentaram população 545 (95,44%) 

• Cidades que diminuíram população 24 e 4,20%) 
• Cidades que estacionaram 1 e 0,18%) 
• Cidades sem dados 1 e 0,18%) 

• Total das cidades 571 (100,0%) 

Diadema caracterizou-se como a cidade de mais forte cresci -
menta no período: 5 _133,0%. Sua população, em 1960, era de 
·1 315 pessoas, atingindo em 1970 o total de 68 552 habitan -
tes. Borá foi a cidade que apresentou o maior decréscimo de 
população: 44,4%. Bilac foi a única cidade cuja população 
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permaneceu estacionária. 

Adotou-se o mesmo método para a análise geral da Variação Re 
lativa da População Urbana do Estado no período 1960/70, di-
vidindo-se São Paulo em dois grupos, segundo o crescimento 
maior ou menor da população urbana nos seus diversos municí 
pios: no primeiro grupo as cidades cuja população aumentou 
mais de 45,0% e no segundo as cidades onde a população cres 
ceu menos de 45,0%. Não se individualizaram conjuntos de di 
minuição de população, uma vez que tais casos apareceram de 
forma dispersa no conjunto do Estado. Por serem pouco nume
rosos, foram englobados no segundo grupo. 

No primeiro grupo ficaram as áreas comandadas pela Grande São 
Paulo e as cidades situadas na ramificação dos grandes eixos, 
especialmente rodoviários, onde os processos de urbanização 
e industrialização vêm se intensificando de ano para ano. Um 
dos eixos estende-se pelo Vale do Paraíba, a Via Dutra, até 

Aparecida; em direção Norte segue o eixo da Via Anhanguera 
atê Porto Ferreira, bifurcando-se para Oeste em direção a Pi 
racicaba. Para o Sudoeste o eixo vai até Sorocaba, bifurcan 
do-se e atingindo Cesário Lange e Pilar do Sul. Quase todo 
o litoral participa desse grupo, exceção de Cananéia e San
tos, apesar de não estar ã margem de nenhum grande eixo de 
circulação. A esse conjunto do litoral pode-se anexar Jacu
piranga. O Extremo Noroeste paulista, acompanhando os vales 
dos rios Grande e Paraná, exceção de uma ou outra cidade, 
apresenta exemplos de crescimento superior a 45,0% no perío
do 1960/70. No restante do Estado, encontram-se cidades ou 
grupos de cidades que se enquadram nesse primeiro grupo: Ri 
beirão Preto/ São Carlos/ Araraquara/ Jabut icabal, Avaré/ Lençôis 

Paulista/Agudos, Itapeva/Capão Bonito, correspondendo regra 
geral a capitais regionais, sub-regionais e periferias des
tas, exceção feita ã região de Bauru, onde mesmo municípios 
contíguos ã capital regional sofreram decréscimos da popul~ 

ção urbana. 

O segundo grupo - cidades com crescimento populacional inf ~ 
rior a 45,0% e mesmo decréscimo da população urbana - compr~ 
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ende a maior parte das regiões administrativas de Presidente 
Prudente, Marília, Bauru e parte das regiões de Sorocaba, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e São José 
dos Campos. Pode-se dizer que nessas áreas o baixo cresci -
mento populacional, ou mesmo redução da população, são gera! 
mente provocados por: pouca ou nenhuma industrialização, de
ficiência dos meios de comunicação, baixo poder de absorção 
de mão-de-obra, especialmente a mão-de-obra pouco ou não es~ 
pecializada. No caso, o fator repulsão exerce maior peso e 
mesmo que a população rural migre para a área urbana dessas 
cidades, há sempre contínua renovação da população urbana, 

urna vez que essas cidades funcionam apenas corno um trampolim 
para nova migração. 

Sobre a Variação Relativa da População Rural no período 1960/ 
70, o quadro apresentou-se de forma bastante séria,posto que 

houve considerável diminuição da população rural em boa par
te dos municípios do Estado: (Cartograrna 8 ) . 

• Municípios que diminuíram a população rural 442 (77,42%) 

• Municípios que aumentaram a população rural 120 (21,02%) 

• Município que estabilizou a população rural 1 ( 0,17%) 

• Municpipios sem dados de população rural 8 ( 1,39%) 

TOTAL 571 (100,0%) 

Para melhor compreensão, adotou-se urna variação do método an 
terior, dividindo-se o Estado em três unidades: 

1) área de diminuição da população rural superior a 45,0%; 

2) área de diminuição de população inferior a 45,0% e 

3) área de aumento de população rural. 

Na primeira unidade, a área onde a população rural diminuiu 
mais de 45,0% é bastante definida. Como primeiro subgrupo 
sobressai-se a área que acompanha o traçado das Estradas de 
Ferro Paulista e Noroeste que têm corno limite Norte o Rio 
Tietê e como limite Sul o Rio Aguapeí. Para melhor localiza 
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çao desta subunidade, a faixa apresenta no seu Extremo Leste, 
corno pontos de referência, os municípios de Jaú, Mineiros do 
Tietê, Igaraçu do Tietê e Barra Bonita e corno limite Oeste 
os municípios de Castilho, Itapura, Panorama e Paulicéia, 
nas barrancas do Paraná. Do conjunto global dessa subunida
de excluem-se os municípios de Bauru, Piratininga, Arealva e 
Avaí. 

A segunda subunidade nao apresenta a mesma uniformidade da 
precedente. Fica localizada na região Nor-Nordeste do Esta
do e compreende áreas próximas a Ribeirão Preto, com duas d~ 
rivações: urna em direção Nordeste, tendo corno ponto extremo o 
município de Franca e outra na direção Norte-Nordeste, até São 
José do Rio Preto, passando por Batatais, Barretos, Jabutica 
bal e Catanduva. 

Urna terceira subunidade é compreendida por alguns municípios 
vizinhos a São Paulo e Santos (São Paulo inclusive,Guarulhos, 
São Bernardo do Campo, Santo André, Mauã, Ribeirão Pires,Dia 
derna, Susana, Arujá, Itapevi, Santana do Parnaíba, Cotia,Ita 
pecerica da Serra, São Vicente e Mongaguá). 

Finalmente, encontram-se ainda dentro desta primeira unidade 
alguns municípios esparsos do Centro-Sul do Estado: Boituva, 
Cerquilho, Laranjal Paulista, Pereiras, Tietê e Rio das Pe
dras. 

A segunda unidade é representada por municípios cuja diminui 
çao da população rural foi inferior a 45,0%. Corresponde a 
boa parte do Estado de São Paulo, exceção feita a um ou ou -
tro município. Estende-se pela Região de Santos, especial -
mente no litoral Norte, pela região de São José dos Campos, 
encostas ocidentais da Mantiqueira até o limite com Minas 
Gerais, interrompida apenas na área de Franca; 
da pelo Planalto Ocidental, exceção das áreas 
na primeira unidade e Extremo Sul do Estado. 

alonga-se ai!!_ 
enquadradas 

-Essas areas, exceçao aos arredores de São Paulo, constituem 
os trechos mais afetados pela redução da população rural,cau 
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sada nesta Última década pelo Estatuto do Trabalhador Rural 
e pela ampliação da área ocupada por pastagens. Somam-se a 
estas causas o depauperamento do solo e a mecanização da agri 
cultura. Este conjunto de causas determinou a saída da popu 
lação da área rural, geralmente em direção à periferia urba
na do município, onde res·ide, ou para outras áreas do Estado, 
especialmente âreas urbanas de maiores e melhores oportunida 
des teóricas de engajamento profissional. 

A terceira unidade, constituída por municípios que tiveram 
sua população rural aumentada, compreende quatro subunidades. 
A primeira prolonga-se pelo Sul do Estado, com exceção do ex 
tremo Sul. A segunda corresponde aos limites periféricos da 
Grande São Paulo, ampliando-se pelas regiões de Campinas e 
São José dos Campos. A terceira subunidade encontra-se no 
Extremo Oeste do Estado (Teodoro Sampaio, Presidente Epitã
cio, Caiuá, Marabá Paulista). Finalmente, a quarta e Últim~ 
abrange municípios principalmente da região de Araçatuba,nas 
proximidades da área de construção do Complexo Hidrelétrico 
de Urubupungá. 

Cabe ressaltar, para enfatizar o êxodo rural, que o simples 
crescimento vegetativo da população deveria apresentar certo 
crescimento da população rural. Entretanto, conforme foi vi! 
to, apenas 21,0% dos municípios paulistas apresentaram aumen 
to na sua população rural. 

Analisando-se a Variação Relativa da População Total, Urbana 
e Rural do Estado de São Paulo, no período 1960/70, chega-se 
às seguintes generalizações: 

• A região metropolitana é caracterizada pelo aumento expre! 
sivo da população total e urbana, nem sempre acompanhada 
pelo aumento da população rural. 

• Houve aumento global da população - urbana, rural e 
tal - em áreas altamente dinâmicas e servidas pelos 
res eixos de circulação que demandam à Capital. 

to
me lho 

• O Litoral Norte do Estado caracterizou-se pelo alto cresci 
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menta da população urbana e total, consequência do turismo, 

da melhoria das estradas e dos investimentos que estão sen 
do feitos por parte do Governo (Terminal e Porto de São Se 
bastião) e, como reflexo, a implantação de algumas indús
trias. 

• Nas áreas serranas do Vale do Paraíba, continua a estagna
çao provocada pela erradicação dos cafezais e sua substi -
tuição por pastagens, bem como pelo fato de nao oferecer 

atrativos para novos investimentos. 

• A região Sul do Estado, por não ter participado diretamen 
te do desenvolvimento industrial e por ter estado por mui

to tempo isolada do ponto-de-vista da circulação, caracte
tizou-se também por certa estagnação. Entretanto, sua po
pulação aumentou no período, fruto do crescimento vegetati 
vo. 

• A .faixa limitada pelos municípios de Igarapava ao Norte,São 
Manuel ao Sul e Santa Cruz do Rio Pardo/Cerqueira César em 
direção Sudoeste, apresenta diminuição da população total 
inferior a 45,0%, aumento de população urbana e diminuição 
da população rural. A área correspondente a essa faixa po~ 
sui solos geralmente pobres, uma vez que praticamente já 
se esgotaram com a marcha do café para Oeste e suas man -

chas de terra roxa são bem pequenas. A evasão da 
ção nessa faixa é explicada ainda pelo aumento das 
de pastagens e mecanização da agricultura, bem como 
Estatuto do Trabalhador Rural que particularmente 
área provocou intenso êxodo rural. 

popula-
-areas 
pelo 

nessa 

• Uma outra faixa com características idênticas quanto à va
riação da população total, urbana e rural, situa-se no sen 

tido de direção Norte-Sudeste do Estado. Usou-se como refe
rência os municípios de Paulo de Faria ao Norte e Pedernei 
ras a Sudeste. 

-• Entre essas duas faixas situa-se uma outra, porem com um 
sentido geral Norte-Sul (mais larga ao Norte e mais estre! 
ta ao Sul), com características de aumento de população 

total, aumento de população urbana e diminuição de popul~ 

ção rural. Os pontos de referência são Barretos ao Norte, 
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Ribeirão Preto/Araraquara/São Carlos na parte Central e Jaú 
no extremo Sul. Ao Norte hã uma espécie de ilha com as mes 
mas características, formada pelo conjunto Ipuã/Morro Agu
do/Sales de Oliveira/Colina/Jaborandi/Terra Roxa/Severínea 
/Cajobi/Paraíso. 

• Abrangendo quase toda a área à direita do rio Tietê,partin 
do de Novo Horizonte, Região de São José do Rio Preto, até 
as barrancas do Paraná, com prolongamentos mais extensos 
para o Norte, dirigindo-se para as sub-regiões de Jales,Vo 
tuporanga, Fernandópolis e com prolongamento para o Sul, 
encontra-se uma área com características de aumento da po
pulação total, urbana e diminuição da rural. 

• No Oeste, regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto,hou 
ve um aumento global da população, em função da construção 
do Complexo de Urubupungá. 

t No extremo Sudoeste encontra-se outra mancha de crescimen
to global da população, na região de Presidente Prudente, 
Última frente pioneira paulista. 

• Na área drenada pelos Rio Peixes e Aguapeí, correspondendo 
a parcela das r~giões de Bauru, Marília e Presidente Pru -
dente, houve predomínio de municípios com diminuição de p~ 
pulação total inferior a 45,0%, aumento da população urba
na e diminuição da população rural. Nessa mesma área apa
recem ainda, com frequência, municípios com diminuição de 
população total superior a 45,0%. a a área de maiores dé
ficits populacionais do Estado. 

Concluindo, constata-se que a população do Estado de São Pau 
lo continua em franco crescimento, mas que esse crescimento 
não é homogêneo. 

De maneira geral, a região Metropolitana e as cidades situa 
das nos eixos que dela emanam, apresentam dinamismo popula
cional bastante acentuado, correspondendo também a forte di
namismo econômico. 

O interior apresenta, geralmente, déficits populacionais quer 
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no quadro de população total, quer urbana, ou rural, ou mes

mo nas três categorias de população, consequência,muitas ve

zes, da modificação de estrutura da atividade econômica. 

Quanto à população urbana, verifica-se que cresceu em boa Pª! 

te dos municípios do Estado, muitas vezes provocando incha

ção urbana, como se pretende demonstrar na segunda parte des 
te trabalho. 

O êxodo rural, pelas proporçoes que assumiu, estâ a merecer 

sérias e amplas providências por parte das autoridades gove! 

namentais, para que o grave problema social que ele represe~ 
ta - com todas as suas consequências - não crie a curto ou 

médio prazos situaç6es, senão incontrolâveis, de difícil so
lução. 

1.2 HETEROGENEIDADE DA DENSIDADE POPULACIONAL TOTAL E RURAL 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 

O Estado de São Paulo é a unidade da Federação mais populosa, 

com seus 17 771 948 habitantes, mas a distribuição dessa po

pulação dentro do pr6prio Estado é bastante irregular (Car

togramas 10 e 11- Densidade Populacional - 1970; Densidade da 

População Rural - 1970). 

Para se ter idéia dos extremos, basta citar que a Região da 

Grande São Paulo, com seus mais de oito milh6es de habitan -

tes, apresenta uma densidade demográfica de 1 023,44 hab/km 2, 

enquanto que a densidade demográfica de algumas regi6es do 
- / 2 Oeste nao alcança 30 hab km (Tabela 7). 
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Cartograma 10: Densidade de População - 1970 
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Cartograma 11 : Densidade da População Rural - 1970. 
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TABELA 7 
ESTADO DE SAO PAULO 

ÃREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE DEMOGRÃFICA, SEGUNDO REGIOES AD
MINISTRATIVAS 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

Grande São Paulo 

Santos 
São José dos Campos 
Soro caba 
Campinas 
Ribeirão Preto 
Bauru 
São José do Rio Preto 
Araçatuba 
Presidente Prudente 
Marília 

1nopse re 1m1nar 
1970. 

1970 

ÃREA 
(Km2) 

7 951 

15 483 

14 189 

40 244 

26 867 

36 625 

16 266 

27 050 

18 892 

24 701 

19 052 

POPULAÇÃO 
(Total) 

8 137 401 

837 641 

787 642 

1 101 427 

2 099 897 

1 408 816 

545 038 

931 297 

532 947 

711 951 

681 832 

enso emogra 1co, 

1 023,44 

54,10 

55,51 

27,36 

78,15 

38,45 

33,50 

34,42 

28,21 

28,82 

35,78 

Dois fatores determinam a densidade da população: número de 
habitantes e superfície considerada. Grandes aglomerações 
elevam, automaticamente, a densidade populacional das circtm~ 
crições administrativas que as cont~m. E necessirio, portan 
to, levar em consideração que a densidade ê um valor relati
vo que indica apenas traços essenciais da distribuição das 
populações. O pr6prio Estado de São Paulo pode ser apresen
tado como exemplo dessa relatividade: aparentemente, sua deg 
sidade demogrifica é elevada; entretanto, não fosse a grande 
aglomeração urbana da cidade de São Paulo, a densidade demo
grifica para todo o Estado baixaria-consideravelmente. 

Outro fato a ser considerado sobre a densidade da população 
esti relacionado com a irea a ser considerada: os municípios 
maiores apresentarão densidade mais baixa em relação a seu 
vizinho de irea menor de _igual população. 
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Convém frisar a importância da cartografia no estudo de den
sidade demográfica. Um cartograma de representação espa -
cial de aglomeração humana, pela visualização global que pro 
porciona, substitui qualquer discurso para entendimento. 

Na análise da densidade populacional do Estado de São Paulo 
é possível distinguir dois grandes setores: o primeiro com 

2 áreas de densidade superiores a 50 habitantes por km e o se -gundo com áreas de densidades menores. 

O primeiro setor é formado pela Capital, avançando pelo Vale 
do Paraíba, pela Baixada Santista (definindo o binômio São 
Paulo-Santos), estendendo-se ainda até Ribeirão Preto, pela 
Via Anhanguera (com pequenos hiatos) e prolongando-se, final 
mente, até Sorocaba. A área compreendida por esse setor é 
a mais desenvolvida do Estado. A essa grande área, acresce~ 
tam-se núcleos isolados do interior do Estado, formados pe
los municípios das capitais regionais e algumas sub-regionais 
e municípios que constituem sua periferia imediata. 

O segundo setor abrange trechos bem definidos do Sul do Esta 
do, da sua Extremidade Ocidental (representado pelos municí 
pios que mazgeiam o Rio Paraná) , do Litoral Norte, Vale do Rio 
Grande e boa parte das regiões administrativas de Bauru, Ara 
çatuba, Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto. 

No conjunto, é importante ressaltar que a grande concentra
ção espacial maciça e significativa, com densidades superio-

2 res a 100 hab/km , ocorre na região da Grande São Paulo,e em 
municípios ao longo dos mais importantes eixos de circulação 
que partem da Capital. 

Quanto à densidade da população rural, o quadro em nada se al 
tera. Nos municípios de alta densidade demográfica, regra 
geral há uma elevada concentração urbana, com expansão dessa 
população para os limites periféricos rurais. Esse fato vai 
determinar a consequente elevação da densidade demográficaru 
ral. 
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Pode-se, por isso, definir a Grande São Paulo, Região de Cam 
pinas e o eixo central do Vale do Paraíba, como a área do E~ 
tado que possui as mais altas densidades demográficas rurais. 
Eis alguns fatores responsáveis por esse quadro: extravasa -
mento da população urbana, atingindo a periferia da área ru
ral; avanço dos loteamentos urbanos que funcionam como pon
tas-de-lança em direção da zona rural; intensa divisão da 
propriedade rural (Jundiaí, Valinhos); o cinturão hortifruti 
granjeiro paulista, que exige maior concentração da popula
ção do campo para o minucioso trabalho do solo, onde as má
quinas não solucionam todos os problemas etc. 

Deve-se destacar, pela sua maior densidade demográfica rural, 
o Extremo Noroeste paulista, região de São José do Rio Preto 
e a Alta Sorocabana. A explicação para tal concentração es
tá no fato de serem áreas de municípios pequenos, recentemen 
te ocupados e de grande vocaçao agrícola. 

Outras manchas isoladas de maior concentração de população 
rural explica-se por estarem relacionadas com capitais regio 
nais e sub-regionais, que geralmente apresentam extravasamen 
to da população urbana até a área rural, sem que os responsá 
veis pelo Censo se dessem conta. 

Na verdade, o problema da precariedade da delimitação entre 
a área urbana e a área rural dos municípios do Estado, datam 
de 1940, ano em que esses limites foram estabelecidos. Mas 
essa delimitação ficou, muitas vezes, apenas no papel, sem 
que as autoridades municipais tomassem qualquer providência 
para que a área urbana acompanhasse a ocupação urbana deter
minada pelo aumento da população. 

Finalmente, as áreas de menores densidades rurais correspon 
dem àqueles vazios já referidos no estudo da Variação Relati 
va da População no período 1940/70. 

Em resumo,o que se verificou foi real tendência ao decrésci
mo relativo, mas contínuo, da população rural do Estado de 
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São Paulo, com maior intensidade em algumas regiões. Expli
ca-se: as modernas técnicas introduzidas na cultura da ter
ra, na criação de animais, no beneficiamento de produtos, a 
maior eficiência nos meios de transporte e a melhoria das 
vias de comunicação, liberaram ponderável porção de mão-de -
obra rural. De outro lado, os efeitos da legislação traba -
lhista, a industrialização e sua infra-estrutura, concorre -
ram para o aumento da população urbana, criando em muitas 
áreas processos sérios de inchamento urbano. 
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PARTE II 
ESBOÇO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
PAULISTA E SUAS RELAÇÕES COM O ÊXODO 

RURAL 



2. ESBOÇO DO CRESCIMENTO . DA POPULAÇÃO. PAULTSTA E SUAS RELA -
ÇOES COM O EXODORURAL 

São Paulo é wn dos mais urbanizados Estados da Federação.Das 
17 776 889 pessoas residentes no Estado, 80, 3% localizavam -
se,em 1970, em áreas urbanas. Considerando apenas os que re
sidiam na sede municipal, a participação percentual continua 
va sendo relevante, 74,9% (Cartograma 12: Distribuição da Po 
pulação Urbana e Rural no Estado). 

O Estado de São Paulo tem 33,0% da sua população residente na 
Capital. A macrocefalia urbana torna-se mais marcante, ao se 
considerar que na região da Grande São Paulo residem 44,2% 
da população do Estado. Isto se deve à função urbano-indus
trial da maioria das cidades, que compõem esta região ver
dadeiros centros polarizadores de atividades industriais e, 
consequentemente, de população. Paralelamente, o peso que 
representa a concentração de população nas Capitais Regi o-
nais e Sub-regionais é também bastante marcante no quadro g~ 
ral da população paulista. 

O sistema rodo-ferroviário organizado geralmente em forma de 
leque partindo da Capital e, mais recentemente, as ligações 
rodoviárias transversais, dão a este Estado a primazia de 
possuir o melhor sistema de transporte do País (Cartograma 13 
Sistema Rodoviário do Estado - 1970)(1). 

(1) ''A pal'tir de Z940 assiste-se pratiaamente ao fim da era ferroviária. 
Não tendo sido reapare Zhadas, nem aorrigidos os seus erros básiaos, 
não tiveram as ferrovias brasiZeiras condições para resistir à con
aoZTência d.as rodovias". 

MAPOS, OdiZon Nogueira de - Café e fwrovias. A evoZução ferroviária 
de São Pauto e o desenvoZvimento dâ CuZtura Cafeeira. Editora AZ
fa-Omega, Editora SocioZogia e PoZ{tiaa • S.PauZo, Z9?4. p. Z05. 



Cartograma 12: Distribuição da População Rural e Urbana -
1970. 
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Cartograma 13: Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo -
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A imensa concentração de população, principalmente na Grande 

São Paulo, Baixada Santista e Capitais Regionais, permite d~ 
finir áreas de maior população. As mais baixas concentrações 
são encontradas, especialmente, na Baixada do Ribeira e Oes
te-Noroeste paulista. 

A população rural , que corresponde hoje a 19, 7% da população 
do Estado, distribui-se pelo Interior de maneira bastante ir 
regular(!). Apesar de a população rural representar apenas 
19,7% do total do Estado, em algumas regiões do Oeste pauli~ 

ta, como Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e São José 

do Rio Preto, ela se equilibra com a população urbana (Tabe
la 8). 

Na região de Santos, 85,49% da população total é urbana. En
tretanto, esse dado não expressa a realidade, pois as cida
des que compõem a Baixada Santista são altamente urbanizadas, 
o que nao ocorre nos demais municípios da Região. 

Para melhor compreensão do assunto, torna-se necessário apro 
fundar a análise da distribuição da população urbana e/ou ru 
ral de cada região ou sub-região do Estado. 

Na Grande São Paulo, o maior complexo urbano-industrial do 
Pafs, 96,6% da população localiza-se em área urbana. Entre -
tanto, 72,0% desse total reside na cidade de São Paulo. Dos 

37 municípios que compõem a região, seis possuem apenas pop~ 
lação urbana (Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, São Ca~ 
tano do Sul e Taboão da Serra), enquanto que em outros muni

cípios essa população chega a ser superior a 93,0%. Geral -
mente os municípios menos populosos estão localizados na pe-

(1) Ao se analisar a concentração popuZacionaZ urbana do Es
tado, se poderia concluir, falsamente, que se trata de 
um indice indicativo de aZto desenvolvimento industriai. 
Entretanto, a consideração da população excedente urbana 

grande parte dedicada às atividades do campo - colo
ca esse dado sob reserva. 
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"' c.n 

REGIOES .AfMINISTRATIVAS 

São Paulo 
Santos 
São José dos Campos 

Sorocaba 
Campinas 
Ribeirão Preto 
Bauru 
são José do Rio Preto 

Araçatuba 
Presidente Prudente 

Marília 

ESTADO 

FONTE: FIBGE - Sinopse 

8 

1 

2 

1 

17 

TABELA 8 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DTSTRlBUlÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

1970 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Total % Sobre o Urbana Rural Estado 

137 401 45,77 7 863 528 273 837 

837 641 4,71 716 143 121 498 

787 642 3,28 584 659 202 983 

101 427 6,19 642 198 459 229 

099 897 11,81 1 533 059 566 838 

408 816 7,92 1 007 406 401 410 

545 038 3,06 373 985 171 053 

931 297 5,23 504 118 427 179 

532 947 2 , 99 306 741 226 206 

711 951 4,00 363 156 348 795 

681 832 3,83 380 667 301 165 

775 889 100,00 14 275 660 3 soo 229 

Preliminar do uenso Demograf ico - ~ao Paulo, 1970. 

% DE POPULAÇÃO URBANA 
SOBRE: 

Total da Total do 
Região Estado 

96 '63 . 44,23 
85,49 4,02 

74,22 3,28 
58,30 3,61 
73,00 8,62 
71, 50·- 5,66 

68,61 2,10 

54,13 2,83 

57,55 1,72 

51,00 2,04 

55,83 2,14 

- 80,31 



riferia da região e sao menos favorecidos pelo sistema viá
rio. Em todos eles predomina a população rural (tabela 9). 

Ocupando todo o litoral paulista, a região de Santos tem Pª! 
ticularidades que a individualizam profundamente no tocante 
à distribuição da população. Do município da Praia Grande, 
em direção ao litoral Norte até os limites do Estado, predo
minam municípios com população urbana superior à rural. Os 
municípios da sub-região de Santos completam o binômio São 
Paulo-Santos, onde as funções industriais e portuárias sao 

vitais. Itariri e Pedro Taques, municípios da sub-região de 
Santos, constituem exceção, tendo sua vida e características 
mais intimamente voltadas à sub-região de Registro. Na sub
região de São Sebastião também predomina a população urbana 
e sua economia está mais voltada às atividades turísticas e 

' ' 

portuárias. Com a conclusão do terminal petrolífero e dopo! 
to de São Sebastião e a melhoria das estradas, certamente no 

vo quadro se delineará, com incremento do turismo, atividade 

industrial mais intensa e maior mov:i.,mento no seu porto. Foi 
uma das áreas de maior crescimento percentual do Estado no 
período 1960/70, já em função do novo quadro referido. Na 
sub-região de Registro, incluindo os municípios de Itariri e 
Pedro Taques, prevalece a população rural (65,0%). Isso por

que, embora próxima à Capital esta sub-região esteve, até há 
bem pouco tempo, marginalizada em relação aos meios de comu
nicação, o que determinou um fraco desenvolvimento urbano-in 
dustrial. Ultimamente vem recebendo maiores atenções do Go
verno (tabela 10). 

Seguindo-se a direção do eixo São Paulo-Rio, encontram-se os 
municípios com os maiores índices de população urbana da re
gião de São José dos Campos. A Capital regional e as sub
regionais apresentam elevado predomínio da população urbana. 
no caso de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e 
ainda os municípios de Aparecida, Lorena, Piquete e Cruzeiro. 
À margem desse eixo, encontram-se municípios onde, de forma 
expressiva, prevalece a população rural. Estão nessa situa
ção os municípios serranos de Igaratá, Monteiro Lobato, San

to Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, na sub-regiãode 
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TABELA 9 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL EM ALGUNS MUNIC! -

PIOS DA GRANDE SÃO PAULO 

MUNIC!PIOS 

Biritiba Mirim , .. 
Cajamar 

Embu 
Guararema 
Juquitiba 
Mairiporã 
Pirapora do Bom 
Jesus 

Salesópolis 
Santana do Parnaíba 
Barueri 
Cotia 
Ferraz de Vascon-
celos 

Guarulhos 
Mauá 
Poá 
Santo André 
São Bernardo do 
Campo 

SÃO PAULO 

!'ON fb: F I BGE - Sino p 
Paulo, 1970. 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

% da Popula 
Total Urbana Rural ção Urbana-

sobre o To-
tal 

8 966 3 195 5 771 35,63 

10 640 4 178 6 262 40,02 

18 161 4 340 13 821 23,90 

12 636 3 282 9 354 25,97 

7 290 1 553 5 737 21,30 

19 640 5 574 14 066 28,38 

3 714 1 777 1 937 47,85 

.9 560 3 277 6 283 34,28 

5 428 2 240 3 188 41,27 

37 803 36 375 1 428 96,22 

30 957 26 677 1 28 o 95,87 

25 248 24 912 336 98,67 

236 865 221 639 15 226 93 57 

101 726 101 569 157 99,85 

32 382 31 732 650 97,99 

418 578 417 023 1 555 99,63 

201 462 188 891 12 571 93,76 

5 921 796 5 869 966 51 830 99,12 -

se Prel1m1nar do Censo Demo g raf ico - Sao 
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TABELA 10 
DIFERENÇAS POPULACIONAIS NA REGIÃO "DE SANTOS E EM ALGUNS MUNIC!PIOS 

. -POPULAÇÃO RESIDENTE 

DISCRIMINAÇÃO 
Total Urbana Rural 

SUB-REGIÕES 
Santos 667 770 634 850 39 920 

São Sebastião 48 131 39 030 9 101 
Registro 121 .740 42 263 79 477 

TOTAL 837 641 716 181 121 498 

MUNIC!PIOS 

Registro 24 309 12 630 11 679 
Iguape 19 242 8 895 10 347 
Jacupiranga 16 401 6 845 9 556 

. . . -FONTE: FIBGE - Sinopse Preliminar do Censo Demografico - Sao Paulo, 1970 . 

% de População 
Urbana sobre o 

Total 

95,08 

81,09 
34,71 

85,49 

51,96 
46,23 
41,74 



São José dos Campos, formando um alinhamento quase contínuo 

na porção Norte da micro-região do Vale do Paraíba Paulista, 

e ainda Lavrinhas, sub-região de Guaratinguetá (tabela 11).~ 

marcante o contraste entre os municípios localizados no Vale 

do Paraíba e aqueles situados nas áreas serranas, quanto à 

distribuição da população no campo e na cidade. Na micro-re 

gião do Alto Paraíba (segundo IBGE), localizada na Serra do 

Mar, municípios carentes de meios de circulação como Jam-

beiro, Paraibuna, Natividade da Serra, São Luís do Paraitin

ga, Areias, Bananal, Cunha, Lagoinha, São José do Barreiro e 

Silveiras formam uma faixa contínua ao longo da porção ~l 

da região do Vale do Paraíba, cuja atividade agropastoril 

explica a alta percentagem da população rural (76,0%). 

A influência de fatores naturais e econômicos na distribui -

ção de população desta área é flagrante. Enquanto os municf 

pios localizados na Serra do Mar, à marg~m dos eixos de cir

culação, voltaram-se para atividades econômicas ligadas ao 
pastoreio e agricultura promíscua, em funçio principalmente 

do esgotamento dos solos, nos municípios do eixo do Vale do 
Paraíba,a atividade industrial assume destaque. Os municí -

pios serranos mais populosos não atingem 22 000 habitantes, 

ao passo que os localizados no eixo do Vale chegam a ter po

pulação superior a 100 000 habitantes, como por exemplo São 

José dos Campos com 148 500 e Taubaté com 110 706. 

A região de Sorocaba, no que diz respeito à heterogeneidade 

da distribuição da população e desenvolvimento econômico, as 

semelha-se muito à região de São José dos Campos. 

As sub-regiões de Sorocaba e Tatuí sao as mais bem atendi -

das pelos eixos de circulação rodd~ferroviária. São as que 

apresentam maior Índice de urbanização e desenvolvimento in

dustrial em relação às outras sub-regiões da região de Soro

caba (tabela 12). 

Itu, Salto, Porto Feliz, Boituva, Tietê, Laranjal Paulista e 

Conchas, no Vale do Tietê e ainda Sorocaba e Votorantim sao 

municípios favorecidos por estradas asfaltadas ligadas à Ro-
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· TABELA 11 

POPULAÇÃO 
PARA!BA 

RESIDENTE POR MUNICfPIO NA MICRO-REGIÃO DO ALTO 
(IBGE) E MUNIC!PIOS DA SUB_;REGIÃO DE SÃO JOSt! 

MUNICf PIOS 

MICRO-REGIÃO 00 ALTO 
PARAfBA 

Jambeíro 
Paraibuna 
Redenção da Serra 
São Luís do Parai-
tinga 
Areias 
Bananal 
Cunha 
Lagoinha 
São José do Barreiro 

Silveiras 

TOTAL 

MUNICfPIOS DA SUB-RE 
GIÃO DE SÃO JOSt! OOS 
CAMPOS 

Igaratá 
Santo Antônio do Pi 
nhal -

Monteiro Lobato 
São Bento do Sapu-... cai 
Lavrinhas 

DOS CAMPOS 
1970 

POPULAÇÃO 

Total Urbana 

2 860 808 

13 776 4 981 

5 144 1 225 

11 671 3 109 

4 116 1 135 

12 907 3 196 

21 884 4 224 

5 589 1 111 

5 448 1 226 

5 443 1 151 

98 810 23 581 

3 730 565 

5 473 1 263 

3 174 598 

9 379 3 193-

3 043 1 087 

RESIDENTE 

Rural % de Popula 
ção Urbana 

2 052 28,25 

8 795 36,16 

3 919 23,81 

8 562 26,64 

2 981 27,58 

9 711 24,76 

17 660 19,30 

4 478 19,88 

4 222 22,50 

4 229 21,15 

75 229 23,86 

3 165 15,15 

4 210 23,03 

2 576 18,84 

6 187 34,03 

1 956 35,72 

j 
.t'UNT.C: Fl.l:Sl.:íE - sino se Preliminar do Censo -Uemografico - Sao p 

Paul.o, 1970. 
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TABELA 12 

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA EM ALGUNS MUNIC!PIOS 
DA REGIÃO DE SOROCABA 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNICf PIOS % de Popula Total Urbana Rural ção Urbana-

Sorocaba 175 888 169 799 6 089 96,54 

Tatuí 39 858 31 219 8 639 78,33 

Botucatu 51 941 43 230 8 711 83,23 

Ava ré 37 839 29 878 7 º961 78,96 

Itapetininga 63 674 43 305 20 367 68,01 

Itapeva 49 147 25 416 23 731 51,71 

Capão Bonito 30 290 11 376 18 914 37,56 

TOTAL 448 637 354 223 94 414 78,95 

a a a e FONTE: FIBGE - Sinopse Preliminar do Censo Demografico - Sao 
Paulo, 1970. 

dovia Castelo Branco e direta ou indiretamente beneficiados 
pela Rodovia Anhanguera, bem como pela Estrada de Ferro Soro 
cabana. Esses municípios formam um todo contínuo, com a po
pulação urbana predominando sempre sobre a população rural, 
o que reflete a influência direta ou indireta de Sorocaba e 
São Paulo sobre esses municípios. Itap.etininga, Botucatu e 
Avaré, as sedes de capitais sub-regionais, e ainda Cerqueira 
César, em torno das quais gravitam outros municípios, apre
sentam um equilíbrio na distribuição entre a população urba
na e a rural. Nas sub-regi5es de Itapeva e Itararé encon
tra-se certo equilíb-rio de distribuição da população. Mas 
nos outros municípios destas sub-regiões, bem como na sub-re 
gião de Capão.Bonito, há predomínio da população rural. 

No conjunto, exceçio feita is sub-regiões de Sorocaba e Ta
tuí, prevalece a população rural, excluindo-se alguns casos 
raros. Ãrea na Depressão Periférica paulista e contígua ao 
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Vale do Ribeira, nela predominam as atividades agrícolas e 

pecuárias, o que explica a superioridade da população rural. 
Essas atividades, contudo, não se- destacam no quadro geral do 
Estado, atê pelo contrário, pois trata-se de uma das áreas 
paulistas de mais frágil desenvolvimento. 

A região de Campinas possui um total de 2 099 897 habitantes, 
dos quais 73,0% residentes na área urbana. Na maioria dos 
municípios dessa região a população urbana ê superior à ru
ral. A intrincada rede rodo-ferroviária que serve esta re
gião ê, ao mesmo tempo,causa e efeito do alto grau de desen
volvimento atingido pela área. 

Os municípios que se dispõem ao longo dos principais eixos 
que partem da Capital do Estado, bem como suas ramificaç~es, 
interligam-se por eixos transversais. Isso determina a in
tercomunicação entre os diversos municípios e as capitais re 
gionais ou sub-regionais, o que vem explicar a grande aglom~ 
ração populacional de muitos municípios desta região, bem 
como a eleva-da participação da população urbana (Tabela 13). 

TABELA 13 

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNIC!PIOS MAIS POPULOSOS DA REGIÃO DE CAMPINAS 

1970 

MUNIC!PIOS 

Campinas 
Jundiaí 
Piracicaba 
Limeira 
Rio Claro 
Americana 
Bragança Paulista 
Araras 
São João da Boa Vista 
Moji-Guaçu 

Tota:l da 
População 

376 497 
169 096 
152 626 

91 117 
78 108 
66 379 
63 712 
53 564 
44 555 
42 747 

1nopse 
Paulo, 1970. 
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% de População 
Urbana 

89,32 
86,21 
83,81 
84,77 
89,29 
93,99 
64,30 
76,44 
74,18 
70,45 
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Os municípios com predominincia de população rural aparecem 
nucleados em áreas periféricas da região e mesmo no seu inte 
rior. ~ o caso daqueles que nao se beneficiam diretamente 
dos eixos de circulação, aliados a outros fatos, como: tipo 
de solo, movimentação do relevo etc. Estão nessa situação 
os municípios de Joan6polis, Nazaré Paulista, Mdnte Al~gre ~ 
Sul, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama, a Les
te e, no interior da região, Santo Antônio da Posse, Analin
dia, Corumbataí, Mombuca etc. 

A região de 
apresenta a 
habitantes. 

Campinas, depois da Grande São Paulo, é a que 
maior quantidade de população urbana: 1 533 059 

Sua taxa de urbanização - 7 3 , O% - pode ser con 
siderada elevada. Os fatores históricos e econômicos foram, 
certamente, responsáveis pelo grande desenvolvimento dessa 
região; entretanto, o elevado grau de urbanização da área é 
consequência também do êxodo rural forçado, provocado, na ú! 
tima década, principalmente pelo Estatuto do Trabalhador Ru 
ral. Esse assunto - o êxodo rural forçado - será analisa
do mais detalhadamente em outra parte desse trabalho. 
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Na região de Ribeirão Preto encontra-se também o estreito re

lacionamento entre meios de comunicação e transporte eproce~ 

so de urbanização. Sem a intrincada rede rodo-ferroviária da 

região de Campinas, essa região reflete a diferença na popu
lação que seus municípios apresentam - poucos são os munici 

pios com população superior a 40 000 habitantes (Tabela 14). 

Outros fatores que determinam esta diferença: distância da 
Capital, industrialização mais modesta etc. 

TABELA 14 

MUNIC!PIOS DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO COM POPULAÇÃO SUPE
RIOR A 40 000 HABITANTES 

1970 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNICf PIOS % de Popula Total Urbana Rural ção Urbanã 

Ribeirão Preto 212 300 195 680 16 620 92,17 
Araraquara 100 466 84 582 15 884 84,19 
Franca 93 613 86 852 6 761 92,78 
São Carlos 85 495 75 812 9 683 88,67 
Barretos 65 676 53 574 12 102 81,57 

. . FONTE: Fundaçao IBGE - Sinopse Prel1m1nar do Censo Demograf~ 
co - São Paulo, 1970. 

TABELA 15 

REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 
PARTICIPAÇÃO DE CADA SUB-REGIÃO EM RELAÇÃO À DISTR~UIÇÃO 

DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
SUB-REGIÕES % de Popula Total Urbana Rural ção Urbanã 

Ribeirão Preto 435 331 334 839 100 492 76,91 
Araraquara 215 103 146 224 68 879 67,97 
Jabuticaba! 200 894 131 267 69 627 65,34 
Franca 149 565 107 348 42 217 71,77 
São Carlos 120 998 95 588 25 410 78,98 
Barretos 114 321 82 172 32 149 71,87 
Ituverava 90 55.9 52 056 38 503 57,48 
São Joaquim da Barra 82 045 53 912 28 133 62,71 

TOTAL. DA REGIÃO 1 408 816 1 007 406 401 410 71,50 

PIB E - Sino FONTE G p se Prel1m1nar do Censo Demo raf ico - Sao g 
Paulo, 1970. 
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O peso representado pela população das capitais sub-regio

nais em relação ao total da população da sua sub-região é 
marcante (Tabelas 14 e 15). 

~nessa região, especialmente na periferia, Nordeste e Les 
te, q~e surgem, em maior número, municípios com predomínio 
de população rural. Embora de 1960 a 1970 a participação re 
!ativa da população rural tenha decrescido bastante, ela ai~ 
da ê expressiva. Mas, se fosse relacionada a população urba 
na que trabalha no campo, mui tas ·dessas cidades ,poderiam ,pe.!. 
feitamente, ser classificadas como cidades-dormitório, uma 
vez que esse grupo representa parcela ponderável em relação 
ao total da população economicamente ativa do município. Is 
so se explica pela importância econômica das·atividades agr~ 
pecuárias e pela baixa oferta no mercado urbano de trabalho. 

A região de Bauru apresenta na sua porçao Sudeste municípios 
com predomínio de população urbana - mais de 60, 0%. São eles: 
Bauru, Agudos, Pederneiras, Lençóis Paulista, Jaú, Bariri)ta 
puí, Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Mineiros do Tietê, Dois 
Córregos. ~ exatamente essa porção a mais favorecida pelos 
eixos de circulação rodo-ferroviários. Na porção Oeste des
tacam-se, isoladamente, apenas Lins e Promissão. Há no con
junto da região municípios com predomínio de população rural, 
entremeados por alguns que apresentam certo equilíbrio de 
distribuição. Jj pequena a participação de municfpios com p~ 
pulação superior a 20 000 habitantes. Sobressaem~se apenas 
a capital regional e as capitais sub-regionais, acrescidas 
de três outros. Os demais municípios (32) possuem população 
inferior a 20 000 habitantes (Tabela 16). 
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TABELA 16 

REGIÃO DE BAURU 
MUNIC!PIOS COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 20 000 HABITANTES 

1970 

POPULAÇÃO 
MUNIC!PIOS 

Total 

Bauru 132 057 

Jaú 56 301 

Lins 45 628 

Lençóis Paulista 22 425 

Promissão 20 606 

Pirajuí 20 352 

1nopse re 1m1nar 
Paulo, 1970. 

Urbana 

120 878 

42 221 

38 198 

14 099 

15 629 

11 807 

RESIDENTE 

Rural % de Popula 
ção Urbana 

11 179 91,53 

14 080 74,99 

7 430 83,72 

8 326 62,87 

4 977 75,85 

8 545 58,01 

emogra 1co - ao 

A região de são José do Rio Preto serve como demonstração de 
que confonne se caminha em direção a Oeste do Estado, a partici
pação da popülação rural tende a aümentar em relação à urba
na. Apenas alguns municípios dessa região rompem .esse equi
líbrio - geralmente a capital ·regional e as sub-regionais e 
um ou outro município esparso, o que concorre para - mascarar 
a realidade da região quando somados os totais. Dos 86 muni 

.. cípios, apenas 10 possuem p.opulação superior a 20 ... 000 habi -
tantes. Desses, somente sete apresentam mais de 60,0% de po 

pulação urbana, enquanto dos que têm menos de , 20 000, 

apenas três possuem população urbana superior a 60,0% do to 
tal (Tabela 17). 
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TABELA 17 
REGIÃO DE SÃO JOS~ DO RIO PRETO 

MUNIC!PIOS COM PREDOMINÃNCIA DE MAIS DE 60,0% DE POPULA-

ÇÃO URBANA E/OU COM MAIS DE 20 000 HABITANTES 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNIC!PIOS % de Popul Total Urbana Rural ção Urbana 

a 

São Josê do Rio Preto(l) 121 960 109 695 12 265 89,94 
Catanduva(2) 58 229 49 329 8 900 84,72 
Votuporanga( 2) 39 439 30 408 9 031 77,10 
Fernandópolis( 2) 38 990 28 480 10 510 73,04 
Jales(Z) 38 482 23 165 15 317 60,20 
Olímpia 29 066 20 309 8 7 57 . 69,87 
Novo Horizonte 23 110 13 287 9 823 57,49 
Josê Bonifácio 20 636 8 214 12 422 39,80 
Mirassol 20 586 16 699 3 877 81,12 
Tanabi 20 400 9 316 11 084 45,67 
Santa Fé do Sul 16- 986 13 013 3 973 76,61 
Icem 6 015 4 152 1 863 69,03 

Guaraci 7 297 4 414 2 883 60,49 

ruNr.l:l: sino se Preliminar do censo Demo ratice -p g ~>ao Paulo, 
1970. 

(1) Sede de Capital Regional. 
(2) Sedes de Capitais Sub-regionais. 

Na região de Araçatuba, geralmente os municípios com predomi 

nio de população rural encontram-se a Oeste e nas áreas peri 
fêricas, iora dos principais eixos de circulação. 

O município de Araçatuba detêm 28,3% do total da população 
da região~ onde são raros os municípios com mais de 20 000 

habitantes. Quanto à distribuição da população urbano-rural, 
~cucos são os qué tim mais de 60,0% no quadro- urbano. Quase 
sempre sao as capitais sub-regionais e a capital regiona~ (T~ 

bela 18). 
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TABELA 18 

MUNIC!PIOS DA REGIÃO DE ARAÇATUBA COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 

20 000 HABITANTES E/OU COM POPULAÇÃO URBANA SUPERIOR A 60,0% 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNIC!PIOS 

% de Popula Total Urbana Rural ção Urbana 

SUB-REGIÃO DE ARAÇATUBA 
Araçatuba(l) 108 _658 86 930 21 728 80,00 

Birigui 35 013 27 154 7 859 77,55 

Penápolis 34 386 24 597 9 798 71,53 

Guararapes 23 289 14 196 9 093 60,96 

Valparaíso 14 615 9 485 5 130 64,90 

Avanhandava 5 988 3 733 2 255 62,34 

SUB-REGIÃO DE ANDRADINA 
Andradina( 2) 51 661 43 465 8 196 84,14 

Pereira Barreto 52 408 19 809 32 599 37,80 

Mirandópolis 23 567 12 " 319 11 248 52,27 

Itapura 4 267 3 058 1 209 71,67 

1nopse re 1m1nar emograf ico - Sao 
Paulo, 1970. 

(1) Sede de Capital Regional. 
(2) Sede de Capital Sub-regional. 

Os municíp-i---es com predomínio da população rural distribuem

se nas áreas periféricas da região. Notam-se nitidamente 
dois grandes conjuntos: um entre cPenápolis e Birigui, e ou

tro estendendo-se por todo o Norte da região, mais afastados 
da rodovia Marechal Rondon. Há equilíbrio entre a população 
urbana e a rural apenas em um pequeno conjunto localizado en 

tre Valparaíso e Andradina. 

No Extremo Oeste paulista fica a região de Presidente Pruden 
te, que se ~ingulariz_a por ser constituída, na sua maioria, 

por municípios com predomínio de população rural. Este fato 
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vincula-se, especialmente, à vocação agrícola ainda presente 
na área e pelo fraco dinamismo industrial. O café teve rápi 
da passagem, porque as frequentes geadas muitas vezes provo
caram sua substTtuição. A onda verde está sendo substituída, 
principalmente, por oleaginosas e- pastagens. Embora essas 
lavouras ocupem bastante mão-de-obra, o êxodo rural se fez 
sentir de forma intensa nessa região, quer pela modificação 
da estrutura na organização do espaço, quer pelo efeito da 
legislação trabalhista do campo. Embora haja no conjunto 
equilíbrio entre população urbana e rural, o êxodo foi muito 
violento o que provocou, notadamente nesta Última década,for 
te inchação urbana em toda a região. Municípios - sem nenhuma 
condição de receber novos excedentes urbanos assistiram à 
proliferação das favelas, ocupadas por migrantes sem nenhuma 
especialização, que se transformaram em bóias-frias com to 
do o elenco de desajustamento social que os caracteriza: po 
breza, mendicância, prostituição. 

Poucos municípios dessa região possue•população entre 20 000 
e 40 000 habitantes e apenas a capital regional tem popula -
ção superior a esta cifra. Confirmando, mais uma vez, a re
lação população/meios de transporte, a região apresentava 
em 1970 uma fraca rede rodo-ferroviária em comparação às re
giões mais desenvolvidas do Estado 1 (Tabela 19). 

A região de Marília, com população pouco inferior à região 
de Presidente Prudente, possui também grande número de muni
cípios com predomínio da população rural. ~ a região do Es
tado que se destaca pelo cultivo do café. Quer pelos seusve 
lhos cafezais remanescentes, quer pelas novas plantações,que 
obedecem aos requisitos da tecnologia moderna, e também dev! 
do à presença de pequenas manchas de terra roxa e arenito com 
cimento calcário. As sub-regiões de Marília e Ourinhos,mais 
bem servidas por rodovias e ferrovias, possuem equilíbrio n_a 
distribuição de população nos seus municípios.~sioo em alguns 
bastante populosos para a área, nota-se prevalência da popu
lação rural sobre a urbana (Tabela 20). 

- 79 -



TABELA 19 
REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL NOS MUNIClPIOS 
MAIS POPULOSOS 

1970 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNIC!PIOS % de Popu-

Total u·rbana Rural lação Urb~ 
na 

-REGIÃO DE PRESIDENTE SUB 

PRUDENTE 

Presidente Pruden te(l) 105 403 92 420 12 983 87,68 

Presidente Bernardes 25 617 8 204 17 413 32,03 
Rancharia 22 056 

1 

14 491 7 565 65,70 

REGIÃO DE PRESIDENTE 
VENCESLAU 

Presidente Epitácio 26 426 17 410 9 016 65,88 

Teodoro Sampaio 26 051 5 268 20 783 20,22 
Presidente Venceslau (2) 25 994 18 SOS 7 489 71,19 

Santo Anastácio 25 351 14 810 . 10 541 58,42 

Mirante do ·Paranapanema 21 917 . 7 167 14 783 32 ,70 

SUB-REGIÃO DE DRACENA 
Dracena( 2) 35 382 25 150 10 232 71,08 

Junqueirópolis 22 584 8 723 · 13 861 38,62 

SUB -REGIÃO DE ADAMANTINA 
Adamantina( 2) 31 844 21 990 9 854 69,06 

Lucélia 20 464 11 168 9 296 54,57 

UB-REGIÃO DE OSVALDO CRUZ s 
Osvaldo Cruz( 2) 23 345 13 868 9 477 59,40 

- -· 

.. . • . . 
FONIE: FIBGE - Sinopse Prel.1m1.nar do Censo Demograf1co - Sao 

Paulo, 1970 .. 
(1) Sede de Capital Regional. 
(2) Sede de Ca~ital Sub-regional. 
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TABELA 20 

REGIÃO DE MAR!LIA 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL NOS MÚNIC!PIOS 

COM MAIS DE 20 000 HABITANTES 
1970 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNIC!PIOS 

SUB-REGIÃO DE MARILIA 
Marília(l) 

Garça 

SUB-REGIÃO DE ASSIS 
Assis (2) 

Cândido Mota 
Paraguaçu Paulista 
Palmital 

SUB-REGIÃO DE OORINHOS 
Ourinhos( 2) 

Santa Cruz do Rio Pardo 
Piraju 

SUB-REGIÃO DE TUPÃ 
Tupã (2) 

Total 

98 114 

37 274 

57 184 

23 654 

21 896 

20 063 

49 733 

34 430 

20 366 

52 515 

Urbana 

75 902 

22 545 

47 550 

· 9 298 

13 845 

8 320 

40 733 

17 125 

13 558 

36 221 

1nopse re 1m1nar 
Paulo, 1970. 

(1) Sede de Capital Regional. 
(2) Sede de Capital Sub-regional. 

Rural 

22 212 

14 729 

9 634 

14 356 

8 051 

11 743 

8 460 

17 305 

6 808 

16 294 

% de Popu 
lação ur-=

bana 

74,57 

60,48 

83,15 

39,31 

63,23 

41,47 

82,80 

49,74 

66,57 

68,97 

emogra 1cu - ao 

A anilise d~ distribuição da população urbana e rural do Es
tado de São Paulo pode ser feita através da divisão do Esta
do, grosso modo, em três conjµntos, tendo como modelo de re

ferência o predomínio, embora arbitririo, da população urba-
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na (60,0%) sobre a rural. 

O primeiro conjunto corresponde à área que reúne mais de 51,0% 
de municípios com população urbana superior a 60,0%. Essa 
área ocupa a porção Centro-Leste do Estado, cujos limites p~ 
dem ser estabelecido~, através de uma linha grosseira traça
da de Barretos a Ourinhos, no sentido Norte-Sul, e outra, a 
partir de Ourinhos em direção à Baixada Santista no sentido 
Oeste-Sudeste agrupando as regiões da Grande São Paulo, São 
José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto e parcelas das re
giões de Bauru, Sorocaba e Santos. 

Destaca-se nessa área o subconjunto formado por municípios 
altamente urbanizados, com mais de 90,0% de sua população no 
quadro urbano. Essa área contém quase 50,0% da população do 
Estado, englobando a Grande São Paulo ê Baixada Santista, on 
de se concentra o parque industrial paulista. 

Outro subconjunto pode ser obtido a·través da linha correspon 
dente a importantes eixos rodoviários do Estado: a Dutra que 
caminha em direção do Leste - de Jacareí a Queluz - e a Anhan 
guera e~ direção Nordeste até Ribeirão Preto. Os municípios 
deste subconjunto constituem verdadeiros corredores de con
centração de população urbana e de marcada atividade indus
trial. 

Paralelamente ao eixo da Via Dutra, localizam-se os municí
pios da escarpa das Serras do Mar e Mantiqueira, que formam 
duas faixas com predominio de poptilação rural e atividade 
primária voltada mais para o criatório de produção leiteira. 
Os municípios da Mantiqueira correspondem a uma linha que se 
estende de Igaratâ a São Bento do Sapucaí. Os da Serra do 
Mar, abarcando municípios da Grand~ São Paulo como Biritiba 
Mirim e Salesôpolis, estendem-se até Paraibuna e Bananal. 

Na orla litorânea, os municípios de São Sebastião, Ubatuba, 
Caraguatatuba e Ilha Bela, formam outro pequeno subconjunto, 
onde predomina a população urbana. Sua atividade está mais 
voltada para a pesca, turismo e, recentemente, com a conclu 

; · 
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sao do terminal petrolífero e das instalações portuárias,mu,! 
to provavelmente d.eterminará uma pequena mudança da distri -
buição da população, com relação aos setores de atividade. 

A Noroeste da Capital localizam-s·e os municípios favorecidos 
pelos eixos de circulação . rodo-ferroviários,que forma -um no
vo alinhamento. Abrange as regiões de Campinas, Ribeirão Pre 
to, Sudeste da região de Bauru e Noroeste e Nordeste da re
gião de Sorocaba. Os municípios com predomínio de população 
rural expandem-se pelas áreas periféricas desse subconjunto, 
o que s6 se altera nas capitais sub-regionais. Nota-se maior 
concentração destes municípios, com predomínio da população 
rural, na porção Leste das regiões de Campinas e Ribeirão Pre 
to. 

O segundo conjunto corresponde à áreà que reúne menos de 50,0à 
dos municípios com população urbana superior a 60,0%. Loca
liza-se na porção Centro-Oeste do Estado, ~ Oeste db eixo 
Barretos-Ourinhos~ g constituído pelas regiões de São Josi 
do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e par 
te da região de Bauru. A distribuição da população nesse con 
junto não mantim a mesma regularidade do conjunto anterior, 
o que dificulta a classificação qe subconjuntos. Nas capi -
tais regionais ·e sub-regionais continua a constante de muni
cípios mais populosos do conjunto e superioridade de popul~ 
ção urbana. Em manchas isoladas . surgem um ou outro munití -
pio~ geralmente beneficiados por n6 de .comunicações ou pass~ 

gem de eixos rodo-ferroviários importantes, onde predominam 
em mais de 60,0% a população urbana. A pecuária extensiva 
dirigida mais para o corte do que para o leite e a agricultu 
ra, especialmente, de oleaginosas, arroz e cana, marcam a 
paisagem rural. A atividade industrial i incipiente e volta 
da, basicamente, para o beneficiamento e industrialização dos 
produtos do setor 'primário. 

O terceiro conjunto corresponde à .área que reúne _municípios 
com predomínio de população ~ural. Ocupa todo o Sul do Esta 
do, agrupando a porção Sul da · região de Santos, grande parte 
dos municípios da região de Sorocaba e alguns da ·área Leste 
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da região de Ourinhos. Mesmo alguns municípios sede de 

capitais sub-regionais-não têm 60,0% de população no quadro 
urbano, como por exemplo Itapeva, Capão Bonito e Registro. 
Trata-se de área de fraca atividade industrial, sendo consi
derada o"Nordeste" do Estado de São Paulo, do ponto de vista 
de desenvolvimento. A Baixada do Ribeira e o Sul da região de 
Santos formam a Única área produto~a ~e chi no Estado. A 
atividade agrícola desse conjunto inclui o cultivo de banana 
e prevalece a mão-de-obra japonesa principalmente para a cúl tu 
ra do chi. Produz ainda, nos demais trechos, milho, arroz e 
recentement~ o trigo. Finalmente, deve-se registrar o cria 
tório extensivo e alguma exploração mineral. 

Concluindo, a distribuição da população urbana e rural do Es 
tado de São Paulo pode ser explicada e justificada por inúme 
ros fatores naturais, históricos e econômicos, intrínsecosno 
processo de organização do espaço. Deve-se ressaltar qu~ os 
80,0% de predomínio da população urbana não significa forte 
urbanização geral, uma vez que os números da Grande São Pau
lo distorcem bastante o quadro geral da distribuição da pop~ 
lação. E frise-se, finalmente, que a desproporção entre a po 
pulação urbana e a rural é um sintoma de inchação urbana, 
problema que vem se acentuando nos Últimos anos e afligindo 
praticamente todo o Estado. Fenômeno, aliás, que está pre -
sente em todo o País, embora em menores proporções. Despro-
vidos de qualquer especialização para mão-de-obra urbana, e~ 
sa população migrante vai tentar sua sobrevivência corno vo
lantes, retomando o trabalho do campo, ou através de servi
ços menos qualificados na cidade. Em ambos os casos, sempre 
mal remun~rados,esses migrantes vao engrossar o e~ército da 
população excedente urbana. 
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PARTE III 
O PROBLEMA DA POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA 

E SUAS RELAÇÕES COM O EXODO RURAL/URBANO 



3. O PROBLEMA DA POPULAÇÃOEXCEDENTE URBANA E SUAS RELAÇÕES 

COM O EXODO RURAL/URBANO 

O processo de urbanização do Estado de São Paulo tornou-se 

mais intenso a partir de 1940. Mas a década de 1960/70 apre 
sentou, do ponto-de-vista da população, modificações profun
das na distribuição rural/urbana, alterando conjuntural e 

muitas vezes estruturalmente estas duas paisagens. 

Geogrâfos, Sociólogos, Economistas, Assistentes Sociais têm 
escrito sobre o assunto. Equipes especializadas têm traba -
lhado com o objetivo de melhor diagnosticar o problema. Tod~ 
via, não hâ a menor dúvida de que a industrialização, a mec~ 
nização no campo, modificações na estrutura da atividade pr~ 
dutiva, atitudes governamentais, êxodo rural.urbanização etc, 
concorreram para a atual organização do espaço. 

3.1 - DISCUSSÃO A RESPEITO DO CONCEITO DE POPULAÇÃO EXCEDEN
TE URBANA 

Tenta-se neste trabalho fornecer uma contribuição ao estudo 
dos graves problemas populacionais que se apresentam, no mo
mento, no Estado de São Paulo. Ele corresponde a uma análi
se, embora parcial, das populações excedentes urbanas, isto 
é, das pessoas que por diversas razões não se integram à so
ciedade onde vivem, permanecendo à margem e criando vários 
problemas, inclusive para elas próprias. Dentre as causas 
principais desse fenômeno pode-se relacionar: falta de quali 
ficação profissional, desemprego, subemprego, baixo nível es 
colar. 



O fenômeno nao é específico deste ou d.aquele núcleo urbano. 

Ele é geral. Nenhuma das cidades estudadas do Estado de São , 

Paufo fugiu à regra - desde o menor núcleo urbano até o 

maior, exceção feita à Capital, onde os problemas apenas sur 

giram multiplicados, constatou-se a presença dessa população 

excedente. Assim, "o marginal é entendido como aquele indiv.f. 

duo ou grupo de indivíduos que, na luta pela participação no 

processo de produção da sociedade, é marginalizado por esta. 

Não chegam a participar da intimidade de sua estrutura defug 

cionamento, tanto no nível econômico como nos níveis decor -

rentes destes, como habitação, alimentação,saúde, educação ... 

Marginal, pois, não é aqui entendido no aspecto formal, mui

tas fezes encarado preconceituosamente por parte da socieda
de. g um conceito discutido e não aceito por alguns, mas nem 

por isso deixa de ser válido e operacionalizável ... uma vez 
que o dado básico não são as relações jurídico-formais, mas 
as implicações s Ócio-econômicas que engloba" (l). 

A respeito do assunto, vários cientistas, especialmente so

ciais, têm se manifestado. Para os técnicos da Secretaria 

do Bem Estar Social da Prefeitura do Município de São Paulo 

é a "expressão da assincronia dos processos de urbanização e 

industrialização, gerando os descompasses regionais, seto

riais, ao nível dos países que ainda não se desenvolveram ple

namente'' (Z). Este fenômeno acaba por levar essa população 

excedente a residir em favelas, devido à sua baixa condição 

econômic°""cul tural. Nessa população "alteram-se as concep -

çoes acerca das oportunidades de sobrevivência frente a no

vos hábitos de consumo e estilos de vida, modificam-se, pro

tanto, as relações sociais de produção, os comportamentos en 

(1) Fundação Plano de Amparo Social - Levantamento S6cio-eco 
nômiao das Populações Marginais do Interior do Estado de 
São Paulo. Introdução. São Paulo, 1969, p.5. 

(2) Coordenação do Programa de Estudos e Documentação-COPED. 
Secretaria do Bem Estar Social da Prefeitura do Munict
pio de são Paulo - Estudo sobre o fenômeno favela no Mu 
nictpio de São Paulo - COPED - Caderno Especial 01 - Bo
letim Habi/COPED - Secretaria do Bem Estar Social - Pre
feitura do Muniatpio de São Paulo, 19?4, p. l5. 
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tre as classes sociais e surgem diferentes níveis de partici 
pação no conjunto da sociedade"(!). 

ROSEMBLUTH referindo-se às populações marginais considera -

as como grupos limitados em "seus direitos reais de cidada -

nia e pelas quais não podem participar de forma estável no 

processo econômico, nem têm a possibilidade de alcançar uma 

mobilidade social ascendente ... Suas características rele -
vantes seriam: 

Trabalho seus trabalhadores sio de baixa qualificação, na 

maioria sem filiação sindical, com rendas de baixo nível e 

período de trabalho instável; 

- Saúde as más características de suas habitações, a má ali 

mentação, o fato de a grande maioria das famílias ser nume 

rosa, predominando nelas as crianças, unidos ã falta de 

cuidados médicos •. fazem com que os riscos de doenças e mor 

tes, sobretudo infantil, sejam mais elevados do que o do 

resto da população; 

- Educação neste aspecto, suas desvantagens com respeito 
... 
a 

média nacional são também enormes como o demonstram as ci

fras relativas ao nível de instrução alcançado porseus ha

bitantes e às poucas possibilidades de a grande quantidade 

de crianças ali existentes receberem : LUn mínimo de educação; 

- Serviços a falta de serviços sociais acentua sua desigual

dade face ao resto da população, já que a grande maioria 
dos que trabalham não pertence a nenhum sistema de previ -

dência social. Por outra parte, suas moradias estão loca

lizadas em setores que carecem dos mais elementares servi 

ços públicos: como iluminação pública, telefones, policia
mento, áreas verdes etc" (Z) 

(1) Coordenação do Programa de Estudos e Doaumentação-COPED. 
- Op. ait., p. 15. 

(2) ROSEMBLUTH, G. -''Problemas sóaio-eaonômiaos de ia marqi
naZidad y ia inteqraaion urbana." In: Revista Paraguya 
de Sociologia, ano 5, n~ 11, 1968. 
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D<ts quadros jâ levantados a respeito da "população marginal" 
urbana, o do Prof. Rosembluth parece ser um dos mais comple
tos. Ele soube apresentar, de forma sintética, as caracterí~ 
ticas essenciais desse grupo.Entrentanto, pode-se acrescen
tar outras considerações importantes, como por exemplo, con
ceitos de Luís Pereira. Seu indicador empírico é a "renda
trabalho-mínima per capita familiar", na qual se traduzi
ria "o valor social e historicamente fixado nessa parcela da 
força de trabalho coletivo global, situando como populações 
marginais os indivíduos cuja renda individual se situa abai
xo desse mínimo"{!). 

O termo marginal na classificação dessa população excedente, 
embora muito usado por cientistas de vários ramos das ciên -
cias humanas, permite as mais variadas interpretações, com 
grande divergência teórica. Há entretanto certa concordân
cia com relação ao universo global de análise, pois que em 
todas as interpretações estão implícitos: baixo nível de vi
da, carência alimentar, saúde precária, baixo nível escolar, 
"casas" pobres e mal instaladas, deficiente participação no 
mercado de trabalho (desemprego, subemprego, baixos salá -
rios). 

Os geógrafos pouco têm escrito sobre o assunto, apesar de am 
plamente discutido e citado como parte do contexto do quadro 
geral da população. 

Assim, preferiu-se optar pelo termo "população excedente".E~ 
se termo continua vinculado ã população marginal, mas, se 

adapta melhor, posto que a população em estudo ainda não foi 
engajada na produção urbana e é fruto, muitas vezes, de mi
gração recente do campo para a cidade. Essa população exce
dente quase sempre volta a procurar sua sobrevivência nova
mente no trabalho do campo, utilizando-se de outras ativida
des como complementação para sua sobrevivência nos períodos 
críticos. Essas atividades complementares, geralmente, sao 

(1) PEREIRA, Luiz - Populações Marginais. São Paulo, Pionei
ra, 19'11, p.6. 
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as de engraxate, lavador de carros, servente de pedreiros,d2 
mésticas, jardineiros, faxineiros, varredores de rua etc. 

A população excedente urbana geralmente localiza-se na peri
feria da cidade, concorrendo para o seu rápido inchamento, 
fato este observável, de forma espantosa, na década que se 
vai analisar (1960/70). Quase todas as considerações que s~ 
rão apresentadas no decorrer desta exposição girarão em tor
no desta população, que tenta se adaptar à nova forma de vi
da. 

A pesquisa apresentada neste trabalho baseou-se num levanta
mento de dados elaborado pela Fundação Plano de Amparo So
cial, no período de julho a setembro de 1968. Para ratifi
car certas informações, serão apresentados também material 
de estudo realizado em 1970, no município de Serra Azul e i~ 
formações de longo período de observação em todo o Estadopor 
mais de uma década. De todas as 11 regiões administrativas 
do Estado de São Paulo foram levantadas amostras, onde nao 
só as capitais regionais 
capitais sub-regionais e 
ram estudados, denotando 

foram pesquisadas boa parte das 
vários municípios de cada região f2 
a preocupação de retratar o mais ob-

jetivamente possível o quadro da população excedente paulis
ta (Tabela21) (Cartograma n9 21 - Municípios pesquisados). 

A Capital nao foi incluída, não só pela sua complexidade,mas 
também porque representa a síntese da problemática do Estado, 
e mesmo do País, exigindo um estudo mais amplo e outro trata 
mente. 

Para a escolha dos municípios selecionados, foi Utilizado o 
critério do sorteio estratificado, com exceção daqueles que 
representavam as capitais regionais. O município de Arara -
quara foi impropriamente considerado neste levantamento como 
Capital Regional. Ressalte-se que o tipo de pesquisa foi 
igual para todos os municípios pesquisados. Portanto, a in
clusão de Araraquara não alterou em nada a pesquisa,pelo con 
trârio, constituiu-se em mais um município levantado. 
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TABELA 21 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - RELAÇÃO DOS MUNICfPIOS 

PESQUISADOS 

NOMERO . MUNICfPIOS PESQUISADOS 
REGIÕES DE ADMINISTRATI MUNICf NÚ!ooro Relação -
VAS PIOS-

1. São Paulo ~ 37 2 1.1 - Cotia 
1.1 - Embu 

2 . Santos 23 4 2.1 - Santos 
2.1 - Itariri 
2.3 - Pariquera-Açu 
2.3 - Registro 

3. São José dos Campos 32 5 3.1 - São José dos 
Campos 

3.2 - Taubaté 
3.2 - São Luís do Parai 

tinga 
3.3 - Lavrinhas 
3.3 - São José do Ba r 

reiro 

4. Sorocaba 59 8 4.1 - Sorocaba 
4.1 - !tu 
4.1 - São Roque 
4.2 - Boituva 
4.3 - Itapetininga 
4.4 - Guapiara 
4.4 - Iporanga 
4.6 - Paranapanema 

5. Campinas 83 7 5.1 - Campinas 
5.1 - Moji-Guaçu 
5.2 - Piracicaba 
5.5 - Sto. Antônio 

do Jardim 
5.7 - Jundiaf 
5.7 - Jarinu 
5.8 - Joanópolis 

6. Ribeirão Preto 80 10 6.1 - Ribeirão Preto 
6.1 - Serra Azul 
6.2 - Franca 
6.3 - Buritizal 
6.3 - Igarapava 
6.3 - MiguelÕpolis 
6.5 - Barretos 
6.5 - Colina 
6.7 - Araraquara 
6.8 - São Carlos . Continua ••• 

- 91 -



Conclusão 

NOMERO MUNICfPIOS PESQUISADOS 
REGIÕES ADMINISTRATI- DE 
VAS MUNICf Número Relação PIOS-

7. Bauru 38 4 7.1 - Bauru 
7.1 - Lençóis Paulis-

ta 
7. 2 - Lins 
7.3 - Mineiros do Tie 

tê 

8. São José do Rio 85 6 8.1 São José do Rio Preto -
Preto 

8.1 - Guapiaçu 
8.1 - Nipoã 
8.2 - Ariranha 
8.4 - Meridiano 
8.4 - Fernandópolis 

9. Araçatuba 37 7 9.1 - Araçatuba 
9.1 - Barbosa 
9.1 - Bilac 
9.1 - Braúna 
9.1 - Santôpolis do 

Aguapeí 
9.2 - Andradina 
9.2 - Mirandópolis 

10. Presidente Pruden 
te 50 4 10.l - Presidente Pru-

dente 
10.2 - Caiuá 
10.3 - Nova Gua tapora!! 

ga 
10.4 - Irapuru 

11. Marília 47 4 11.1 - Marília 
11. l - Al vi n lânâi a 
11. 2 - Assis 
11". 4 - Tupã 

T O T A L 571 61 

FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 1968. 
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Além dos questionários e formulários preenchidos para os 61 
municípios pesquisados, as informações paralelas que serão for 
necidas corresponderão a resultados de roteiros de entrevis
tas realizadas junto às autoridades locais, assistentes so
ciais e homens do povo. 

Para boa parte do material analisado neste trabalho, "tomou
se como unidade central da pesquisa de campo, a famÍlia,ins
tituição que representa o principal foco de prôblemas sociais, 
devido sobretudo aos baixos níveis ocupacionais e educacio
nais de seus membros e às precárias condições de sobrevivên
cia" (l) 

---Tentou-se dar um tratamento todo especial ao problema da mi-
graçao - suas causas, conseqüências e perspectivas - com o 
objetivo de aprofundar os problemas relativos ao êxodo rural 
no Estado de São Paulo e estabelecer suas relações com o Es
tatuto do Trabalhador Rural, instituído nesta dêcada(l963). 

Além da pesquisa direta, cujos dados foram fornecidos pela 
Fundação PAS, são apresentadas, para comparação, estimativas 
da população feitas pelo Departamento de Estatística da Se
cretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, 
bem como outros dados extraídos da Pesquisa de Amostras Domi 
ciliares do IBGE, relativos aos anos de 1965, 1967 e 1970. 

Com relação aos dados da Fundação PAS, o trabalho de coleta 
de dados foi efetuado por 60 pesquisadores de campo, selecio 
nados de acordo com dois critérios básicos: razoável prática 
em pesquisa desse gênero e nível universitário.Selecionou-se 
ainda, um grupo de 12 supervisores de campo, composto por 
elementos formados ou freqüentando o Último ano do curso uni 
versitário, também com experiência anterior de pesquisa e 
chefia de campo. 

Sobre o levantamento realizado nos 61 municípios, deve-seres 

(1) Fundação Piano de AmpaPo Soaiai - op. ait. p.51. 
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saltar que a escolha das famílias entrevistadas "obedeceu a 
um critério uniforme, de modo a distribuir-se por toda a po

pulação marginal, para que suas prováveis heterogeneidades in 

ternas fossem igualmente representadas" (l) 

Para determinar o número de questionários a serem preenchi -

dos em cada município, levou-se em consideração o total da 
população do município sorteado e sua importância no contex
to regional. 

Inicialmente foram previstos: 

• 150 famílias em Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Presi 
dente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, 
Araçatuba, Marília, São José dos Campos. 

• 130 famílias em Piracicaba, Itapetininga, !tu, Franca,As
sis, Jundiaí, Santos, FernandÕpolis, Lins, Barretos, São 
Carlos, Andradina, Tupã, Taubaté(Z). 

o 100 famílias em Moji-Guaçu, Santo Antônio do Jardim, São 
Roque, Paranapanema, Boituva, Iporanga, Guapiara, Buriti
zal, Igarapava, Miguelópolis, Serra Azul, Caiuá, Itariri, 
Pariquera-Açu, Registro, Cotia, Embu, Jarinu, Joanôpolis, 
Ariranha, Meridiano, Nipoã, Lençóis Paulista, Mineiros do 
Tietê, Colina, Barbosa, Dracena, Bilac, Mirandópolis, Sa~ 
tópolis do Aguapeí, Alvinlândia, Irapuru, Nova Guataporan 
ga, Lavrinhas, São José do Barreiro e São Luís do Parai -
tinga. 

(1) Fundação Plano de Amparo Soaial, op.ait. p.50. 

(2) Santos não foi inaluldo no levantamento de 150 famllias 
porque pelo aritério adotado pela Fundação Plano de Ampa 
ro Soaial, Santos estava no grupo da Grande são Paulo.A~ 
sim, se a Capital fosse estudada, caberia a eia o número 
máximo de Pesquisa Amostra Domiciliar. Entretanto, as 
130 pesquisas programadas não alteraram o objetivo deste 
trabalho, uma vea que após as revisões feitas durante a 
pesquisa ahegou-se aos 146 questionários familiares, o 
que signifiaa um tratamento de Capital Regional. 
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Não foi possível cumprir rigorosamente o plano da pesquisa: 
muitos questionários não foram aproveitados, total ou par
cialmente. Outros ultrapassaram o limite de renda média fa
miliar convencionado para a "população marginal". Esse cri
tério, com base na renda familiar, pressupõe que com Cr$ 

550,00 uma família consegue atender as suas condições mini -

mas de "conforto". Outras vezes, a "população marginal "a ti!!, 
giu quase o total da população da cidade e nesses casos redu 
ziu-se o número previamente determinado de famílias a serem 
pesquisadas (Tabela 22). 

Os resultados a que se pôde chegar, bem como a realidade pe~ 
cebida, são mais do que suficientes para a caracterização g~ 
ral da população excedente urbana, o que serâ constatado no 
desenrolar deste trabalho. No conjunto foram entrevistadas 
quase 6 700 famílias, que representavam cerca de 36 000 pes
soas. 

Foi feito um levantamento direto do número de casas pobres 
de cada cidade e a partir desse total e da média de pessoas 
que constituíam cada família moradora nessas casas, conseguiu
se estimar a população excedente urbana de cada cidade pes -
quisada. Esse procedimento possibilitou a verificação da i~ 
portância e significado dessa população em relação à popula
ção urbana desses municípios. Para a população urbana foram 
usadas estimativas fornecidas pelo Departamento de Estatísti 
ca da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo (Tabelas 23 e 24). 
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TABELA 22 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - PESSOAS E FAM!LIAS PESQUISADAS 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS E SUB-REGIÕES 

1. SÃO PAULO 

1.1 - Cotia 
1.1 - Embu 

2. SANTOS 

2.1 - Santos 
2.1 - Itariri 
2.3 - Pariquera-Açu 
2. 3 - Registro 

3. SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 
3.2 Taubaté 
3.2 São Luís do Paraitinga 
3.3 Lavrinhas 
3.3 São José do Barreiro 

4. SORO CABA 
4.1 - Sorocaba 
4.1 - Itu 
4.1 - São Roque 
4.2 - Boituva 
4.3 - I tapetininga 
4.4 - Guapiara 
4.4 - Iporanga 
4.6 - Paranapanema 

5. CAMPINAS 

5.1 - Campinas 
5.1 - Moji-Guaçu 
5.2 - Piracicaba 
5.5 - Santo Antônio do Jardim 
5.7 - Jundiaí 
5.7 - Jarinu 
5.8 - Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 - Ribeirão Preto 
6.1 - Serra Azul 
6.2 - Franca 
6.3 - Buritizal 
6.3 - Igarapava 
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NGMERO DE NGMERO DE 
FAM!LIAS PESSOAS 

96 
80 

146 
60 
67 

129 

151 
112 

73 
43 
80 

149 
99 
97 

100 
128 

54 
45 

100 

150 
105 
112 

99 
130 

92 
99 

152 
99 

132 
96 
99 

489 
426 

888 
325 
367 
630 

76 7 
603 
395 
262 
446 

772 
554 
477 
563 
668 
277 
246 
529 

838 
602 
558 
507 
709 
434 
477 

889 
545 
720 
459 
560 

Continua ... 



REGIÕES ADMINISTRATIVAS E SUB-REGIOES 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação) 
6.3 - Miguelópolis 
6. 5 - Barretos 
6.5 - Colina 
6. 7 - Araraquara 
6.8 - São Carlos 

7. BAURU 
7.1 - Bauru 
7.1 - Lençóis Paulista 
7.2 - Lins 
7.3 - Mineiros do Tietê 

8. SÃO JOS~ DO RIO PRETO 
8.1 - São José do Rio Preto 
8.1 - Guapiaçu 
8.1 - Nipoã 
8.2 - Ariranha 
8.4 - Meridiano 
8.4 - Fernandópolis 

9 . ARAÇATUBA 
9.1 - Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 - Bilac 
9.1 - Braúna 
9.1 - Santópolis do Aguapeí 
9.2 - Andradina 
9.2 - Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1- Presidente Prudente 
10.2- Caiuâ 
10.3- Nova Guataporanga 
10.4- Irapuru 

11. MARfLIA 
11.1- Marília 
11.1- Alvinlândia 
11. 2- Assis 
11.4- Tupã 

T O T A L 

FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 
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NOMERO DE 
FAM!LIAS 

104 
127 

98 
129 
149 

149 
100 
130 

97 

158 
94 
71 

104 
87 

135 

163 
102 
115 
106 

99 
131 
104 

150 
100 

99 
101 

149 
99 

129 
126 

6 679 

1968. 

Conclusão 
NOMERO DE 

PESSOAS 

531 
644 
538 
737 
903 

832 
540 
731 
520 

836 
4 79 
364 
573 
479 
709 

908 
538 
624 
529 
559 
663 
565 

857 
545 
606 
535 

848 
52 8 
688 
664 

36 045 



TABELA 23 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - HABTTAÇOES POBRES E N0MERO ~DIO 

DE PESSOAS POR DOMIC!LIO 

NOMERO DE NtlMERO DE 
REGIÕES ADMINISTRATIVAS HABITAÇOES PESSOAS 
E SUB-REGIOES POBRES POR 

(1) DOMIC!LIO 
(2) 

1. SÃO PAULO 
1.1 - Cotia 510 5,69 
1.1 - Embu 80 5,85 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 6 380 6,58 
2.1 - Itariri 60 5,90 
2.3 - Pariquera-Açu 67 5,96 
2.3 - Registro 650 5,43 

3. SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 5 738 5,70 
3.2 - Taubaté 3 024 5,90 
3.2 - São Luís do Paraitinga 73 5,80 
3.3 - Lavrinhas 43 6,60 
3.3 - São Josê do Barreiro 80 6,10 

4. SORO CABA 
4.1 - Sorocaba 2 800 5,60 
4.1 - !tu 2 100 6,20 
4.1 - São Roque 100 5,50 
4.2 - Boituva 126 6,18 
4.3 - I tapetininga 3 546 5,70 
4.4 - Guapiara 54 5,52 
4.4 - Iporanga 45 6,00 
4.6 - Paranapanema 100 5,80 

5. CAMPINAS 
5.1 - Campinas 13 381 6,16 
5.1 - Moji-Guaçu 754 6,12 
5.2 - Piracicaba 6 476 5,54 
5.5 - Santo Antônio do Jardim 150 5,69 
5.7 - Jundiaí 2 457 6,00 
5. 7 - Jarinu 92 5,26 
5.8 - Joanópolis 190 5,34 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 - Ribeirão Preto 7 105 6,46 

Continua~ •• 
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REGIOES ADMINISTRATIVAS E 
SUB-REGIOES 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação) 

6.1 - Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 
6. 3 Igarapava 
6.3 Miguelópolis 
6.S Barretos 
6.S Colina 
6.7 - Araraquara 
6.8 São Carlos 

7. BAURU 

7.1 - Bauru 
7.1 - Lençóis Paulista 
7.2 - Lins 
7.3 - Mineiros do Tietê 

8. SÃO Josg DO RIO PRETO 

8.1 - São José do Rio Preto 
8.1 - Guapiaçu 
8.1 - Nipoã 
8. 2 - Ariranha 
8.4 - Meridiano 
8.4 - Fernandópolis 

9 • ARAÇATUBA 

9.1 - Araçatuba 
9.1 - Barbosa 
9.1 - Bilac 
9.1 - Braúna 
9.1 - Santôpolis do Aguapeí 
9.2 - Andradina 
9.2 - Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1- Presidente Prudente 
10.2- Caiuá 
10.3- Nova Guataporanga 
10.4- Irapuru 

11. MARfLIA 
11.1- Marília 
11.1- Alvinlândia 
11. 2- Assis 
11. 4- Tupã 

T O T A L 

NOMERO DE 
HABITAÇÕES 

POBRES 
(1) 

99 
S SOS 

96 
1 141 

682 
2 303 

118 
4 448 
4 446 

1 soo 
276 

1 588 
100 

2 310 
106 

84 
103 
100 
709 

8 688 
100 
210 
204 
200 

3 292 
300 

2 890 
150 
100 
293 

1 090 
99 

1 S68 
1 680 

102 749 
FONTE: Fundaçao Plano de Amparo Social, 1968. 

(1) Pesquisa direta. (2) Estimativa. 
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Conclusão 
N'OMERO DE 

PESSOAS 
POR 

DOMICILIO 
(2) 

6,07 
S,89 
S,29 
6,23 
S,S6 
S,60 
6,00 
6,20 
5,SO 

6,05 
5,88 
6,09 
5,89 

5,71 
5,64 
S,65 
6,00 
S,92 
5,81 

6,14 
S,76 
5,90 
S,S6 
6,17 
5,60 
5,94 

6 '15 
6,06 
6,57 
5,91 

6,lS 
S,90 
5,82 
5,95 

5,99 



TABELA 24 

ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA --ESTIMATIVA 

POPULAÇÃO EXCEDENTE 

REGI}D E MUNICfPICS POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

PESQUISADOS URBANA 
(1) 

Total % 

1. SÃO PAULO 
1.1 - Cotia 9 025 2 902 31,2 
1.1 - Embu 1 698 468 27,6 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 306 502 41 980 13,7 
2.1 - Itariri 2 473 354 14,3 
2.3 - Patiquera-Açu 880 399 45,3 
2. 3 - Registro 5 511 3 530 64,1 

3. SÃO JOS:S DCS CAMPOS 
3.1 - S.José dos campos 87 269 32 478 37,2 
3.2 - Taubaté \ 90 620 17 751 19,6 
3.2 - S.Luís do Parai-

tinga 
1 

2 744 423 15,4 
3. 3 - Lavrinhas 1 044 270 25,9 
3.3 - São José do Bar-

reiro 1 236 502 40,6 

4. SOROCABA 
4.1 - Sorocaba 135 105 15 680 11,6 
4.1 - Itu 29 656 13 020 43,9 
4.1 - são Roque 22 675 550 2,4 
4.2 - Boituva 3 532 ! 778 22,0 
4. 3 - I tapetininga 35 588 20 soo 57,6 
4. 4 - Guapiara 1 838 298 16,2 
4. 4 - Iporanga 907 270 29,8 
4. 6 - Paranapanema 1 587 580 36,5 

5. CAMPINAS 
5 .1 - Campinas 263 758 82 427 31,2 
5.1 - Moji-Guaçu 24 277 4 615 19,0 
5.2 - Piracicaba 110 005 35 877 32,6 
5.5 - Sto • .Antônio do 

Jardim 1 788 853 47,7 
5.7 - Jtmdiaí 94 251 14 742 15,6 
5. 7 - Jarinu 667 483 72,4 
5.8 - JoanÓpolis 1 948 1 015 52,1 

6. RIBEIR}D PRETO 
6.1 - Ribeirão Preto 165 444 45 898 27,7 

- 101 -

SIGNIFICAÇÃO 
DO NlJMERO DE 
PESSOAS DA 
MDSTRA EM 

RELAÇÃO À 
POPULAÇÃO 

ESTIMADA 
(%) 

16,9 
90,8 

2,1 
91,8 
92,0 
17,9 

2,4 
3,4 

93,4 
97,0 

88,8 

4,9 
4,3 

86 '7 
72 ,4 
3,3 

93,0 
91,1 
91,2 

1,0 
13,0 
1,6 

59,4 
4,8 

89,9 
47,0 

1,9 
. Continua ••• 



POPÜLAÇÃO EXCEDENTE 

POPÜLAÇÃO ESTIMADA 
REGIÃO E MUNI C!PICE 
PESQUIS.ADCE URBANA 

(1) 
Total 

6. RIBEIRÃO PRETO(Qmt.) 
6.1 - Serra Azul 2 227 601 
6.2 - Franca 64 714 32 422 
6.3 - Buritizal 1 053 508 
6. 3 - I garapava 12 326 7 112 
6.3 - MiguelÔpolis 6 633 3 794 
6.5 - Barretos 47 132 12 896 
6.5 - Colina 7 255 706 
6.7 - Araraquara 70 551 27 580 
6. 8 - São Carlos 65 390 24 564 

7. BAURU 
7.1 - Bauru 105 705 9 075 
7.1 - Lençóis Pta. 10 896 1 623 
7 .2 - Lins 37 923 9 670 
7.3 - Mineiros do Tie 

tê ·- 3 235 589 

8. SÃO Joog 00 RIO PRETO 
8.1 - S.José do R.Pre -to 94 731 13 190 
8.1 - Guapiaçu 1 575 598 
8.1 - Nipoã 740 475 
8. 2 - Ariranha 2 060 618 
8. 4 - Meridiano 901 592 
8.4 - Feill8lldÔpolis 31 135 7 931 

9. ARAÇATUBA 
9.1 - Araçatuba 76 230 52 997 
9.1 - Barbosa 1 697 576 
9.1 - Bilac 3 339 1 239 
9.1 - Braúna 2 313 1 134 
9.1 - SantÔpolis do 

Aguapeí 2 005 1 234 
9.2 - Andradina 26 333 18 433 
9.2 - Mirandôpolis 10 814 1 770 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 - Pres. Prudente 73 123 17 774 
10.2 - Caiuá 1 148 909 
10.3 - Nova Guatapor~ 

ga 2 295 657 
10.4 - Irapuru 8 460 1 732 

11. MAR!LIA 
11.1 - MarÍlia 71 986 6 704 
11.1 - Alvinlândia 1 054 584 
11.2 - Assis 41 506 9 126 
11.4 - Tupã 43 001 9 996 

Taf AL 2 333 514 615 948 

NJN1~: Flllldaçao Plano Amparo Social, 1968 
(1) DEESP = SEP - Estima.tiva para julho de 1967. 
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% 

26,9 
50,l 
48,2 
57,7 
57,2 
27,4 
9,7 

39,l 
37,6 

8,6 
14,9 
25,5 

18,2 

13,9 
38,0 
64,2 
30,0 
65,7 
25,5 

69,5 
33,9 
37,4 
49,0 

61,5 
70,0 
16 ,4 

24,3 
79,2 

28,6 
20,5 

9,3 
55,4 
22,0 
23,2 
26,4 

Conclusão 

SirnIFICAÇÃO 
00 N(}.1ERO DE 

PESSOAS DA 
AMJSTRA EM 
RELAÇÃO À 

POPÜLAÇÃO 
ESTIMADA 

(%) 

90,7 
2,2 

90,4 
7,9 

14,0 
5,0 

76,2 
2,7 
3,7 

9,2 
33,3 
7,6 

88,3 

6,3 
80 ,1 
76,6 
92,7 
80,9 
8,9 

1,7 
93,4 
50,4 
46,6 

45,3 
3,6 

31,9 

4,8 
60,0 

92,2 
30,9 

12,6 
90,4 

7,5 
6,6 
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Com a pesquisa pôde-se chegar a dados básicos sobre a parti

cipação da população excedente urbana em relação ao total nn.micipal 
e a significância da amostra em relação ã população excedente ur 
bana. 

Os resultados foram bastante díspares em relação a cada nú
cleo urbano pesquisado. Verifica-se, por exemplo, que em Ri 
beirão Preto, Franca, Santos, Araçatuba, São José dos Campos, 
a significância foi pouco expressiva por se tratar de amos -
tra relativamente padrão, enquanto que em Lavrinhas,Nova Gu~ 
taporanga, Barbosa, Guapiara, São Luís do Paraitinga, Pari -
quera-Açu, a pesquisa levantou mais,de 90,0% da população e! 
cedente urbana. No primeiro caso, os resultados ficaram aquém 
dos objetivos, enquanto que no segundo, foram além do prete~ 
dido. Na verdade esta disparidade não é grave, pois o tema 
tratará sempre da população excedente urbana, que se consti
tui no laboratório. Em outras palavras: não se deve perder 
de vista o fato de que a população excedente urbana represe~ 
ta sempre mais de 10,0% da população total urbana, sendo ra
ras as exceçoes para menos, chegando, em alguns casos,a mais 
de 70,0% (Jarinu). 

Segundo o IBGE, em 1970, o número médio de pessoas por domi
cílio nos núcleos urbanos do Estado de São Paulo foi de 4.67. 
Já em 1968 o quadro apresentado pela pesquisa revela que o 
número médio de pessoas por domicflio para a população exce
dente urbana foi de 5.99, conforme era de se esperar. Jarinu 
e Joanôpolis apresentaram as médias mais baixas - 5,26 e 5,34, 
respectivamente - enquanto que as mais altas foram encontradas 
em Lavrinhas - 6 ,6 - e Santos 6, 58 - , com aproximada
rnen te duas pessoas a mais que a média estadual e quase urna 
superior à média da população excedente urbana. 

Encontra-se, mais Uma vez, no decorrer deste estudo, a cara~ 
terística de áreas inchadas ao se observar que, geralmente, 
residências com 1,2 ou 3 cômodos apresentam alta concentra -
ção populacional. Esta característica, mesmo sem apresentar 
dados referentes a cada município, pode ser ratificada ao se 
pesquisar qualquer área constituída de população excedente 
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urbana : quanto menor o rendimento salarial familiar, maior o 

número de pessoas por domicílio. Do conjunto geral dos da

dos analisados, concluiu-se, com relação ao número de cômo 

dos das moradias da população excedente urbana, que é essa a 
situação: as habitações com 1 a 2 cômodos, constituem 44,0% 

do total, de 3 a 4, 46,0% e de maior número de cômodos,10,0%. 

Quanto à iluminação dessas moradias, apenas 32,0% dispõem de 
luz elétrica, enquanto que os 68,0% restantes utilizam-se de 

lampiões ou lamparinhas. Apenas 18,6% das famílias dispunham 

de água encanada, 7,9% de torneira coletiva, 53,1% de água de 

poço e os restantes 20,5% utilizavam-se de outras formas pa

ra a obtenção de água. 

A menor significância perc~ntual da amostra levantada em re

lação à população estimada para a cidade, foi encontrada em 

Campinas (1,0%) e o número médio de pessoas por domicÍlione~ 

sa amostra foi 6,6. Por outro lado, a maior significância 

percentual foi em Lavrinhas (97,0%) e o número médio de pes-

soas por domicílio foi, por coincid~ncia, 

que se pretende demonstrar, o mesmo: 6,6. 

a média de habitações pobres, pois que os 

ou para reforçar o 

Logo, não importa 

resultados obtidos 

serão sempre muito altos. A comparação da percentagem da p~ 
pulação excedente urbana estimada é outro indicador bastante 

forte: a mais baixa foi encontrada em São Roque (2,4%) com 

número médio de 5,5 pessoas por domicílio, e a mais alta em 

Caiuâ, onde 79,2% da população total urbana foi estimada co

mo excedente, enquanto ; número médio de pessoas por domicí

lio foi 6,06. 

O que se pretende ressaltar com esse jogo de comparações, é 

que o número médio de pessoas por domicílio é bastante alto 

em relação à média do Estado,qualquer que tenha sido a signi 

ficância percentual da amostra analisada. 

Do total da população urbana dos municípios pesquisados,26,4% 

correspondem ã população excedente urbana. Esse percentual é 
muito elevado sob o ponto-de-vista do desenvolvimento,em que 

pesa tratar-se do Estado líder da Federação. 
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Essa população excedente estabelece-se geralmente na perife
ria urbana, limite do campo e da cidade. São precárias suas 
condições de vida, quase sempre piores que as do local de 
origem, mas de qualquer modo em nível bastante inferior ao 
da população local. Como características gerais, os elemen -
tos que compõem essa população podem ser retratados pelo se
guinte quadro: baixo nível de qualificação profissional, bai 
xo nível de remuneração, diversas formas de subemprego, ali
mentação insatisfatória, grande evasão escolar, instabilida
de no local de trabalho, desadaptação social, más condições 
de habitação que interferem no estado de saúde, promiscuida
de etc. 

Pensou-se em estabelecer comparação entre o número médio de 
pessoas por domicílio em relação à hierarquia urbana. As ca
pitais regionais e cidades de rara vitalidade guardam média 
superior à média do Estado em relação à população excedente 
urbana, podendo-se fazer a seguinte observação: g.uanto maior 
o poder de atração de uma cidade, maior a concentração média 
de pessoas por domicílio. 

g grande o êxodo, e cada migração funciona como trampolim p~ 
ra a próxima, até atingir-se a meta final, que, geralmente,é 

a Capital do Estado. Pode-se estabel~cer a regra geral da mi 
gração, partindo do extremo da teoria da centralidade: IUral/ 
rural, rural/urbano, urbano/urbano. Em outras palavras,. da 
área rural para a área rural "melhor", em seguida para pólo 
mais próximo geralmente um centro urbano de pequena expre~ 
sao desse para um de melhor categoria, depois para a Capi 
tal regional e finalmente para a Capital. Exemplificando:da 
área rural de Serra Azul para outra área IUral do mimicípio, desta 
para Serra Azul, de Serra Azul para Serrana, desta para Ri
beirão Preto e finalmente para São Paulo. Este exemplo é re
sultado de pesquisa direta, acompanhando a migração da popu
lação e seu nível de aspiração, pesquisa realizada no referi 
do município em janeiro de 19l'O. Quando há engajamento pro
fi·ssional, esse círculo é rompido com a fixação do migrante 
em uma das etapas. Também há casos em que o migrante vai di 
retamente da zona rural ou de uma cidade pequena para a Capi 
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tal. 

3.2 - MIGRAÇÕES E EXODO RURAL/URBANO 

A migração interna, para o Estado de São Paulo, já existia, 
de forma visível, desde os fins do século passado. Entretan
to, a partir da década de 20, com a redução da imigração ex
terna, passa a ter maior significado, e cada vez mais, a mi
gração nacional. A Capital, dada sua posição geográfica,fun 
cionava como uma porta de passagem quase obrigatória para os 
migrantes, que acompanhavam a marcha do café, em direção ao 
Oeste paulista. Entretanto, nruitos desses migrantes, principalmen

te os estrangeiros, fixavam-se em São Paulo, contribuindo P.! 
ra o crescimento da população paulistana(!). 

Para a migração nacional, os Estados nordestinos e de Minas 

Gerais constituíam-se - c~mo ainda hoje - nos pontos de ori 
gem de maior importância. Inicialmente, esses migrantes vi

nham da zona rural e procuravam o Interior do Estado para d~ 
dicarem-se ao trabalho agrícola. O que não ocorre atualmen
te, já que predomina a migração urbana/urbana, ainda que nem 
todos adaptem-se ao trabalho urbano (Tabela 25). 

A tabela apresentada não espelha o movimento migratório bru
to em direção ao Estado, pois as Estatísticas de Movimento:M_!. 
gratório, feitas pela Secretaria da Promoção Social, relaci~ 
nam apenas as pessoas que passaram pelo setor de triagem. Re 
flete apenas o número de pessoas que têm conhecimento daque
le serviço de atendimento social e que ao migrarem para São 

(1) DENIS, Pierre - O Brasil no séoulo XX - José Bastos e Cia 
Editora - Lisboa. Portugal. p. 105-204. s.d. 

LOPES, Juare z Rubens Brandão - Caraotéris tiques de l 'ada:e_ 
tation des ruraux a la vie urbaine et industrielle de 
São Paulo. In: - L'urbanisation en Amérique Latine 
UNESCO. Paris, 1962. p.234-248. 
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E S T A D O 

Minas Gerais 
Bahia 
Pernambuco 
Alagoas 
Paraná 
Ceará 
São Paulo - Interior 
Segipe 
São Paulo - Capital 
Paraíba 
Mato Grosso 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 
Goiás 
Rio Grande do Norte 
Piauí 
Distrito Federal 
Rio Grande do Sul 
Maranhão 
Santa Catarina 
Pará 
Amazonas 
Rondônia 
Acre 

TOTAL GERAL 

TABELA '8l!J/ll 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ESTATfSTICA DO MOVIMENTO MIGRAT0Rl0,P-OR PROCEDBNCIAS NACIONAIS 

1960/70 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

33 698 37 163 38 -717 42 447 33 177 23 695 26 302 13 289 
25 152 36 209 58 314 30 337 14 422 14 541 11 561 5 788 
22 577 19 032 18 454 9 181 6 095 8 976 7 177 3 457 
14 115 16 295 11 711 6 613 5 417 8 057 6 055 2 828 
1 373 1 317 1 946 3 698 3 140 2 524 3 342 4 182 
8 652 4 785 3 064 2 328 1 740 3 726 3 283 1 133 

- - - - - - - -
5 361 3 960 4 491 2 786 2 876 3 807 3 035 860 

- - - - - - - -
2 796 2 484 2 143 1 180 944 1 390 1 585 571 

210 211 431 655 920 753 1 480 1 762 
627 917 1 136 963 974 678 1 313 326 
574 646 800 708 680 621 725 416 
916 700 633 560 516 392 422 332 
389 503 424 574 541 404 389 399 
523 450 478 428 292 311 362 169 
669 465 354 250 139 172 211 63 
132 745 409 283 236 74 93 71 

83 133 110 145 87 118 89 53 
55 91 90 79 36 60 84 44 
39 47 76 67 61 58 65 56 
12 28 33 43 37 24 31 19 
13 11 9 27 15 8 9 18 

5 1 2 1 3 3 9 13 
8 2 5 3 2 8 5 2 

117 974 126 175 143 830 103 356 72 350 70 400 67 627 35 851 

1968 1969 1970 TOTAL 

11 907 12 210 11 017 283 622 
4 183 4 218 4 246 208 971 
2 513 2 743 4 770 104 975 
1 602 1 521 3 714 77 928 
3 759 4 290 3 938 33 509 

816 699 2 662 32 888 
9 886 10 024 10 573 30 483 

561 557 1 026 29 320 
4 247 5 707 5 324 15 278 

430 574 1 116 15 213 
1 120 977 1 075 9 594 

259 256 253 7 702 
206 224 228 5 828 
289 344 340 5 444 
345 550 498 5 016 
101 143 148 3 405 

72 59 164 2 618 
58 29 72 2 202 
63 84 68 1 013 
54 47 33 673 
49 38 30 585 
21 17 15 280 
5 8 3 126 
3 2 4 46 
- 1 - 36 

42 549 45 322 51 317 876 756 
... . .. 

FONTE: Secretaria da Promoçao Social - Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais do Estado - Departamento de Amparo e Integraçao 
Social. In: - JORDÃO NETIO, Antônio : Aspectos Econômicos e Sociais das Migrações Internas para o Estado de S.Paulo.p.208. _ 
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Paulo procuram sua ajuda: pedido de passagens, abrigo, assis 
tência à saúde ou emprego. Seu número real é muito maior e 
foge a esse controle. Os migrantes que, por exemplo, viaja
ram de Ônibus ou que vieram diretamente para casa de paren -
tes e conhecidos não constam daquela estatística. 
ples observação nos pontos de chegada de Ônibus do 

Uma sim
Nordeste 

ou de outros Estados e nas Estações Roosevelt e Sorocabana, 
fornece ao pesquisador a comprovação da restrição feita às 
estatísticas oficiais - hâ sempre alguém esperando por al-.. 
guem que chega de "mala e cuia" para procurar trabalho e que 
está recebendo acolhida. A leitura de cartas enviadas 
esse pessoal pouco qualificado (empregadas domésticas, 

por 
pedrei 

ros e mesmo lavradores) para seus familiares, retrata a con~ 
tante preocupação de poder ter amigos e parentes próximo~Mes 
mo enfrentando dificuldades de emprego, moradia, saúde etc, 
sempre preferem sofrer juntos, à espera de que um dia encon
trarão a terra prometida. "Venha pra cá porque aqui tem sem
pre emprego de doméstica". "Venha pra São Paulo e traga os 
irmãos para trabalhar de pedreiro. Não posso mandar muito di 
nheiro, só 200 000, porque aqui a vida é cara e o que se ga
nha quase se gasta tudo em comida". 

"O imigrante que chega so·zinho, ou que conta apenas com ami
gos e parentes distantes, vem por pouco tempo, ou com a in
tenção já estabelecida de chamar a família logo que seja po~ 
sível ••• Por isso, o imigrante está em geral sempre pronto 
a ajudar, inclusive hospedando parentes e conterrâneos que 
procuram se estabelecer perto dele. O imigrante bem sucedi
do é um canal de mobilidade para todo o grupo de origem".Cl) 

"Quando perguntamos aos informantes que tipo de emprego esp~ 
ravam obter em São Paulo, a resposta mais generalizada é a 
de que não sabiam - para começar, qualquer coisa serviria . 

(1) DURHAN, Eunice R. - A caminho da cidade. A vida rural e 
a migração para São Paulo. Coleção Debates Ciências 
Sociais. São Pau lo, Editoro Perspeativa, 1973. p.139. 
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"De um lado, esta resposta denota uma flexibilidade das per~ 
pectivas e disposição para mudança no tipo de atividade que 

ê um elemento ~ositivo no ~Yocesso de ajustamento do tTaba
lhador. Mas, de outro, ela indica também uma ignorância das 
possibilidades concretas de emprego. ,..--0--~:r-ante nã-o -sabe 
quais os empregos que _existem,nem como obtê-los".Cl) 

Embora essa tabela não possa garantir o movimento bruto mi
gratório, uma vez que o País ainda não0 se aparelhou devida -
mente para ter esse tipo de informação, deve-se considerar 
esses dados como medida aproximada. Apesar disso, os dados 
são significativos. 

O Estado de Minas Gerais continua sendo o que mais envia pes 
soas para São Paulo {32,3\). g natural que este fato ocorr~ 
já que é contíguo a São Paulo e ao crescimento de sua popul~ 
ção não está sendo acompanhado pelo aumento da oferta de em
prego. Por outro lado, ele funciona como ponto de parada da 
população oriunda do Nordeste do País, que muitas vezes se 
utiliza de Belo Horizonte para atingir a meta - São Paulo, 
Rio de Janeiro. Esse fato ocorria mesJOO antes da era ferroviá
ria. Até a década de 40 vinham ou pelo rio São Francisco até 
Pirapora, e daí por ferrovia até São Paulo; também chegavam 
pornavegação de cabotagem. Nesses Últimos 20 anos a estrutu 
ração da rede rodoviária modificou o percurso das correntes 
migratórias - Rio-Bahia e mesmo Rio-Brasília. Os contingen 
tes migratórios oriundos de Mato Grosso e Goiás não sao tão 
expressivos, uma vez que correspondem a áreas novas de ocupa 
ção, onde a franja pioneira tem-se expandido. 

Em segundo lugar no movimento migratório em direção a São Pau 
lo, vem o Estado da Bahia (23,8\), seguido pelos Estados tam 
bém nordestinos de Pernambuco (12,0%) e Alagoas (8,9%). 

A migração vinda de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas 
corresponde a 77,0\ do total de pessoas que no período 1960-
70 procuraram a Secretaria de Promoção Social, que absorveu 

(1) DURHAN, Eunice R. - Op. cit. p.149. 
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o antigo Departamento de Imigração e Colonização. Consideran 
do apenas Bahia, Pernambuco e Alagoas, esse movimento migra
tório de 44,7\ é extremamente elevado. Levando-se em conta 
que esses migrantes são analfabetos ou semi-analfabetos, sem 
qualificação profissional, portadores de doenças crônicas,fo 
me endêmica etc, conclui-se que certamente vêm engrossar a 
população excedente urbana do Estado de São Paulo. 

Embora pouco expressivo e correspondendo a apenas alguns anos, 

o movimento migratório de pessoas do próprio Estado que pro
curam a referida Secretaria tende a crescer muito, em função 
da _situação atual, como bem demonstram as estatísticas fei
tas a partir de 1968. 

A análise dessa tabela mostra claramente um outro fato: dimi 
nuição sensível do movimento migratório a partir de 1964. A 
partir da instituição do Estatuto do Trabalhador Rural, ore!. 

· cado de trabalho permanente no campo tornou-se mais restrito 
e os patrões temerosos das implicações da nova legislaçãop~ 
saram a dispensar os residentes rurais, dificultando, portan 
to, o engajamento para os novos migrantes. A ampliação do 
espaço ocupado com pastagens, a mecanização das principais 
lavouras, especialmente as comerciais de exportação também 
dificultam o engajamento do migrante no campo. Por outro la
do, as oportunidades que se abrem para o trabalho nas gran 
des hidrelétricas que se constrôem na bacia do Paraná,bem c~ 
mo as companhias de construção de estradas do Governo - Ro
dovia dos Imigrantes, Castelo Branco, Estrad_a da Laranja etc 
- absorvem uma mão-de-obra basicamente constituída de migra!!_ 

tes. Essa redução migratória pode ser explicada ainda pela 
atenção que o Governo vem dando às áreas-foco de emigração. 
Com a instituição do PROTERRA, em 1971, as perspectivas sao 
de maior diminuição ainda do movimento migratório para São 
Paulo. Ressalte-se o fato de que novas frentes de ocupação 
para o trabalhador estão sendo abertas: Transamazônica, col~ 
nização no Maranhão, siderurgia na Bahia, hidrelétricas no 
São Francisco etc, que vêm absorvendo uma população potencial 
mente migrante. 

Importante também a ser considerado quanto à procedência dos 

- 111-



migrantes, é a pesquisa realizada no início da década, reve
lando que quase 50,0% dos migrantes eram provenientes do ca!!! 
po(l). Estudo realizado 11 anos depois revelou "que houve 
urna predominância de migrantes naturais da área urbana,60,0%, 
sobre os da área rural, 33,3%, sendo que os restantes vinham 
de áreas similares. Isto parece indicar duas novas tendên -

cias do fluxo migratório: uma no sentido de mostrar que ten
do já havido uma forte drenagem da população rural para as 
cidades, pelo menos uma parte desta população continua vinc~ 
lada às atividades agrícolas pripcipalrnente na forma de "tra 
balho volante"(Z). 

"Outra tendência, talvez mais significativa, refere-se ao fa 
to de que, mesmo tendo nascido na cidade, muitos desenvolvem 
suas atividades principais na zona rural" C3). 

No período 1960-69, através dos Boletins do Departamento de 
Imigração e Colonização da Secretaria da Agricultura do Esta 
do de São Paulo, foi levantado o movimento mensal da popula
ção global que procura o Estado, comprovando que o movimento 
migratório vem decrescendo de ano para ano. g que as notí
cias da situação da agricultura paulista, e de forma mais 
séria, a situação do homem do campo correm depressa (Tabela 
26). Assim mesmo, o movimento de chegada é bastante cíclico, 
denotando preocupação com a atividade no campo e seus bons 
resultados e consequente possi~ilidades de trabalho. "Muitos 
observadores mostram-se, em diversas ocasiões, bastante sur
preendidos com a velocidade da circulação das notícias proce 
dentes das áreas de atração em toda a área abrangida pelas 
regioes emissoras de população. Um agrônomo paulista, que 
durante alguns anos dirigiu o antigo Departamento de Imigra-

(1) BOSCO, Santa Helena e JORDÃO NETTO, Antônio - Migrações. 
Departamento de Imigração e Colonização, 1967. 

(2) JORDÃO NETTO, Antônio e outros - Movimentos migratórios 
no Estado de São Paulo - Relatório Preliminar - De
partamento de Or-ientação Técnica - Secretaria de Pro 
moção Social. São Paulo, 1974. p.31. 

(3) JORDÃO NETTO, Antônio e outros - Op. cit. p. 32. 
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TABELA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

FLUTUAÇÕES MENSAIS DO MOVIMENTO MIGRATÕRIO 

Década de 1960 

PAIUICIPA 
MESES 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Taf AL ÇÃO PER-

... . . CENTIJAL 

Janeiro 10 550 10 439 15 767 10 221 7 887 6 536 6 893 4 978 2 211 4 753 80 .235 9 '72 
Fevereiro 15 952 15 565 18 347 12 417 8 892 7 856 7 661 4 523 2 530 4 606 98 349 11,91 

Março 12 276 13 921 20 738 11 925 6 563 9 015 7 144 3 996 2 899 3 950 92 427 11,20 

Abril 7 960 10 554 13 210 8 443 5 161 5 992 5 633 3 532 2 914 2 939 66 328 8,03 

Maio 9 010 10 822 13 193 9 784 5 612 5 227 6 087 3 863 4 314 3 661 71 573 8,67 

Junho 8 026 10 378 10 317 7 821 5 311 4 921 5 263 3 188 3 489 4 224 62 947 7,62 

Julho 11 602 11 882 11 230 9 107 7 409 6 188 6 504 3 240 4 687 4 063 76 812 9,30 

Agosto 10 758 9 308 9 237 8 819 6 568 5 485 5 869 2 445 4 557 3 907 66 953 8,11 

Setembro 8 439 6 403 8 264 6 611 5 736 5 031 5 121 1 863 4 108 3 566 55 142 6,68 

Outubro 7 753 7 817 7 635 5 626 5 162 4 667 3 678 1 834 3 990 3 730 51 892 6,28 

Novenbro 7 322 7 499 8 805 5 431 3 831 4 419 3 300 1 153 3 477 3 265 48 502 5,87 

Dezembro 8 331 11 587 7 087 6 351 4 228 4 763 4 374 1 236 3 364 2 658 53 979 6 ,54 

Taf AL 117 979 126 175 143 830 103 356 72 350 70 400 67 627 35 851 42 549 45 322 825 139 100,00 

FONTE: Boletins do Departamento de Imigração e Colonização, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. 
ln: - JORDÃO NETTO, Antônio - .Aspectos Econômicos e Sociais das Migrações Internas para o Estado de S.Paulo, p.169-170. 



çao e Colonização de São Paulo, afirmava de certa feita que 
as informações sobre perspectiva de boas colheitas 
do de São Paulo provocava uma saída de pessoas em 
maior que qualquer estiagem no Nordeste"{!). 

no Esta-.. 
numero 

Considerando que boa parte da população que se dirige para o 
Estado de São Paulo pretende dedicar-se a trabalhos voltados 
para o setor primário, e analisando-se o calendário agrícola, 
constatam-se relações desse calendário com o movimento migr~ 
tório - a época de maior afluxo de migrantes corresponde aos 
quatro primeiros meses do ano. A colheita de algodão, por 
exemplo, não exige grande especialização da mão-de-obra, po
dendo ser feita por qualquer pessoa, até crianças e velhos. 
Outras colheitas devem ser feitas de forma rápida, para evi
tar que as chuvas deteriorem o produto. A procura de mão-de 
obra nesse período é muito grande, já que ao mesmo tempo de
vem ser preparadas novas terras para o plantio de amendoim, 
batata e feijão. Essa é a época mais favorável para a migra 
çao. 

2 comum o migrante acompanhar a marcha da colheita, transpon 
do mesmo os limites estaduais. Em Santo Anastácio, por exe~ 
plo, apôs a colheita do algodão, esses trabalhadores deslo -
cam-se para Goiás, onde participam do corte do arroz. Outras 
vezes, os proprietários do campo vão anualmente a outro Esta 
do buscar os homens que sempre trabalham para eles nas oca
siões necessárias. Na alta Araraquarense e em Brotas é co
mum os caminhões irem para Vitória da Conquista buscar traba 
lhadores para os serviços do corte de cana. Terminado o ser
viço, esses trabalhadores retornam para sua área de origem 
em caminhões fretados pelos patrões paulistas e ficam aguar
dando a chamada para o próximo ano. Entretanto, em muitas á
reas do Estado, tanto a colheita como a tarefa de preparo do 
solo, e mesmo semeadura, hoje é feita com tratores altamente 
sofisticados, o que permite a diminuição de boa parte da mão
de-obra não especializada. Isso dificulta a migração para 

{l) JORDÃO NETTO, Antônio e outros - Movimento migratório no 
Estado de São PauZo. ReZatÓrio PreZiminar. Departamen 
to de Orientação Técnica. Secretaria da Promoção so= 
oiaZ. São PauZo, 1974, p.28. 
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essas áreas (Vide Calendário Agrícola). 

A demanda de mão-de-obra seria mui to menor se houvesse tm sis 
tema organizado de cooperativas que pudesse atender também 
às faixas menos privilegiadas de pequenos e médios proprietá 
rios, bem como de arrendatários, meeiros etc. O que muitas 
vezes ocorre é o aluguel do tratdr, por hora, a preços proi
bitivos, como foi observado em pesquisa direta realizada na 
área de Ribeirão Preto. Fossem atendidas as necessidades de 
mecanização agrícola, essa migração seria mais reduzida. 

Depois dos quatro prirn·eiros meses do ano, nota-se urna dimi 

nuição do fluxo migratório para o campo. ~ que as ativida
des rurais passam a exigir menos mão-de-obra - as colheitas 
não necessitam tanto excedente de mão-de-obra e nesse perío
do há certa parada nas atividades do campo: é época das se
cas, período de espera para o cultivo de novos produtos, re
paro de cercas, conserto de máquinas e equipamentos etc. 

Há um pequeno aumento na demanda de mão-de-obra em julho-agos
to, correspondendo ao período de maior intensidade da colhei 
ta de cana. Tanto o algodão como a cana remuneram muito bem 
os trabalhadores, posto que são produtos que exigem grande 
rapidez e concentração de esforços. Homens e mulheres sao 
chamados e quase todas as pessoas disponíveis podem dedicar
se a essa atividade. 

Já no fim do ano há nova redução no fluxo migratório, justi
ficada, em parte, pelo fato de que a colheita de produtos c~ 
mo laranja, feijão e fim de safra de cana . não exigem mais tan
ta mão-de-obra, bem corno para o trabalho de preparo do solo. 
Deve-se observar que o período de menor imigração é o de ou
tubro-novembro, meses praticamente sem colheita. 

Não se fez referência ao movimento migratório em função da 
mão-de-obra para a colheita do café, porque a cultura cafeei 
ra, do ponto-de-vista espacial, no Estado de São Paulo, é ho 
je pouco representativa. O café ocupa algumas manchas na 
grande área de Ribeirão Preto, estendendo-se mais em direção 
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ESTADO DE s~o PAULO 
. CICLO VEGETATIVO ·nAS VÃRIAS CULTURAS 

MESES DO ANO 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Jtmho 

Julho 
Agosto 
Setembro 

Outubro 

Novembro 
Dezembro 

. PLANTIO .. 

Cana, Feijão (seca) 
Batata, cana, feijão (seca) 
Batata. trigo e cana 
Trigo e mandioca 
Mandioca 
Mandioca 

Mandioca 
Batata 
Amendoim, mamona, arroz, batata, 
feijão(âguas) e café. 
Algodão, feijão~ arroz, café, amen 
~oim, milho e mamona 
Algodão, café, soja 

FONTE: InstitutoAgronômico de Campinas. 

COLHEITA 

Amendoim, Feijão (águas) 
Mamona 
Algodão e arroz 
Algodão e arroz 
Feijao(seca), soja, milh>,café e algodão 
Mandioca,feijão(seca), milho, algodão 

Cana, café e batata. 

Trigo, café, cana, laranja,algodão e mandioca 
Trigo, cana, laranja, café 
cana e laranja 

cana 

Batata 
Feijão(âguas), amendoim,batata 



Estado de São Paulo 
CICLO VEGETATIVO E IMIGRACAO 

FLUTUACÕES DO MOVIMENTO MIGRATÓRIO 
PARA O ESTADO OE SÃO PAULO -TOTAL DO PERÍODO= 1960-69 

ÉPOCA .DO PLANTIO 

ÉPOCA DA COLHEITA 

FONTE1 l.A.C. E SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SAO PAULO 



a Franca, e outras manchas maiores no Planalto Ocidental (Al 
ta Araraquarense - Alta Paulista). Fora estas manchas.a pa! 
sagem paulista só mostra o ouro verde em pequenas ilhas iso
ladas (Média Sorocabana e Baixa Mojiana). Nas áreas citadas 
já existem grandes excedentes de mão-de-obra, talvez os maio 
res do Estado. ~ por isso que o apelo à mão-de-obra de cor
rentes migratórias de outros Estados ê bem menor. 

Foi possível estabelecer e constatar a vinculação da flutua
ção do movimento migratório com o calendário agrícola, mas 
devem ser colocadas ressalvas: a primeira, que apenas umapa! 
te da população é encaminhada para a agricultura, pois que 
em média, 50,0% fica na Capital; a segunda, está relacionada 
com o fato de que a partir de 1964, como muito bem pode ser 
observado através da tabela jâ apresentada, houve, regra ge
ral, modificação na distribuição da população durante o ano 

à medida que se aproxima o seu final, vai havendo diminui 
ção sensível no movimento migratório. Razões de ordem econô 
mica e afetiva explicam esse fato, constatado através de vá
rias entrevistas com recém-chegados ao Estado. Segundo tais 
entrevistas, não migram muito no final do ano porque preten
dem passar as "Últimas festas" em família; o fator econômic°" 
que determina essa redução migratória, tão forte ou talvez 
mais forte ainda, relaciona-se com a dificuldade de encontrar 
trabalho neste período do ano. 

A partir de meados da década de 60, o Estatuto do Trabalha
dor Rural também contribuiu para a redução do fluxo migrató
rio. Por duas razões principais: 
1) porque, no Interior do Estado, já provocara o esvaziamen

to do campo; 
2) porque passou a ser um fator de repulsão, dificultando a 

fixação do migrante no campo. 

Apesar de o Estado de São Paulo receber um contingente migr! 
tório considerável, oriundo de outros Estados da Federação, 
constata-se que ele vem também sofrendo um acentuado proces
so de migração interna no próprio Estado, acelerando a inch! 
ção das cidades em todos os níveis da hierarquia urbana. Es-
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sa migração foi bastante expressiva na Última década, embora 

tenha se iniciado especialmente apôs a crise econômica mun

dial - 1930. Na década 60-70 assumiu características quase 

catastróficas, em função também do Estatuto do Trabalhador 

Rural, com vigência a partir de 1963. 

Quanto ã ocorrência de migrações familiares, verificou-seque 

em média, nas famílias pesquisadas, mais de 78,0% já migra
ram. Exceção feita a Taubaté e São José dos Campos, onde não 

atingiu 50,0\ o número de famílias migrantes (Tabela 27). 

Certos municípios, embora não contíguos do ponto-de-vista es 

pacial, apresentaram grande homogeneidade do ponto-de-vista 
do comportamento das famílias entrevistadas, quer quando re
lacionadas com o número de migrações, quer quanto à mobilida 
de. Uma vez pertencentes à mesma região, os dados foram agr~ 
pados. Quanto aos resultados constatou-se que, quer isola -

dos ou aglutinados, mantiveram sempre as médias regionais. 

Constatou-se relativa tendência de aumentar o número médio 
de migrações por família e a percentagem daqueles que já mi-

graram, à medida que se afasta do pólo central, no caso 
Grande São Paulo ou a Capital. Note-se que nas regiões 

Santos, São José dos Campos e Sorocaba, a percentagem 
dos que já migraram e o número médio de migrações foi 

rior ao das outras regiões do Estado. 
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TABELA ,,.. 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - OCORRgNCIA DE MIGRAÇOES 

FAMILIARES 

' M)jl)IA N9 DE 
REGIÃO E MJNIC!PIOS PESQUISADa; FAMf- MIGRA- NÃO MI DE 

RAM GRARAM MIGRAÇÕES LIAS 
(%) (%) 

1. SÃO PAULO 

1.1 - Cotia 96 .78,1 21,9 2,2 
1.1 - Embu 80 77 ,5 22,5 2,4 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 145 65,7 34,3 1,9 
2.1 - Itariri 60 65,0 35,0 1,8 
2.3 - Pariquera-Açu 67 71,6 28,4 2,1 
2.3 - Registro 129 79,1 20,9 1,9 

3. SÃO Joon DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 151 35,8 64,2 1,3 
3. 2 - Taubaté 112 44,6 55,4 2,1 
3.2 - São Luís do Paraitinga(l) 
3. 3 - Lavrinhas (1) (196) (65 '3) (34,7) (1,4 
3.3 - São José do Barreiro (1) 

) 

4. SOROCABA 
4.1 - Sorocaba 149 66,4 33,6 1,8 
4.1 - Itu (2) (227) (77 ,O) (23 ,O) (2 ,5 ) 
4.1 - São Roque (3) 
4.2 - Boituva (3) 
4.3 - Itapetininga (2) 
4.4 - Guapiara (3) (386) (71,0) (29 ,O) (2,2 ) 
4.4 - Iporanga (3) 
4. 6 _ Parànapanema (3) 

s. CAMPINAS 
5.1 - Campinas 150 76,0 24,0 2,8 
5.1 - M:>ji-guaçu (4) (204) (90 ,6) (9 ,4) (3,0 
5.2 - Piracicaba 112 52,7 47,3 2,6 

) 

5.5 - Santo Antônio do 
Jardim (4) 2,8 

5. 7 - Jundiaí 130 85,4 14,6 2,4 
5.7 - Jarinu 92 83,7 16,3 2,9 
5.8 - Joanópolis 99 74,7 25,3 2,4 

6. RIBEIRÃO PRE1D 
6.1 - Ribeirão Preto 152 75,0 25,0 2,8 
6.1 - Serra Azul (5) 
6.2 - Franca 132 87,9 12,1 1,9 

1 Continua ••• 
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Conclusão . 
N9 DE MIGRA- NÃO MI Mi!DIA 

REGI}D E MUNICfI>IOO PESQUIS.Aro> F.AMf- RAM GRARAM DE 
LIAS MIGRAÇÕES (%) (%) 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação) 
6. 3 - Buri ti zal (5) 
6. 3 - Igarapava (5) (598) (85,4) (14 ,6) (2 ,3) 
6.3 - MiguelÕpolis (5) 
6.5 - Barretos 127 70,l 29,9 2,2 
6. 5 - Colina 98 77,5 22,5 2,6 
6.7 - Araraquara 129 73,6 26,4 2,4 
6. 8 - São Carlos 149 81,9 18,1 2,5 

7. BAURU 
7.1 _- Bauru 149 75,8 24,2 2,1 
7.1 - Lençóis Paulista 97 78,4 21,6 2,0 
7.2 - Lins 130 71,5 28,5 2,3 
7.3 - Mineiros do Tietê 100 85,0 15,0 2,2 

8. SÃO JOS:E! DO RIO PRETO 
8.1 - São José do Rio Preto 158 74,l 25,9 2,6 
8.1 - Guapiaçu (6) 
8.1 - Nipoã (6) (356) (86,2) (13,8) (2 ,8) 
8.2 - Ariranha (6) 
8. 4 - Meri·diano (6) 
8.4 - FernandÔpolis 135 88,9 11,1 2,1 

9. ARAÇATUBA 
9 .1 - Araçatuba 163 . 75,5 24,5 2,9 
9 .1 - Barbosa (7) 
9.1 - Bilac (7) (526) (85' 2) (14,8) (2. 7) 
9.1 - Braúna (7) 
9 .1 - Santópolis do 

Aguapeí (7) 
9.2 - Andradina 131 86,3 13, 7 2,1 
9.2 - Mi.randÕpolis (7) 

10. PRESIDENTE PRIJDENI'E 
10.1 - Pres. Prudente 150 88,0 12,0 2,4 
10. 2 - Caiuâ 100 90,0 10,0 (8)2,6 
10.3 - Nova Guataporanga 126 83,3 16,7 (8) 
10.4 - Irapuru 99 94,9 5,1 (8) 2 ,6 

11. MARfLIA 
11.1 - Marília 149 73,2 26,8 2,1 
11.1 - Alvinlândia 101 95,0 5,0 (8) 
11. 2 - Assis 129 79,8 20,2 2,3 
11.4 - Tupã 99 93,9 6,1 2,5 

FONTE: Fúndação Plano de Amparo Social, 1968. 
OBS.: Os totais entre parênteses re~resentarn a soma total dos valo -

res dos municípios de mesnn numero. Exemplo: (1) = (196). 
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Para ter-se uma idéia do movimento migratório das famílias, 
veja a tabela que exprime o número de migrações por família 
para alguns municípios. A fim de que a apresentação das in
formações não se tornasse cansativa, fez-se amostragem à ba

se de 25,0% do total dos municfpios selecionados na pesquisa. 
Antes, porém, para evitar vício, estabeleceu-se que seriam 
sorteadas quatro capitais regionais, cinco capitais sub-re
gionais e sete outras cidades (Tabela 28). 

Como pode ser observado, boa parte das famílias fizeram até 
duas migrações, totalizando regra-geral 70,0\ do total de mi 
grações. As famílias que migraram cinco vezes ou mais, atin 
giram a média de 5,0\ do total, exceção feita para Araçatuba 
(quase 20 ,0%), Caiuá (12 ,0%), Tupã (10,0%), municípios distantes 

dá Capital, eJoanópolis,o mais próximo, (1,4\) com mínimo de mi 
grações por família na mesma faixa de cinco migrações. 

Comparando-se os números que informaram o presente trabalho 
com os resultados fornecidos pelo Recenseamento Geral do IBGE 
para 1970, constatou-se que houve bastante proximidade com 
relação ao número de pessoas nascidas no Estado de São Pau
lo, número esse muito expressivo IBGE 82,10%,enquanto que 
a pesquisa direta indicou 82,8%. 

Convém ressaltar que apesar da emigração de São Paulo ter si 
do bem menor que a imigração, existe maior número de emigra~ 
tes paulistas nas regiões de desenvolvimento mais recente(P~ 
raná e Região Centro-oeste) , do que imigrantes oriundos des
sas regiões para São Paulo. Isso se explica justamente por 
serem essas regiões de povoamento recente que passaram a se 
desenvolver com a expansão da fronteira agrícola, atraindo, 
com isso, população de outras áreas. Esse avanço da franja 
pioneira paulista nesta marcha de ocupação transpôs as fron
teiras administrativas do seu Estado, atingindo o Norte do 
Paraná, Sul Matogrossense, Sul de Goiás e mesmo o Triângulo 
Mineiro. 

Frise-se ainda que 54,3\ dessas pessoas nasceram na zona ru
ral e 45,7% na zona urbana; respectivamente 19 500 e 16 394 
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TABELA 28 

ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - NÜMERO DE MIGRAÇÕES POR FAMfLIA 

N9 DE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL 
FA!·I!-

CIDADES PESQUISADAS LIAS 1 ') 3 4 s Mais de t.. 

Migra Migra Mi_gra Migr_! Mi_gr_! cinco 
çao çoes çoes çoes çoes . {. t"1gra -

çoes 

CAPITAL REGIONAL 

Ara~atuba 123 23,6 31,7 16,3 8,1 5,7 14,6 
Mar1lia 109 43,1 31,2 15,6 2,7 3,7 3,7 
Presidente Prudente 132 38,6 37,9 10,6 7,6 3,8 1,5 
Santos 96 61,5 26,0 7,3 - - 5,2 

SUB-REGIONAL 
Assis 103 37,9 34,0 15,5 3,9 2,9 5,8 
Jundiaí 111 46,9 26,1 13,5 9,0 - 4,5 
Lins ª' 46,2 32,2 8,6 8,6 2,2 2,2 _, .., 

São Carlos 122 43,4 18,0 20,5 11,5 4,1 2,5 
Tupã 105 41,0 27,6 14,3 7,6 2,8 6,7 

OUTRAS CIDADES 
Caiuâ 90 32,2 25,6 21,1 8,9 7,8 4,4 
Colina 76 39,5 2 5. o 17,l 11,8 2,6 4,0 
Cotia 75 49. 3 22,7 14,7 8,0 1,3 4,0 
Jarinu 77 45,4 26,0 16,9 3,9 5,2 2,6 
Joanópolis 74 63 ,4 23,0 5,4 6,8 - 1,4 
Lençóis Paulista 85 48,1 25 ,9 10,6 10 , 6 2,4 2,4 
Mineiros do Tietê 76 59,7 28,9 7,9 3,9 - 1,4 
FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 1968. 

MgDIA 
DE 

MIGRA 
Total ÇÕES 

100,0 2,9 
100,0 2,1 
100,0 2,4 
100,0 1,9 

100,0 2,3 
100,0 2,4 
100,0 2,3 
100,0 2,5 
100,0 2,5 

100,0 2,6 
100,0 2,6 
100,0 2 '2 
100,0 2,9 
100,0 2,4 
100,0 2,0 
100,0 2,2 



pessoas, segundo os dados da pesquisa direta. 

Do ponto-de-vista dos dados globais, merece referência o fa

to de que 32,0% das pessoas (11 485) nasceram na zona urbana 

do município onde residem, 16,8% na zona rural ( 6 024), en

quanto que o restante migrou ou de outro município ou de ou

tro Estado, em relação à residência atual. 

Quanto ao total do movimento rural/urbano das populações nas 

cidas no Estado de São Paulo, a simples análise do quadro a

presentado para as localidades pesquisadas (Tabela 29) faz 

ressaltar algumas conclusões: 

• A percentagem de pessoas nascidas no núcleo urbano é maior 

para os municípios onde os processos de urbanização e in

dustrialização foram iniciados há mais tempo: Santos, São 
José dos Campos, Taubaté, Sorocaba, Campinas, Presidente 

Prudente. 

• A percentagem de pessoas nascidas no Estado de São Paulo 

na área rural é bastante expressiva para aqueles municí -

pios onde a atividade principal repousa ainda na agrope-
~ . 

cuar1a: Buritizal, Bilac, Nova Guataporanga, Guapiara. 

1 Nas áreas onde há processos de urbanização em ritmo acele 

rado o recente, e industrialização incipiente, há relati

vo equilíbrio. Possuem esses municípios individualização, 

embora não muito expressiva, do ponto-de-vista da hierar

quia urbana e geralmente sao consideradas capitais sub

regionais: Tupã, Lins. 

• Também apresentam relativo equilíbrio as localidades onde 

o processo de urbanização e industrialização já tenham se 

definido há algum tempo, mas a periferia próxima passou e 
passa ainda por modificações violentas na sua estrutura. 

São áreas onde a vocação agrícola é bastante antiga e es

sa atividade continua sendo desenvolvida de forma muito 

acentuada. Com a introdução nesta década do Estatuto do 
~ 

Trabalhador Rural, boa parte da população dessa area mu-
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TABELA 29 
ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - MOVIMENTO RURAL/URBANO TOTAL 
DAS POPULAÇOES NASCIDAS NO ESTADO 

REGIÃO E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

1. SÃO PAULO 
1.1 - Cotia 
1.1 - Embu 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 
2.1 - Itariri 
2.3 - Pariquera-Açu 
2.3 - Registro 

3. SÃO JOS}j DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 
3.2 - Taubaté 
3.2 - São Luís do Parai tinga(l 
3.3 - Lavrinhas (1) 
3.3 - São Josê do Barreiro (1) 

4. SORO CABA 
4.1 - Sorocaba 
4.1 - Itu 
4.1 - São Roque 
4.2 - Boituva 
4.3 - Itapetininga 
4.4 - Guapiara 
4.4 - Iporanga 
4.6 - Paranapanema 

5. CAMPINAS 
5.1 - Campinas 
5.1 - Moji-Guaçu 
5. 2 - Piracicaba 
5.5 - Santo Antônio do Jardim 
5.7 - Jundiaí 
5.7 - Jarinu 
5.8 - Joanôpolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 - Ribeirão Preto 
6.1 - Serra Azul 
6.2 - Franca 
6.3 - Buritizal 

N9 DE 
PESSOAS 

328 
241 

534 
27 5 
364 
574 

686 
551 

( 1 008) 

705 
498 
413 
529 
640 
270 
240 
514 

582 
392 
474 
347 
514 
371 
410 

692 
448 
467 
406 
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LOCAL DE 
NASCIMENTO 

(%) 

Rural Urbano 

36 '7 63,3 
37,6 62,4 

7 '5 92,5 
37,8 62,2 
56,0 44,0 
59,9 40,1 

22,6 77,4 
23,6 76,4 

(48,1) (51,9) 

28,1 71,9 
46,4 53,6 
34,1 65,9 
56,9 43,l 
53,1 46 '9 
55,6 44,4 
46,3 53,7 
54,1 45,9 

40,3 59,7 
58,4 41,6 
34,4 65,6 
56,5 43,5 
50,5 49,5 
50,l 49,9 
57,5 42,S 

49,6 50,4 
63,8 36,2 
64,2 35,8 
61,1 38,9 

Continua ... 



N9 DE 
REGIÃO DE MUNIC!PIOS PESQUISADOS PESSOAS 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuaçlo) 
6.3 - Igarapava 
6.3 - Miguelôpolis 
6.5 - Barretos 
6.5 - Colina 
6.7 - Araraquara 
6.8 - São Carlos 

7. BAURU 
7.1 - Bauru 
7.1 - Lençóis Paulista(2) 
7.2 - Lins 
7.3 - Mineiros do Tietê(2) 

8. SÃO JOS~ DO RIO PRETO 
8.1 - São José do Rio 
8.1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã 
8. 2 Ariranha 
8.4 Meridiano 
8.4 - Fernandôpolis 

9. ARAÇATUBA 
9.1 - Araçatuba 
9.1 - Barbosa 
9.1 - Bilac 
9.1 - Braana 

Preto 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

9.1 - Santôpolis do Aguapei 
9.2 - Andradina 
9.2 - Mirandôpolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 - Presidente Prudente 
10.2 - Caiuá 
10.3 - Nova Guataporanga 
10.4 - Irapuru 

11. MAR!LIA 
11.1 
11.1 
11. 2 
11. 4 

- Marília 
Alvinlândia 
Assis 
Tupã 

433 
397 
595 
480 
661 
797 

690 
(1 000) 

648 

774 
(1 757) 

629 

738 
445 
513 
426 
358 
494 
427 

556 
385 
421 
389 

743 
408 
560 
492 

Conclusão 
LOCAL DE 

NASCIMENTO 
(%) 

Rural 

52,1 
59,6 
58,5 
43,1 
43,3 
50,8 

53,2 
(63. 7) 
42,7 

58,1 
(66,2) 

58,7 

48,0 
45,6 
65,7 
38,6 
49,7 
60,9 
58,8 

36,7 
39,2 
62,7 
57,3 

49,5 
79,9 
59,0 
52,4 

Urbano 

47,9 
40,4 
41,5 
56,9 
56 '7 
49,2 

46,8 
(36 '3) 
57,3 

41,9 
(33,8) 

41,3 

52,0 
54,4 
34,3 
61,4 
50 '3 
39, 1 
41,2 

63,3 
60,8 
37,3 
42,7 

50,5 
20,l 
41,0 
47,6 

FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 1968. 
(1) Refere-se i soma total dos municfpios relacionados. 
(2) idem. 
(3) idem. 
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dou de endereço, passando a residir na periferia urbana, 

embora continuasse a desenvolver a mesma atividade básica. 

também as atividades voltadas para o setor terciário não 
deixam de ser expressivas. São os casos de Ribeirão Pre
to e São Carlos. 

Em outros municípios predominou a população nascida na ci 
dade em relação à área rural. Nesses municípios, onde a 
mudança da atividade agrícola para a pecuária vem se pro
cessando hã algum tempo, o homem viu-se obrigado a mudar 
lentamente não só de residência, mas muitas vezes de tipo 
de trabalho, passando a se dedicar tanto a setores primá
rio como terciário de atividades: como Mirandópolis,Caiuá, 
Braúna e Colina. 

Muitas das observações feitas acima serao mais claramente en 
tendidas na medida em que forem analisados os resultadós apr~ 
sentados pela tabela referente ao movimento rural/urbano da 
população nascida no município em que atualmente reside (Ta
bela 30). 
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TABELA 30 
ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - MOVIMENTO RURAL/URBANO DA POPULA
ÇÃO NASCIDA NO MUNICf PIO EM QUE ATUALMENTE RESIDE 

REGIÃO E MUNICfPIOS PESQUISA
DOS 

l, SÃO PAULO 
1.1 - Cotia 
1.1 - Embu 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 
2.1 - Itariri 
2.3 - Pariquera-Açu 
2.3 - Registro 

3. SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 
3.2 Taubaté 
3.2 São Luís do Paraitin-

ga (1) 
3.3 - Lavrinhas (1) 
3.3 - São José do Barreiro(l) 

4. SOROCABA 
4 .1 - Sorocaba 
4.1 Itu 
4.1 São Roque 
4.2 - Boituva 
4.3 Itapetininga 
4. 4 Guapiara 
4. 4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5. CAMPINAS 
5.1 - Campinas 
5.1 Moji-Guaçu 
5. 2 Piracicaba 
5.5 Santo Antônio do Jardin 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
5.8 Joanópólis 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 - Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 

N9 DE 
PESSOAS 

163 
133 

416 
191 
210 
260 

521 
386 

(8 5 2) 

328 
353 
300 
247 
405 
197 
218 
345 

293 
201 
354 
228 
239 
229 
397 

347 
311 
299 
308 
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LOCAL DE 
NASCIMENTO 

(%) 

Rural Urbano 

36,8 
21,1 

0,2 
39,3 
37,6 
46,5 

15,0 
11,4 

(45,3) 

7,9 
33,4 
24,7 
49,4 
45,9 
49,7 
44,9 
46,7 

13,6 
32,4 
24,5 
53,9 
20,1 
45,9 
53,4 

25,7 
54,0 
53,2 
58,l 

63,2 
78,9 

99,8 
60,7 
62,4 
53,5 

85,0 
88,6 

(54,7) 

92,1 
66,6 
75,3 
50,6 
54,1 
50,3 
55,1 
53,3 

86,4 
67,6 
75,5 
46, l 
79,9 
54,1 
46,6 

74,3 
46,0 
46,8 
41,9 
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Conclusão . 
LOCAL DE 

REGIÃO E MUNICfPIOS PESQUISADOS N9 DE NASCIMENTO 
PESSOAS (%) 

Rural Urbano 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação 
6.3 - Igarapava 348 49,1 50,9 
6.3 - Miguelôpolis 238 46,2 53,8 
6.5 - Barretos 217 23,0 77,0 
6.5 - Colina 296 29,4 70,6 
6.7 - Araraquara 371 28,0 72,0 
6.8 - São Carlos 419 33,9 66,1 

7. BAURU 
7.1 - Bauru 310 21,3 78,7 
7.1 - Lençôis Paulista(2) (570) (53,2) (46,8) 
7.2 - Lins 449 35,4 64,6 
7.3 - Mineiros do Tietê(2) 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 
8.1 - São José do Rio Preto 339 29,2 70,8 
8.1 - Guapiaçu (3) 
8.1 - Nipoã ( 3) (1 203) (68,3) (31, 7) 
8.2 - Ariranha (3) 
8.4 - Meridiano(3) 
8.4 - Fernandôpolis 211 28,0 72,0 

9. ARAÇATUBA 
9.1 - Araçatuba 335 24,2 75,8 
9.1 - Barbosa 189 27,5 72,5 
9.1 - Bilac 250 51,2 48,8 
9.1 - Braúna 237 24,9 75,1 
9.1 - Santôpolis do Aguapei 210 27,6 72,4 
9.2 - Andradina 219 44,3 55,7 
9.2 - Mi randôpol is 201 44,3 55,7 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 - Presidente Prudente 356 20,5 79,5 
10.2 - Caiuâ 207 22,2 77,8 
10.3 - Nova Guataporanga 178 29,8 70,2 
10.4 - Irapuru 176 32,9 67,1 

11. MAR!LIA 
11.1 - Marília 458 34,l 65,9 
11.1 - Alvinlândia 151 54,3 45,7 
11. 2 - Assis 281 38,4 61,6 
11. 4 - Tupã 294 35,0 65,0 

FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 1968. 
(1) Refere-se ã soma total dos municípios relacionados. 
(2) idem. 
(3) idem. 
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Fez-se o confronto entre a população nascida no Estado de 
São Paulo, em relação àquela nascida no município em que 
atualmente reside e constatou-se que 60,0% do total pesquis~ 
do, quando muito migrou do campo para a localidade mais pró
xima, no caso, a sede do município. 

Para melhor entender-se o quadro que se está apresentando, é 
conveniente ressaltar que toda a população pesquisada resi
de na zona urbana do município, e que, portanto, o movimento 
rural/urbano/urbano tem sido bastante violento. 

Regra geral, em se tratando de indivíduos nascidos no pró

prio município, os mais baixos movimentos migratórios ocorre 
rarn do campo em .direção às capitais regionais. Santos, Sor~ 
caba, Campinas se apresentam corno os exemplos mais expressi
vos de baixos movimentos migratórios, quer em relação à área 
imediata, quer em relação aos outros municípios estudados.Em 
hora urna ou outra capital regional venha romper esse equilí
brio, esses casos serão posterioernente alvo de maiores e me
lhores interpretações que se encarregarão de eliminar dúvi -
das eventuais. 

Pode-se colocar em um segundo escalão de baixos movimentos 
migratórios as capitais sub-regionais em relação aos municí
pios que lhes são próximos. São os casos de Taubaté, Piraci 
caba, Jundiaí, Barretos, capitais sub-regionais. 

Quanto menor o município do ponto-de-vista da população, e 
quanto maior for o peso que a atividade primária possua em 
relação ao número de pessoas economicamente ativas, maior o 
percentual de indivíduos nascidos no campo e~ conseqUenterne~ 
te, maior o movimento migratório deste para a área urbana,no 
caso do município onde havia nascido. Vejam-se os exemplos 
de Alvinlândia, Bilac, Buritizal, Serra Azul e o conjunto -
Guapiaçu/ Nipoã/ Ariranha/Meridiano. 

Embora as considerações sejam tratadas de maneira mais ou me 
nos geral, deve-se lembrar que o Estatuto do Trabalhador Ru
ral teve grande responsabilidade na direção desses rnovimen -
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tos migratórios para a cidade, bem como na modificação da e~ 
trutura agrária - agricultura/pecuária - , mecanização do 
campo, maiores facilidades nos meios de comunicação e trans
porte. Como não poderia deixar de ser, a industrialização 
das cidades atraiu mão-de-obra considerável, mas o contin -
gente absorvido tem sido baixo em virtude da limitação da 
oferta de trabalho e do despreparo profissional do migrante. 
A mão-de-obra empregada no setor secundário e mesmo, em con
seqUencia, no setor terciário, não apresenta jamais uma per~ 
pectiva animadora para os excedentes menos qualificados.pois 
a desproporção entre o enorme volume da oferta de mão-de-obra 
e a exigUidade proporcional das necessidades de mão-de-obra 
s up 1 ementar urbana é de tal ordem que não pode haver nenhum eq ui 1 í -
brio no engajamento dessa população recém-chegada. 

Se, de um lado, 60,0\ da população excedente urbana pesquis~ 
da nasceu no município onde atualmente reside, de outro, o 
peso representado pela população geral nascida no campo do 
próprio município ou de outros é bastante expressivo. Para 
mais de 90,0\ dos casos estudados, 10,0\ ou mais dessa popu
lação nasceu na zona rural do Estado de São Paulo em relação 
à população rural do município em que atualmente reside. Ci
ta-se o caso de Bilac: 51,2\ nasceu na área rural do municí
pio onde reside e 65,7\ nasceu na zona rural. O mesmo exem
plo pode ser encontrado em Alvinlândia, respectivamente, •.• 
54,3% e 79,9%; Lençóis Paulista /Mineiros do Tietê, 53,0% e 
64,0\, Miguelópolis 46,0\ e 60,0\. 

Nesse conjunto de análise, devem-se individualizar as capi
tais regionais, cujo processo de inchação foi mui to mais ace!! 
tuado em relação às outras localidades estudadas. Em nenhum 
caso, exceção a Santos, a diferença foi inferior a 15,0\. Em 
Araçatuba, 24,0\ da população excedente urbana nasceu na zo
na rural do município onde atualmente reside, enquanto que 
48,0\ nasceu em outras áreas rurais; em São José do Rio Pre
to, os dados são 29,0\ e 58,0\; Ribeirão Preto, 26,0\ e 50,0t 

Campinas, 14,0\ e 40,0\. 

O mesmo jogo de comparaçao pode ser feito para a população 

- 131 -



que nasceu em zona urbana do município onde atualmente resi
de em relação àquela nascida em outras áreas urbanas. Os re
sultados a que se chegou foram exatamente opostos àqueles dis
cutidos anteriormente: em mais de 90,0\ dos casos estudados, 
em média 15,0\ ou mais da população nasceu na zona urbana do 
município onde reside. tomando por base a população geral na~ 
cida em outras áreas urbanas. No município de Serra Azul, 
46,0\ dessa população nascida no município é da zona urbana, 
enquanto que 36 ,0% corresponde à soma da popuiação nascida na 
zona urbana do município onde reside com a população nascida 
em outros municípios. Podem-se citar outros 
como Caiuá, 78,0\ e 61,0\, respectivamente, 
48,0\, Irapuru,67,0\ e 43,0%. 

exemplos, tais 
Tupã, 65,0% e 

As maiores diferenças percentuais são encontradas nas capi
tais regionais.Campinas, por exemplo, apresentou 86,0\ e 
60,0\, respectivamente nascimento na zona urbana do municí
pio onde atualmente reside e zona urbana de outros Ill.Uli.cÍpios. 

A conclusão mais Óbvia a que se chega é que o processo de mi 
gração é realmente acentuado nos dois casos tanto para o 
urbano como para o rural. Entretanto o peso representado 
pela migração rural em direção à zona urbana do município o~ 
de nasceu, ou migração da área rural para zona urbana de ou
tro município, é muito mais acentuado do que â migração urb~ 
no/urbano, embora no futuro, tenda a predominar o Último. 

Assim mesmo, o processo de migração é bastante forte na medi 
da em que a migração geral atingiu mais de 78,0\ das famí
lias. Em média cada família isolada migrou duas a duas e meia 
vezes, revelando que o processo é relativamente contínuo e 
permanente, uma vez que as pessoas ainda não atingiram o ní
vel de aspiração desejada. 

Frustrados na esperança de melhorar suas condiçõés de sobre
vivência e alegando, principalmente, a falta de oportunida
des, o baixo rendimento e a frustração das suas expectativas, 
eles se voltam ou para a vida urbana de outro município ou 
para a antiga vida rural. Forma-se, portanto, um círculo vi 
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cioso onde os indivíduos, procurando fugir à condição em que 

se encontram, criam novas esperanças de melhor emprego em ou 

tros locais, que dificilmente irão se concretizar. 
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PARTE IV 
BREVE HISTÕRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE O TRA 
BALHADOR RURAL NO BRASIL 



4. BREVE HISTÔRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE O TRABALHADOR RURAL 

NO BRASIL 

O Brasil, por longo tempo, foi um país essencialmente agríc~ 
la. Mesmo hoje, em pleno processo de industrialização, o pe
so do produto agrícola na nossa economia é ponderável. Ini
ciada a industrialização, logo o trabalhador da :indÚS-tria viu 
reconhecidos seus direitos elementares de força de trabalho(!). 
O mesmo não aconteceu com o trabalhador rural. Até .bem re
centemente, apesar de legislação tão dispersa como inócua, o 
trabalhador rural era uma vítima indefesa do patrã-0 nas dis
putas trabalhistas(Z). E mesmo hoje, com a implantação do 
Estatuto do Trabalhador Rural,não· se pode afirmar que esse 
trabalhador foi realmente beneficiado pela nova legislação. 
O Estado de São Paulo, desde o ciclo cafeeiro, tornou a dian
teira como unidade da Federação de maior expressão econômica. 
Assim, é compreensível que as contradições e disputas~traba
lhistas encontrassem no solo paulista o lugar para suas mani 
festações mais expressivas. Como a atividade agrícola foi a 
primeira a destacar-se na economia brasileira é natural que 
as normas sobre o direito do trabalho nascessem dessa ativi-

(1) Na década de 30, o trabaZhador industriai - trabaZhador 
urbano - viu reconhecidos seus direitos. 

(2) Os primeiros coZonos vindos para o Estado já assinavam 
aontl'ato onde · eram estabeZeaidoa deveres e "gal'antias" do 
tl'abaZhador. DENIS, Pierre - BrasjZ no século XX. op. ait. p. Z55-
204. 



dade. Contudo, entre a existência da norma e a satisfação 
da necessidade que a originou, há uma enorme diferença. 

Tem sido indicada a. "Lei de 13 de setembro de 1830 como a 
primeira lei brasileira sobre o· trabalhador rural" (l). Res 
salte-se que o car~ter da lei é geral com relação ao traba
lhador, mas pela süa redação pode-se perceber q\Je ela se apli
ca ao trabalhador rural, tendo em vista o tipo de atividade 
predominante na época. Atualmente esta interpretação é pací 
fica. "A lei em causa previa que o prestador de serviços que 
se evadisse ao cumprimento do contrato podia ser · preso, ra
zão pela qual não é considerada norma de proteção do traba
lhador, mas de disciplina contratual com vistas ao interesse 
do produtor. 

"Por outro lado proibia a celebração de contratos com "afri
canos bárbaros': à exceção dos que já existiam à época no Bra 
sil • . A nosso ver não padece dúvida· que a lei se aplicava ao 
serviço agrícola, pois de 1827 a 1837 - portanto no decênio 
em que foi sancionada a lei ..:.. registraram-se no Brasil ten
tativas de importação de braços livres para a lavoura pauli~ 
ta" (Z). 

Com intervalos relativamente curtos, outras leis que regula
mentavam o trabalho agrícola foram sancionadas, ~as sempre 
longe de satisfazer o ideal de segurança social para o tra~ 
balhador rural . 

. Segue-se a Lei n9 108 de 11/10/1837, com o objetivo de regu
lar "várias providências sobre os contratos de locação de 
serviços dos colonos". 

Em seguida merece citação o Decreto n9 2 827, de 15/03/1879, 

(1) BARROS 
raZ 
USP 

(2) 

JONIOR, Cássio Mesquita 
Tese de Doutoramento, 
SP. 1972, p. 47. 

op~ cit. p. 47-48. 
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"expedido pelo _Senado do Império, Presidente do Conselho de 

Ministros, Ministro e : Secretário dos Ne&Ócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas com a rubrica do Imperador, que 

veio disciplinar a "locação de serviço aplicada à agricultu

ra". Esse decreto -4ispunha sobre a locação de serviços em 

geral, locações de serviços mediante parceria agiícola, de

pois pecuária, sobrematéria penal e sobre processo e compe

tência de tais contratos, celebrados com nacionais ou estran 
geiros" (l). 

Esse decreto regulame_ntava de forma mais ampla a atividade 

desenvolvida pelo trabalhador rural. Ressalte-se que duran

te esses quarenta anos houve certo interesse por parte do 

Império com relação à vida desses homens, mas as leis saneio 

nadas não alteravam ~m quase nada o quadro existente. Até o 

sécµlo XX, o que se encontra em matéria de legislação visan

do ao trabalhador é apenas a regulamentação do trabalho. SÓ 
mais tarde surgirá o interesse pela prot~ção do trabalhador 
rural. 

Com a proclamação da República e abolida a escr~vidão, proc~ 

rou-se a mão-de-obra estrangeira. Para tanto, e consideran 

do o maior esclar~cimento do trabalhador imigrante, o Gover

no revoga, através do Decreto n9 213, de 22/02/1892, as leis 

de 1830, 1837 e 1879, ao mesmo tempo em que cria nova legis

lação, mais adaptada ~o novo tipo de mão-de-obra( 2). 

"A medida legislativa que sucedeu foi o Decreto Federal n9 979, 

de 06/01/1903. Esse decreto, porém, é considerado a primei

ra lei dos sindicatos rurais regulamentado pelo Decreto n9 

(1) . BARROS J0NIOR, Cássio Mesquita ·- op. ait. p~ 48-49. 

(2) O aolono de aafé, no Estado de São Paulo, teve, de aerta 
forma, seu trabalho regulamentado, pois possula aarteira 
de anotações. No Brasil, há aertas áreas onde o relaaio
namento pat1'ão/emp1'egado faz 1'e_t1'oaede1' até a Idade Média. 
Os mol'adores de sujeição no Nol'deste devem da1' de 2 a 3 
dias de trabalho, por semana, ao patrão. No perlodo da 
aolheita esse númerâ de dias aumenta para 5 ou 6. ANDRA 
DE, Manuel Correia de - A terra e o homem no Nordeste. Ed1: 
tora Brasiliense - São Pauto, 1963. 
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6 532, de 20/06/1907. A medida em causa autorizara os profis

sionais da agricultura e também das indústrias rurais a se 
organizarem em Sindicatos para estudo, custeio e defesa de 
seus interesses. O artigo 10 do Decreto facultava ao Sindi
cato a organização de ''caixas rurais de crêdi to agrícola" per. 
mitindo, assim, exercerem função mercantilista (esse decreto 
foi posteriormente revogado pelo Decreto n9 23 611 de 20/12/ 
1933 )"(l). 

Novos decretos são promulgados em 1904, 1906, 1907 para rev~ 
gar os direitos e privilégios conferidos anteriormente ao tra 
balhador rural. O Decreto n9 6 437, de 27 . de março de 1907, 
no seu artigo 19, parágrafo 29, assim definia essa catego -
ria profissional: "Consideram-se operários agrícolas os jor
naleiros, colonos, empreiteiros, feitores, carreiros, maqui
nistas, foguistas e outros empregados de prédio rural". 

O Código Civil que entrou em vigor em 01/01/1917 (Lei n9 3 071 
de 01/01/1916) "dedicou os artigos 1 222, 1 230, 1 236, 759 
especificamente i Locação se serviços agrícolas. Com o ad -
vento do Código Civil a locação de serviços agrícolas ' ficou 
restrita ao prazo máximo de quatro anos, criou-se o direito 
de o trabalhador rural optar, no caso de alienação da proprie 
dade agrícola, em permanecer com o adquirente do imóvel ou 
continuar com o locatário ante.rior" (2). 

A garantia do seguro de acidente para todos os trabalhadores 
da agricultura ou pecuária surgiu no Decreto n 9 24 637, de 
10/07/1934. "Essa orientação foi mantida pela legislação so 
bre infortunística do trabalho corno se pode constatar . pelo 
Decreto-lei n9 7 036, de 10/01/1944, e 5 316, de 14/09/1967. 

Atualmente integrados os seguros na Previdência Social, idên 
ticas garantias são asseguradas tanto ao trabalhaaor ;urbano 
como ao rural. 

(1) BA~ROS J0NIOR, Cá~sio Mesquita - op. cit. p. 49-50. 

(2) , op. cit. p. 5l. 

- 138 -



"Em 1936, a Lei n9 185, de 05/01/1936, regulamentada pelo D~ 

ereto n9 399, apenas em 30/04/1938 institui o "salário míni
mo" para todos os trabalhadores, abrangidos assim os "traba

lhadores rurais". 

"Com a Lei n9 2 162, de 19 de maio de 1940, foram fixados os 

primeiros índices de .salário mínimo para todos os trabalhad~ 
res adultos e consequentemente para os rurais também ••. 

"Em 1943, entrou em vigor a Consolidação das Leis do Traba
lho. A Consolidação, no artigo 79, exclui o trabalhador ru
ral do âmbito de sua proteção ressalvando ao longo dos seus 
numerosos dispositivos algumas garantias consideradas funda
mentais, tais como: direito ao salário mínimo (artigo 76);di 
reito a férias anuais remuneradas (129, parágrafo Único); di 
reito ao aviso préyio -(artigo SOS); direito às normas genér! 
cas sobre remuneração (artigo 505); direito às normas genéri . -
cas concernentes ao contrato individual do trabalho (artigo 
503). 

"Em 1944 o Decreto n9 7 038, de 10 de novembrot dispõe sobre 
sindicalismo rural .•• 

"A Lei n9 605, de 05/01/1949, instituiu a favor dos trabalha 
dores em geral 9 inclusive os rurais, o "repouso semanal rem~ 
nerado". Em 1955 criava-se o Serviço Social Rural. Em 1962, 
a Lei n9 4 090, de 13/07/1962, instituiu o "139 salário" pa 
ra todos os trabalhadores e assim também aos ruraist na base 
da remuneraçao vigente em dezembro de cada ano(l). 

A Lei n9 4 214, de 02/03/1963, denominada "Estatuto do Traba 
lhador Rural", estabeleceu para o trabalhador rural uma se
qüência de direitos e garantias idênticas aos usufruídos pe
los empregados urbanos. Dando um conceito amplo ao trabalh~ 
dor rural e por essa forma justificando interpretação que não 
exclui sequer os eventuais, na verdade, o Estatuto do Traba -

(1) BARROS JÜNIOR, Cássio Mesquita - op. ait. p. 5-Z,.. 54. 
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lhador rural significa uma extensão pura e simples dos direi 
tos e garantias ass~guradas ao empregado urbano. 

Pela primeira vez, o homem do campo passou a ter, teoricamen 
te, os mesmos direitos que atê então eram reservados ao tra
balhador urbano. 

Em síntese, o trabalhador rural, com o Estatuto do Trabalha
dor Rural passou a ter reconhecidos os seguintes direitos: 

• estabilidade após dez anos de serviço efetivo 

• indenização por tempo de serviço 

• jornada de oito horas e trabalho noturno 

•carteira profissional de tipo especial(!) 

• convenção coletiva de trabalho 

• Conselho Arbitral para acordo dos dissídios individuais 

• assistência ã maternidade 

• auxílio doença 

• aposentadoria por invalidez ou doença 

• aposentadoria por velhice 

• pensão aos dependentes 

• assistência médica e 

•auxílio funeral(Z)~ 

(1) Lei n9 4 214, Artigo 13 - A Carteira de TrabaZho e Previ 
dênaia Social, - A Carteira de TrabaZho e Previdência so= 
ciaZ é obrigatória para o exerctcio de quaZquer empreg~ 
incZusive de natureza ruraZ, ainda que em caráter tempo
rário, e para o exerclaio por aonta pr5pria de atividade 
profissionai remunerada. 

(2) O Artigo 158 da Lei nQ 4 214 ariou o Fundo de Assiatên
cia e Previdência. ao TrabaZhador RuraZ-FUNRURAL - e o ar 
tigo 159 encarregou o InstituttJ de Aposentadoria e Pen= 
sões dos Industroiários de arreoada:r a contribuição a es...;. 
se Fundo na base de i,os sobre o vaZor dos produtos agr~ 
pecuários vendidos ou coZocados em consignação, recoZhi
dos peZo produtor, quando da primeira operação, a favor 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários 
(atuai INPS). t '· de se ressaZtar que não são os trabaZhg_ 
dores rurais que contribuem com 1,0% sobre seus saZário~ 
mas os produtores. 
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~través da Consolidação e outras Leis, várias garantias já 
tinham sido consignadas ao trabalhador rural, das quais des
tacam-se: 

• aviso prévio 

• férias anuais remuneradas 

• repouso semanal remunerado 

• higiene e segurança do trabalho 

• trabalho da mulher e do menor e 

• salário mínimo. 

O Estatuto do Trabalhador Rural, de certa forma,veio atender 
a muitas das aspirações do trabalhador do campo e pode-se de 
fini-lo como um conjunto de normas que regulam as 
do trabalho rural. 

relações 

Apesar da Lei que reconheceu e deu garantias aos direitos do 
trabalhador rural, a sua situação no conjunto não melhorou. 
Pelo contrário, essa legislação tornou mais precáriasas con
dições de trabalho no campo, agravando o problema. O Estatu 
to do . Trabalhador Rural está bastante divorciado da realida 
de agrária. Não basta oferecer igualdade ao homem do campo 
em relação ao seu irmão da cidade. Sua instituição 
de forma violenta a situação do trabalhador rural, 

agravou 
obrigan-

do-o a mudar de endereço e, muitas vezes, forçando-o a mudar 
de atividade, sem que estives~e preparado para tal. Isso po~ 
que, os empregadores, temerosos do encargo que a Lei impõe, 
não querem ter empregados permanentes, registrando apenas 
os absolutamente indispensáveis e contratando para os servi
ços do campo os chamados trabalhadores volantes. 

O proprietário defendeu-se contra as obrigações que a legis
lação lhe impunha, dispensando em massa ~eus residentes, en
quanto que o pr6p~io Governo pecou por não ter previsto as 
conseqüências da sua Lei. O maior prejudicado acabou sendo 
aquele que deveria ser beneficiado. Todos os elementos en
volvidos pela nova legislação estavam despreparados. 

Os trabalhadores volantes, também conhecidos como bSia-fria, 
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pau-de-arara, clandestino, diarista, pilão, peão,birolo etc, 
na maioria das vezes não possuem sequer carteira prof issio
nal. Que dizer dos demais benefícios estabelecidos pelo Es 
tatuto do Trabalhador Rural ••• 

Para melhor compreensão do que se pretende discutir, devem 
ser feitos comentários e/ou citações referentes aos aludidos 
direitos e deveres que o Estatuto do Trabalhador Rural confe 
riu ao homem do campo(l): 

" Da remuneração e do salário mínimo: 

"Artigo 289 - Qualquer que seja a forma, tipo ou natureza do 
contrato, nenhum trabalhador rural assalariado poderá ser re 
munerado em base inferior ao salário mínimo regional. 

"Artigo 299 - No total da · remuneração a que ti ver direi to o. 
trabalhador rural, poderão ser descontadas as parcelas cor 
respondentes a: 

a) aluguel de casa de residência do empregado, se ela se achar 
dentro do estabelecimento rural, atê o limite de 20,0\(vin
te por cento) do salário mínimo; 

b) alimentação fornecida pelo empregador, a qual deverá ser 
sadia e suficiente para manter o esforço físico do· traba
lhador. Não pode.rã ser cobrada a preços superiores aos 
vigentes na zona, não podendo o seu valor mensal ser sup~ 
rior a 25,0\ (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 
regional; 

c) adiantamentosem dinheiro. 

"Artigo 339 - Todo contrato de trabalho rural estipulará um 
pagamento em dinheiro, nunca inferior a 30,0\ (trinta por cen 
to) do salário mínimo regional". 

A Lei, procurando proteger o trabalhador, na verdade passou 
a funcionar como uma espada de dois gumes: quando estipula o 

(1) Lei nÇ 4 214 de 02/03/1963 e aZteração decorrente da ie
gislação posterior. 
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preço do aluguel ati o limite de l0,0%, na pritica autoriza 
o patrão a cobrar esses 20,0%, qualquer que seja o estado de 
conservação e higiene"ein que se encontra a casa. Nessas con 
<lições, verdadeiros barracões assumem o papel de casa eo seu 
aluguel torna-se, mui tas vezes, superior ao aluguel vigente .. 
na localidade mais próxima, com melhores condições de confor 
to, salubridade e higiene. Isso acontece apesar de o Decre
to n9 73 626, de 12/02/74, no seu artigo 16, parigrafo 29 , 

frisar que, para efeito do aluguel, "considera-se morada, a 
habitação fornecidas pelo empregador a qual,· atendendo às condições pe 
culiares de cada regiãO, satisfaça os requisitos de salubri
dade e higiene estabelecidos em normas expedidas pelas Dele
gacias Regionais de Trabalho". Apesar de o Estatuto do Tra
balhador Rural vigir desde 1963; apenas em 1974 tentou-se con 
ceituar o que seria a morada do trabalhador rural. Entretan 
to, dado o cariter subjetivo da conceituação, nao se consta 
tam mudanças substanciais na situação. 

O Estatuto do Trabalhador Rural prevê desconto de até 25,0% 

do salirio mínimo mensal regional para a "alimentação sadia 
e suficiente" do trabalhador rural. Preceito que se trans -
formou em letra morta por duas razões definitivas: 

1) nao interessa ao patrão, uma vez que tal alimentação fica 

ria num preço muito superior ao limite miximo previsto p~ 
la lei; 

2) não interessa ao empregado, porque esses 25,0% correspon
de a um desconto muito elevado para alimentar uma boca só, 
das mui tas que geralmente cons.ti tui uma família de homem 
do campo. Além disso, o trabalhador volante, por morar 
longe do local de trabalho, só pod~ria usufruir, por de
sencontro de horirio, de apenas uma das três refeições que 
o patrão seria obrigado a fornecer. E hi ainda mais uma 
razão: geralmente o volante ganha por trabalho produzi
do - deslocar-se do lugar que esti trabalhando para dir! 
gir-se ao barracão onde estaria sendo servida a refeição, 

representaria,• a.o final da jornada, um ganho menor. . ' -

O preceito que obriga o patrão a pagar em dinheiro no fim do 

mês pelo menos 30,0% do ~alirio mínimo regional, visava a coi 
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bir os abusos, muito frequentes, de obrigar o trabalhador a 

comprar na "venda ou barracão" da fazenda todos os produtos 
de consumo usual do homem do campo. Habito comum em boa PªE 
te do Brasil - nas usinas e engenhos do Nordeste - são as cha 
madas "bodegas". 

Essa proteção foi facilmente burlada: o empregado continua 
comprando na loja do patrão, não se desconta em folha de pa
gamento, mas sim em "documento" paralelo, que do ponto-de
vista jurídico impede o empregado de reclamar na Justiça,uma 
vez que não dispõe de documento que comprove os descontos do 
"armazém". Não seria anormal ou condenável este desconto 
se os preços cobrados pelo patrão fossem justos, mas estudos 
documentados por Caio Prado Jr. e até pesquisas realizadas 
na Última década comprovam a exploração do empregado: os pre 
ços são de 20,0% a 50,0%, ou mais, superiores aos correntes 
nas localidades mais próximas e a qualidade dos produtos sem 
pre inferior. 

A Lei nao faz referência aos descontos relativos a benfeito
rias, tais como luz e água, bem como não determina que o pr~ 
ço do leite, por exemplo, deva ser igual ao do produto forn~ 
cido ao laticínio ou ã cooperativa. Surge aí outra oportun_! 
dade de o empregador cobrar esse alimento e as eventuais ben
feitorias pelo preço vigente na cidade ou mais caro e descon 
tar do empregado residente sob forma de adiantamento em di
nheiro. Nãq se está contestando o direito de o proprietário 
cobrar pelas benfeitorias e vender o leite, mas cabe · denun
ciar os altíssimos preços cobrados. 

Ao se discutir o salário do trabalhador rural deve-se consi
derar, obrigatoriamente, a duração do trabalho, pois que uma 
coisa está diretamente vinculada a outra. 

Veja-se como o Estatuto do Trabalhador Rural tratou 
questão: 

essa 

"Artigo 2S9- Os contratos de trabalho rural, individuais ou 
coletivos, estipularão conforme os usos, praxes e costumes de 
cada região, o início e o término normal da jornada de traba 
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lho, que nao poderá excederaoito horas por dia. 

"Parágrafo único - Em qualquer trabalho contínuo, de dura
ção superior a seis horas, é obrigatória a concessão de um 

intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e 

costumes da região. O intervalo não será computado na dura

ção do trabalho. 

"Artigo 269 - A duração da jornada de trabalho rural poderá 

ser ampliada, conforme as exigências das atividades exerci -
das, apenas para terminar serviços que, pela sua natureza, 
nao possam ser adiados. Nesse caso, o excesso será compensa 
do com redução equivalente da jornada de trabalho do dia se
guinte". 

Legislação posterior, com o objetivo de regulamentar alguns 
aspectos do Estatuto do Trabalhador Rural, de certa fornia che 
gou a alterar os dispositivos iniciais. Por exemplo, o De -
ereto n9 73 626, de 12/02/1974 (D.O.U. 14/02/1974) aprova o 
Regulamento da Lei n9 5 889, de 08/06/1973, que estatui nor
mas reguladoras do trabalho rural(l). Em relação à jornada 
de trabalho, o artigo 79 desse decreto determina: "A dura -
ção normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suple -
mentares, em número não excedente de duas (2), mediante acor 
do escrito entre o empregador e o empregado ou mediante con
trato coletivo de trabalho observado o disposto no artigo a~ 
terior (Artigo 69 - Entre duas jornadas de trabalho haverá 
um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para des- · 
canso). Parágrafo 19: Do acordo ou do contrato coletivo de 
trabalho deverá constar, ol)rigatoriamente, a importância da 
remuneração da hora suplementar que será pelo menos 20,0% 
(vinte por cento) superior à da hora normal". 

Para o trabalhador residente no campo, 8 a 10 horas de traba 
lho por dia não representa mui to desgaste, em relação aos vo 

(1) Trabalho Rural - Regulamento da Lei 5 889/73. Decreto 
73 626 de l2/02/74. Revista Legislação do Trabalho,n9 3~ 
p.16l-164. São Paulo, Fevereiro de 1974. 
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lantes, embora, pela pr5pria natureza do trabalho rural, a 
queima de calorias e energia seja muito alta. Para o volan
te a jornada de trabalho chega a ser insuportivel, conforme 
revela em seu trabalho a Profa. Maria Conceição D'Incao e 
Mello: "10 a 12 horas de trabalho por dia, meia hora para al 
moço e quinze minutos para o café, às vezes a comida azeda e 
ele não come. Ãs vezes tem desmaio ou tontura de fome"(l) 

O ji citado Decreto 73 626 faz referência ao período de 11 

horas entre o início e o fim de trabalho, nao considerando, 
entretanto, que o volante - hoje. constituindo a maioria da 
força de trabalho rural - reside longe do local de traba
lho, o que não permite um descanso suficiente para retornar 
à jornada seguinte. Essa "situação traz. aos indivíduos des
gaste muito maior, pois levantam-se muito cedo, vão à Praça 
Central à procura de trabalho, sofrem processo tle seleção, 
viajam quilômetros sobre caminhões para atingir a irea de ex 

ploração agrícola, trabalham durante todo o dia, voltam à 
noite, cansados da jornada, utilizando, para dormir, as pou
cas horas que lhes restam na cidade 11

(
2) (Foto 1). Esse fato, 

observado na região de Ribeirão.Preto, pode ser constatado 
sempre onde exista o volante, o que vale dizer, em todas as 
regiões do Estado (Foto 2). A esse respeito, pode-se nova
mente citar o exemplo da Alta Sórocabana "Saída das 4,30 às 
5,30 horas. Totaliza até 18 horas fora de casa 11

(
3). "Essa 

forma concreta de trabalho volante caracteriza-se por envol
ver um deslocamento diirio dos trabalhadores de sua residên
cia urbana até as fazendas, dentro ou fora do município, e 
que no momento, oferecem trabalho. Saem, nas primeiras ho
ras da manhã, de pontos ji fixados nas cidades, onde são ap~ 

(l)MELLO, MaPia Conoeição D'Inaao e-o BÓia-fPia na Alta SoPo 
oabana. Tese de Doutoramento apPesentada a Faouldade 
de Filosofia, Ciênoias e LetPaB de Presidente Prudente. 
São Paulo - 1973. (mimeografado) p. 137. . 

(2)ROSSINI, Rosa Ester - Serra Azul: um pequeno oentro urb~ 
no paulista • . Geogrufia Urbana nP 8 - IGEOG-USP, são Paule, 19 7 2 · 
P· 3. -

(3)MELLO, Maria Conoeição D'Inoao - Op. ait. p.138. 
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Foto 1 - Partida para o trabalho. Arrebanhados na praça ceg 

tral seguem em caminhões superlotados. Municípiode 

Serra Azul (Foto O.A.e. Silva 2/71). 
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Foto 2 - Homens e mulheres - os b6ias-frias - chegando pa

ra o trabalho nos canaviais. Trecho Santa Bárbara

Piracicaba. Município de Santa Bárbara do Oeste 
(Foto Jornal da Tarde 2/74). 

- 148 ~ 



nhados pelo empreiteiro e retornam no fim da tarde, cumprin
do uma jornada de trabalho de cerca de 10 a 12 horas"(!). 

Outro assunto que tem preocupado bastante os estudiosos diz 
respeito ao salário dos trabalhadores rurais. O que se pode 
desde já concluir é que, em função dos chamados encargos so
ciais previstos no Estatuto do Trabalhador Rural, tem havido 
acentuada preferência por parte dos patrões do campo na con-
tratação do volante. 
essa realidade: 

A citação que se segue vem demonstrar 

"Taxas de incidência dos encargos sociais previstos no Esta

tuto do Trabalhador Rural sobre a diária dos trabalhadores a 
grícolas permanentes: 

Encargos 

1. Descanso remunerado - 4 dias em 30 
2. Férias remuneradas: 

(20 dias para 360 de trabalho com até 6 faltas; 
15 dias para 250 de trabalho; 
11 dias para 200 de trabalho; 

7 dias para menos de 200 e mais de 150)( 2) 

% sobre 
a Diária 

13,3 

5,5 

(1) GONZALES, E"lbio N. e BASTOS, Ma.T'ia Inês - Migração rura"l e o traba -
'lho vo 'lante na agriauitura brasi 'leira. Fundaçao Uni versidãde dê 
BzoasiUa. Departamento de Cienaias Soaiais. Enaontzoo Brasi 'leira 
de Estudos Popu"laaionais. Rio de Janeiro - GB - 8/1974 (mimeo. ). 
P· 3. 

(2) Das férias remuneradas (Estatuto do Traba"lhador Rura"l).Artigo 439:Ao 
traba"lhad.or rura"l serão aonaedida.s férias remuneradas, após aada pe
r/,odo de 12 meses de vigênaia do aontrato de traba"lho, na forma se
guinte: 
a) de vinte dias Úteis ao que tiver fiaado à disposição do emprega

d.or por mais de 12 meses sem ter tido mais de 6 faitas ao serviço, 
justifiaadas ou não, nesse penodo; ' 

b) de quinze dias Úteis, ao que tiver fiaado à disposição do emprega 
dor por mais de duzentos e ainqflenta dias sem ter tido mais de 
ainao fa"ltas ao serviço, justifiaadas ou não, nesse per/,odo; 

a) de onze dias Úteis, ao que tiver fiaado à disposição do emprega -
dor por mais de duzentos dias sem ter tido mais de quatro fa"ltas, 
justifiaadas ou não, nesse penado; 

d) de sete dias Úteis,ao que tiver fiaado à disposição do empregador 
menos de duzentos e mais de aento e ainqflenta dias, sem ter tido 
mais de três fa"ltas, justifiaada.s ou não, nesse penado. 

Parágrafo "l9 - 2 vedado desaontar no per/,odo de férias as faitas ao 
serviço, do traba"lhador rura"l, justifiaadas ou não. 
Pará.grafo 29 - Mediante entendimento entre as partes, poderá haver , 
no máximo, a aaumu"lação de dois per/,odos aonseautivos de férias. ~ 
Parágrafo 39 - t ií.aito ao empregador retarda.r a aonaessão de férias 
pe"lo tempo neaessário, quando reaalrem no perlodo de ao"lheita, res -
peitado o estabe"leaido no parágrafo 29 deste artigo. 
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Encargos 

3. Indenização na recisão de contrato de tra 
balho por tempo indeterminado (um mês de 

remuneraçao por ano de serviço efetivo) 

TOTAL 

\ sobre 
a Diária 

8,3 

"Comparação do custo da mão-de-obra agrícola permanente com 
as diárias médias dos trabalhadores permanentes e volantes 
em ma~ço de 1973 - São Paulo 

CUSTO DA MÃO-DE-OBRA E DIÃRIAS PAGAS (Cr$) 

9,90 

11,30 
A - Diária paga ao diarista permanente (a seco) 

* B - Diária para ao diarista volante 
C - Custo da mão-de-obra permanente: 

D -
E -

(A) + (CA) 
(C) - (B) 

((D) / (C)) 

(27 ,1) / 1oô] 

100 

* 

12,58 

1,28 

10,20 

* Informações Econômicas 4-73. I.E.A. - Secretaria da Agri
cultura do Estado de São Paulo(l). 

Os dados apresentados referem-se a 1973, entretanto a propor 
cionalidade não se altera no que diz respeito às diferenças 
percentuais do pagamento do assalariado em relação ao volan 
te. 

"A natureza do trabalho volante (eventual, temporário ou avul 
so) determina que os trabalhadores vinculados a este sistema 
fiquem ~ margem de todos os benefícios previstos pelo Estat~ 
to do Trabalhador Rural. Apesar dos méritos do Estatuto do 
Trabalhador Rural, as l _acunas existentes impec;lem-no de esten 

' . 

der seus benefícios à grande parcela de trabalhadores no cam 
po - os volantes" (2). 

(1) GONZALES, EZbio N. e BASTOS, Maria Inês - op. cit. p. 18. 

(2) · ________ , op. ait. p. 20. 
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O diarista volante, em São Paulo, como de resto no Brasil, 

recebe uma diária em dinheiro maior que a dos diaristas per 
manentes,embora, de fato, sua remuneração seja menor, uma 
vez que deixa de receber os benefícios complementares conce
didos ao permanente. O que equivale dizer que o patrão ru
ral, ao contratar um volante, sempre economiza no todo ou 
em parte - a parcela correspondente aos encargos que a Lei 
estabelece. 

Quanto aos benefícios estipulados pela legislação trabalhis
ta do campo, o problema deve ser analisado sob dois ângulos: 
de um lado, o volante que não recebe o salário justo.nem os 
benefícios estabelecidos no Estatuto, por ser um eventual que 
não possui carteira de trabalho que lhe permita reivindicar 

seus direitos, nem os conhece:plenamente; de outro, o volante mais 
esclareéido e afortunado, que tem carteira de trabalho e con
segue emprego por mais de quatro meses consecutivos, com pe
quenos hiatos, o que lhe permite manter o pagamento do per
centual referente ao PRORURAL. Esse volante teria assegura
das garantias, tais como: auxílio-doença, aposentadoria,aten 
dimento médico-hospitalar, serviço social etc. Porém, o ca
so é raro, pois se ele permanecer algum tempo sem trabalho 
não terá condições de fazer o recolhimento do PRORURAL e,co~ 

seq6entemente, perderá o direito àqueles benefícios. 

Na verdade, a pr6pria legislação favorece a burla ao espíri-
to protecionista do Estatuto do Trabalhador Rural. Se não, 

como estender-se, por exemplo, o Artigo 14 do Decreto 73 626, 

quando dispõe: "As normas referentes à jornada de trabalho, 
trabalho noturno, trabalho do menor e outros compatíveis com 
a modalidade das respectivas atividades aplicam-se aos avul
sos e ou~ros trabalhadores rurais que, sem vínculo de empre
go.prestam serviços a empregador_és rurais"? (o grifo e a in 
terrogação é da Autora). 

Depois do Estatuto do Trabalhador Rural, várias Leis Comple
mentares e Decretos-lei foram promulgados, com o objetivo ofi 
cial,de dar maior e melhor assistência ao homem do campo. 
Considerando que esse estudo se fixou principalmente na déca 
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da de 1960/70, justifica-se a citação da legislação posterior 
a 1970 por duas razões: 

1) reforça, quando citada, o que se pretende demonstrar; 

2) servirão de orientação e referência para estudos poste -
riores. Assim, merecem citação, por exemplo, alguns Arti 
gos da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, que 
institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e 
dá Outras Pro~idências. 

"Artigo 19 - ~ instituído o Programa de Assistência ao Traba 
lhador Rural (PRORURAL) nos termos da presente Lei Complemen 
tar. 

"Parágrafo 19 - Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Ru
ral - FUNRURAL - diretamente subordinado ao Ministério do 
Trabalho e Previdêncii Social e ao qual é atribuída persona

lidade jurídica de natureza autárquica, caberá a execução do 
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, na forma do 
que dispuser o Regulamento desta Lei Complementar. 

''Artigo 29 - O Program~ de Assistência ao Trabalhador Rural 
consistirá na prestação dos seguintes benefícios: 

I - aposentadoria por velhice; 

II - aposentadoria por invaliez; 

III - pensao; 

IV - auxílio funeral; 

V - serviço de saúde; 

VI - serviço social. 

''Artigo 39 - São beneficiirios do Programa de Assistência 
instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus 
dependentes. 

"Parágrafo 19 - Considera-se trabalhador rural para os efei 
tos desta Lei Complementar: 

a) a pessoa física que presta serviço de · natureza rural a em 
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pregador-, mediante remuneraçao de qualquer espécie; 

b) o produtor, o proprietário ou não que, sem empregado, 
trabalhe na atividade rural, individualmente ou em regime 
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos mem 
bros da família indispensável à própria subsistência e 
exercido em condições de mútua dependência e colaboração. 

"Artigo 49 - A aposentadoria por velhice corresponderá a uma 
prestação mensal equivalente a 50,0% (cinquenta por cento)do 
salário mínimo de maior valor no País, e será devida ao tra
balhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco)anos 
de idade. 

"Parágrafo tlnico - Não será devida a aposentadoria a mais de 
um componente da unidade familiar, cabendo apenas o benefí
cio ao respectivo chefe ou arrimo. 

"Artigo 59 - A aposentadoria por invalidez corresponderá a 
uma prestação igual ã da aposentadoria por velhice , e com 
ela nio acumulável, devida ao trabalhador vítima de enfermi
dade ou lesão orginic~, total ou definitivamente incapaz pa 
ra o trabalho, observado o princípio estabelecido no Parágra 
fo tlnico do Artigo anterior. 

"Artigo 69 - A pensão por morte do trabalhador rural, conce
dida segundo ordem pr_eferencial aos dependentes' consistirá 
numa prestação mensal equivalente a 30,0% (trinta por cento) 

' 
do salário mínimo de maior valor no País. 

"Artigo 119- A concessao das prestações pecuniárias assegura 
-

das por esta Lei Complementar serão devidas a partir do mes 
de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valores 
(globais) para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, 
quando for o caso, inclusive em relação às cotas individuais 
da pensão. 

"Artigo 129- Os serviços de saúde se.rio prestados aos benef_! 
ciários, nas escala que permitirem os recursos orçamentários 
do FUNRURAL, em regime de .gratuidade total ou parcial segun-
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do a renda familiar do trabalhador ou dependente. 

"Artigo 14 9- O ingresso do trabalhador rural e dependentes, 

abrangidos por esta Lei Complementar, no regime de qualquer 
entidade de previdência social não lhes acarretará a perda 
dos direitos às prestações do Programa de Assistência enqua_g 
to não decorrer o período de carência a que se condicionar a 
concessão dos benefícios pelo nov·o regime. 

"Artigo 159- Os recursos para o custeio do Programa de Assi~ 
tência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes: 

''I - da contribuição de 2,0% (dois por cento) devida pelo 
produtor sobre o valor comercial dos produtos rurais, e reco 
1hida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam 
sub-rogados, para esse fim, em todas as obrigações do prQ 
dutor; 

b) pelo produtor, quando ele pr6prio industrializar seus prQ 

dutos ou vendê-los no varejo, diretamente ao consumidor. 

"II - da contribuição de que trata o Artigo 39 do Decreto-lei 
n9 1 146 de 31/12/1970, a qual fica elevada para 2,6% 
(dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro 
décimos por cento) ao FUNRURAL(l). 

"Parágrafo 19 - Entende-se como produto rural todo aquele que, 
não tendo sofrido qualquer processo ·de industrialização pro
venha de origem vegetal ou animal, ainda quando haja sido sub

metido a processo de beneficiamento, assim compreendido um 
processo primário, tal como descaroçamento, pilagem, descas
camento ou limpeza e outros do mesmo teor, destinado à prepa 
ração de matéria-prima para posterior industrialização. 

(1) Contribuiçao da ind~stria urbana originariamente na base 
de O,J% a favor do Serviço Social Rural, elevada para 
2,6%, sendo 2,4% destinado ao FUNRURAL. 
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"Parágrafo 29 - O recolhimento da contribuição estabelecida 

no item I deverá ser feito até o Último dia do mes seguinte 
em que haja ocorrido a operação de venda ou transformação in 
dustrial. 

"Parágrafo 59 - A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, 

na forma do Artigo anterior, bem assim das correspondentes 
multas impostas e demais cominações legais, será realizada, 

preferencialmente, pela rede bancária credenciada para efe

tuar a arrecadação das contribuições devidas ao INPS. 

"Parágrafo 6 9 - As contribuições de que tratam os itens I e II 

serão devidas a partir de 19 de julho de 1971, sem prejuízo 

do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL, até 
o dia imediatamente anterior àquela data, por força do dis
posto no Decreto-lei n9 276, de 28 de fevereiro de 1967"(l). 

"Artigo 219- O FUNRURAL terá seus recursos financeiros depo

sitados no Banco do Brasil S/A e utilizados de maneira que 

a receita de um semestre se destine ã despesa do sem~stre ime 
dia to. 

"Parágrafo Onico - Até que entre em vigor o Programa de As -

(1) "Em 196? o Decreto-Lei n9 2?6, de 28 de fevereiro, intra 
duziu modificações no Estatuto do Trabalhador Rural em 
pontos fundamentais do custeio, beneficiários e presta
ções. O Artigo l9 do Decreto determinou.que o FUNRURAL de
veria custear a assistência midica e social do trabalha 
dor rural e seus dependentes, mantendo a contribuição áe 
l,0% já existente para o produtor rural, incidente sobre 
o valor comercial dos produtos rurais, a ser recolhido 
pelo adquirente ou consignatário do produto rural, sub
rogado para esse efeito em todas as obrigações do produ
tor. O Regulamento do aludido Decreto-Lei baixado pelo 
Decreto n9 61 554 de 1?/10/196?, apresentava como benefi 
ciários da Previdência Rural o proprietário, arrendatá= 
rio, empreiteiro, tarefeiro e outros cultivadores e cria 
dores diretos e pessoais sem empregados. As prestações f~ 
ram resumidas na assistência médica ampla, nesta inseri
das as intervenções cir~rgicas, obstétrica, odontol6gica 
e o serviço social através da ação pessoal junto ao ben~ 
ficiário. A assistência médica ª?sim concebida deveria 
ser prestada por entidades beneficentes ou mesmo particu 
lares mediante convênios". BARROS JÜ~IOR, Cássio Mesqui= 
ta. op. cit. p. 65. 
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sistência ora instituído, o FUNRURAL continuará prestando 

aos seus beneficiários a assistência médico-social, na forma 

do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 61 554 de 17de out~ 

bro de 1967. 

"Artigo 229- :S criado o Conselho Diretor do FUNRURAL que se

rá presidido pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, 

ou por seu representante expressamente designado, e integra

do, ainda, pelos representantes dos seguintes órgãos: Minis

tério da Agricultura, Ministério da Saúde, Instituto Nacio

nal de Previdência Social, bem assim de cada uma das Confede 

raçoes representativas das categorias econômica e profissi~ 

nal agrárias. 

"Artigo 239- O FUNRURAL terá a estrutura administrativa que 

for estabelecida no Regulamento desta Lei Complementar. 

"Parágrafo Onico - O INPS dará à Administração do FUNRURAL 

pela sua rede operacional e sob a forma de serviços de ter

ceiros, sem prejuízo de seus interesses, a assistência que 
se fizer necessária em pessoal, material, instalações e ser

viços administrativos. 

"Artigo 299- A empresa agro-industrial anteriormente vincula 

da, inclusive quanto ao seu setor agrário, ao extinto Insti

tuto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários e, em segui 

da, ao Instituto Nacional de Previdência Social, continuará 

vinculado ao sistema geral de Previdência Sociar~ 

A Lei Complementar n9 11, que se acaba de ver, foi alterada 

mais tarde, em 30/10/1973, pela Lei Complementar n9 16. Além 

dessas alterações ela dá outras providências e os Artigos 

mais importantes que se referem ao presente estudo são os se 

guintes: 

O Artigo 19 da nova Lei altera a redação do Artigo 15 9 - I -

b - da Lei Complementar n9 11, substituindo-o pelo seguinte 

texto: "pelo produtor, quando ele próprio industrializar 

seus produtos, vendê-los ao consumidor, no varejo ou a adqui 

rente domiciliado no exterior". 
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As alterações e inovações mais importantes sao as que se se 

guem: 

"Parágaro 19 - Entende-se como produto rural todo aquele que, 

não tendo sofrido qualquer processo de industrialização, pr~ 

venha de origem vegetaf ou animal, inclusive as espécies aq~ 

ticas, ainda que haja sido submetido a beneficiamento, assim 

compreendidos os processos primários de preparação do prod~ 

to para consumo imediato, ou posterior industrialização,tais 

como descaroçamento, pilagem, descascamento, limpeza, abate 

e seccionamento de árvores, pasteurização, resfriamento, se
cagem, aferventação e outros do mesmo teor, estendendo-se aos 

subprodutos e resíduos obtidos através dessas operações a 

qualificação de produtos rurais. 

"Artigo 49 - Os empregados que prestam exclusivamente servi 

ços de natureza rural às empresas agro-industriais e agro
comerciais são considerados beneficiários do PRORURAL, res 

salvando-se o disposto no Parágrafo Onico deste Artigo. 

"Parágrafo Onico - Aos empregados referidos neste Artigo que, 
pelo menos, desde a data da Lei Complementar n9 11,de 25/5/1971, 

vem sofrendo, em seus salários, o desconto da contribuição 

devida ao INPS, é garantida a condição de segurados desse Ins

tituto, não podendo ser dispensado senão por justa causa, de 

vidamente comprovada em inquérito administrativo a cargo do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

"Artigo 69 - E fixada, a partir de janeiro de 1974, em 50,0% 

(cinqu'enta por cento) do salário mínimo de maior valor vige!! 

te no País, a mensalidade da pensão, de que trata o Artigo 
69 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 197l(l). 

(1) Fala-se em igualdade em relação ao trabalhador urbano, 
mas a aposentadoria desse trabalhador urbano pode ser 
equivalente a 20 salários m{nimos, enquanto que o traba
lhador, empregado rural, pode receber apenas 50,0% do 
maior salário m{nimo ... 
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"Artigo 8 9 - São fixado.s como datas em que passam a ser devi 
das as mensalidades relativas aos benefícios de que tratam 
os artigos 49, 59 e 69 da Lei Complementar n9 11, de 25 de 
maio de 1971, a da entrada do requerimento para a aposentado 
ria por velhice, a do respectivo laudo médico no que respei 
ta à aposentadoria por invalidez, e aquela da -ocorrência do 
Óbito, quanto à pensao. 

"Parágrafo 19 - Ficam ressalvados os direitos daqueles que, 
mediante documentos hábeis, originários de assuntos lavra -
dos antes de 31/12/1971, comprovem haver atingido a idad~ de 
65 anos até a data da publicação desta Lei Complementar. 

"Parágrafo 29 - Em relação àqueles que não possam fazer pro
va na forma estabelecida no Parágrafo anterior, fica a crité 
rio do FUNRURAL aceitar outros elementos de convicção para 
a concessao da aposentadoria por velhice". 

Finalmente, o Decreto n9 73 617, de 12 de fevereiro de 1974, 
que aprova o Regulamento do Programa de Assistência ao Tra
balhador Rural, será apresentado para conhecimento, confor
me os anteriores, apenas no que diz respeito a inclusões bá
sicas ou alterações substanciais(!), vinculadas aos interes
ses desse trabalho. A omissão de alguns artigos, muitas ve
zes longos e cansativos, não prejudicam o entendimento dos 
objetivos principais do Decreto. Os artigos omitidos refe
rem-se a definições jurídicas ou à estrutura administrativa, 
que não representam o aspecto mais importante para o traba
lho em elaboração. Para os que desejarem se inteirar do tex 
to completo dos Decretos, Leis Complementares e demais legi~ 
lações citadas, basta procurar no Diário Oficial da União. Pa 

(1) Este Decreto aprova o PRORURAL instituldo pela Lei Com
plementar n9 11 de 25/05/71, alterado pela Lei Compleme~ 
tar n9 16, de 30/10/1973. Este Decreto entrou em vigor 
na data de sua publicaç5o, revogados os Decretos n9s. 
69 919, de il/01/1972, e 71 498, de 05/12/1972 e demais 
disposições em contrário. 
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ra tanto o presente estudo, além dos números identificadores 
de cada ato legislativo, traz também a data de sua· publicação. 

"Título I - Disposições Preliminares - Capítulo I - Dos Bene 
ficiários. 

"Artigo 19 - Parágrafo Onico - A gestão do PRORUF.AL caberá 
ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL. 

"Artigo 29 - São beneficiários do PRORURAL 

1) Na qualidade de trabalhadores rurais: 
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural 

diretamente a empregador, em estabelecimento rural ou 
prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou 
parte "in natura" e parte em dinheiro, ou por intermé
dio de empreiteiro ou organização que, embora não cons 
tituídos em empresa, utilizem mão-de-obra para produ~ 
ção e fornecimento de produto agrário "in natura"; 

b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, 
trabalhe na atividade rural, individualmente ou em re
gime de economia familiar, assim entendido o trabalho 
dos membros da economia familiar, assim entendido o 
trabalho dos membros da família indispensável ã própria 
subsistência e exercido em condições de mútua depen
dência e colaboração; · 

c) o pescador que, sem vínculo empregatício, na condição 
de pequeno produtor, trabalhando individualmente ou em 
regime de economia familiar faça da pesca sua prof is
são habitual ou meio principal de vida e esteja matri
culado na repartição competente. 

"Artigo 59 - A designação do dependente de que trata a alí
nea b do item II do Artigo 29 prescinde de formalidade espe
cial, valendo para esse efeito declaração expressa do traba 
lhador perante o FUNRURAL ou Sindicato de classe de trabalha 
dores ou empregados rurais, anotado na respectiva Carteira 

· de Trabalho e Previdência Social, ou em documento específico 
fornecido por qualquer das aludidas entidades(!). 

"Artigo 109 - Para o trabalhador rural empregado, a Carteira 

(1) Artigo 29 - São Beneficiários do PRORURAL, item II, na 
qualidade de dependentes do trabalhador rural, alinea b: 
a pessoa designada que, se do sezo masoulino, só poderá 
ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) 
anos ou inválido. 
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de Trabalho e Previdência Social, devidamente anotada e para 
o pescador, a Caderneta de Inscrição Pessoal devidamente vi
sada pela repartição competente, serão documentos hábeis pa
ra a obtenção dos benefícios do PRORURAL; para as demais c~ 
tegorias de trabalhador rural e para os dependentes e condi
ção de beneficiário serã comprovada mediante documentos há
beis, no ato da respectiva inscrição no FUNRURAL,cabendo aos 
dependentes promovê-la, quando o trabalhador rural não o tenha fei 
to, para obtenção dos benefícios que lhes forem devidos. 

"Parágrafo 19 - A caracterização da qualidade do trabalhador 

rural,para efeito da concessão dos benefícios pecuniários do 
PRORURAL, dependerá da comprovação de sua atividade pelo me
nos nos 3 (três) Últimos anos anteriores à data do pedido de 
benefício, ainda que de forma descontínua. 

"Parágrafo 29 - Na impossibilidade de obtenção da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social.ou nos casos em que não cai 
ba a emissão desta, será admitida a apresentação de documen
to que possa suprir a sua falta, fornecido por Sindicato de 
classe de trabalhadores ou empregados rurais, desde que con
tenha os elementos indispensáveis à identificação e qualifi
cação do trabalhador rural e seus dependentes, conforme ins
truções que forem expedidas pelo FUNRURAL. 

"Parágrafo 39 - SÓ será feita a inscrição na oportunidade em 
que for solicitado o benefício pecuniário. 

"Capítulo II - Dos Empregadores -

"Artigo 139 - Considera-se empregador rural, para os efeitos 
deste Regulamento, a pessoa física ou jurídica, proprietária 
ou não, que em estabelecimento rural ou prédio rústico, ex
plore atividade agrícola, pastoril, hortigranjeira ou indús 
triarural, bem como a extração dos produtos primários vegetais, 
ou animais em caráter permanente ou temporário, diretamen 
te ou através de prepostos, com o concurso de empregados. 
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"Parágrafo 19 - Indústria rural é a atividade que compreende 
o primeiro tratamento dos produtos agrários, sem transformá 
los em sua natureza. 

"Parágrafo 29 - Estabelecimento rural é o imóvel destinado 
precipuamente ao cultivo da terra, i extração de matérias
primas de origem animal ou vegetal, i criação, à recriação,ã 

-invernagem ou a engorda de animais. 

"Parágrafo 39 - O primeiro tratamento dos produtos "in natu

ra" 'derivado das atividades principais indicadas no Parágra
fo anterior compreende: 

a) o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos 
produtos agropecuários e hortigranjeiros e das matérias
primas de origem animal ou vegetal para posterior vendaou 
industrialização; 

b) aproveitamento dos subprodutos oriundos das operaçoes re-

feridas no Parágrafo: anterior, de preparo e 
dos produtos "in natura". 

modificação 

"Parágrafo 49 - Não se considera indústria rural aquela que, 
operando a primeira transformação do produto agrário, o al-
tera na sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria
prima. 

"Parágrafo 59 - Os empregados de nível universitário das em
presas rurais-ou daquelas que prestam serviços de natureza 
rural a terceiros, bem assim os que exerçam suas atividades 
nos escritórios e lojas das aludidas empregadoras, não serão 
considerados beneficiários do PRORURAL mas vinculados ao Sis
tema Geral da Previdência Social. 

"Título II - Dos Beneficias -

"Artigo 149- O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
consistirá na prestação dos seguintes benefícios: 

I - Aposentadoria por velhice; 
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II - Aposentadoria por invalidez; 

III - 'Pensão; 

IV - Auxílio f~neral; 

V - Serviços de safide; 

VI - Serviço Social. 

"Seção III - Da Pensão -

"Artigo 199- A pensao por morte será devida aos dependentes 

do trabalhador rural e constituirá numa prestação mensal equi 
valente a 50,0% (cinqüenta por cento) do salário mínimo de 

maior valor no País, a contar da data do 5bito. 

"Parágrafo 19 - Somente farão jus à pensão os dependentes do 

trabalhador rural, chefe ou arrimo da unidade familiar, fale 
cido depois de 31/12/1971, ou, no caso de pescador, depois 

de 31/12/1972. 

"Seção IV - Do Auxílio Funeral -

"Artigo 26 9 - O auxílio funeral, -~º importe de um salário mí
nimo de maior valor vigente no País, será devido por morte 

do trabalhador rural, chefe ou arrimo da unidade familiar,ou 

de seu cônjuge dependente, e pago a quem houver comprovada -
mente promovido, às suas expensas, o sepultamento. 

"Parágrafo Onico ...; O disposto neste Artigo aplica-se,também, 

ao trabalhador rural a que se refere o Parágrafo 39, do Arti 
go 159 (l). 

( 1) Artigo 159- Parágrafo 3 9 - A· "aposentadoria por 
assim aomo a aposentadoria por invalid~z, sera 
devida ao trabalhador rural que não faça parte 
ma unidade familiar, nem tenha dependentes. 
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"Capítulo II - Benefícios em Serviços - Seção I - Serviços de 

Saúde -

"Artigo 279- Os serviços de saúde serao prestados com a am
plitude que permitirem os recursos do FUNRURAL, em regime de 

gratuidade total ou parcial, segundo a renda familiar e os 
encargos de família do beneficiário. 

"Parágrafo 19 - A gratuidade total dos serviços de saúde se
rá limitada, em princípio, aos beneficiários assalariados em 
geral, não se estendendo, porém, aos medicamentos, salvo nos 

casos de internação hospitalar. 

"Parágrafo 29 - Os serviços de saúde serao parcialmente cus
teados pelos beneficiários de que trata a alínea "b" do item 
I, do Artigo 29, consoante critério a ser estabelecido pelo 

Conselho Diretor do FUNRURAL. 

"Artigo 289- Os serviços de saúde compreenderão: 

a) prevençao às doenças e educação sanitária; 

b) assistência à maternidade e à infincia; 

c) atendimento médico e cirúrgico em ambulatório, ou em regi 

me de internação hospitalar, ou, ainda, em domicílio; 

d) exames complementares; 

e) assistência odontológica, clínica e cirúrgica. 

"Artigo 299- Adotar-se-á, para prestação dos serviços de saú 

de, o sistema de subsídios e, quando necessário.doação de 
equipamento, a cargo do FUNRURAL, mediante convênio deste com 
estabelecimentos hospitalares ou ambulatórios mantidos: 

a) pela União, Estados e Municípios ... ; 

b) com instituições de previdência social ... ; 

c) por Universidades e Fundações ... ; 

d) por entidades privadas de preferência com as de natureza 

beneficente; 

e) por entidades sindicais de trabalhadores ou de produtores 
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rurais; 

f) por cooperativas de produtores rurais ... ; 

g) por empresas que empreguem recursos próprios no desenvol
vimento dos serviços sociais. 

" Seção II - Do Serviço Social -

"Artigo 359- O Serviço Social terá por finalidade propiciar 
aos beneficiários do PRORURAL melhoria de seus hábitos e de 
suas condições de existência, mediante ajuda pessoal em suas 
diversas necessidades ligadas à assistência prevista neste 
Regulamento e será prestado com a amplitude que permitiremos 
recursos orçamentários do FUNRURAL e segundo as possibilid~ 

des locais. 

"Artigo 369- O Serviço Social abrangerá basicamente, as se
guintes modalidades: 

I - Assistência jurídica para habilitação dos benefícios em 
juízo ou fora dele, solicitados os ofícios da Justiça 
Gratuita, quando for o caso, e a colaboração das enti
dades sindicais de trabalhadores e de empregadores. 

II - Pesquisas destinadas ao conhecimento do meio rural, n~ 
tadamente das reais condições de existência e da capa
cidade dos beneficiários em atender às necessidades,ig 
clusive participaçã~ no custeio dos serviços de saúde. 

III - Fornecimento de medicamentos aos beneficiários, na for 
ma do Artigo 19, do Decreto n9 68 806, de 25/06/1971. 

IV Incentivo à habilitação e aproveitamento, no meio ru

ral, de pessoal destinado ao desempenho de serviços au 
xiliares de enfermagem, obstetrícia e puericultura. 

V Colaboração com serviços de prevenção is doenças e de 
educação sanitária. 

"Artigo 379- O Serviço Social será executado mediante acordo 
ou convênio com entidades sindicais rurais de ambas as cate
gorias e Órgãos federais, estaduais, municipais ou institui 
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çoes do direito privado consideradas de utilidade pública, 
inclusive estabelecimentos de ensino que mantenham serviços 
especializados, sendo vedada a sua execução direta pelo 
FUNRURAL. 

"Parágrafo 19 - A orientação e a supervisão do serviço social 
caberá a assistentes sociais. 

"Título IX - Das Disposições Gerais e Transitórias -

"Artigo 146 9- O "Dia do Trabalhador Rural" será comemorado 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social como etapa 
decisiva, assinalada pela Lei Complementar n9 11,de 25/05/ 
1971, na marcha da integração progressiva do homem do campo 
no Sistema Geral da Previdência Social. 

"Artigo 1509- As entidades sindicais de trabalhadores e de 
empregadores rurais poderão ser utilizadas em serviços de 
fiscalização e na identificação dos grupos rurais abrangi -
dos pelo PRORURAL ressalvado o disposto no Parágrafo 19 des 
te Artigo. 

' "Parágrafo 19 - Aos empregados referidos neste Artigo que,p~ 
lo menos, desde a da ta da Lei Complementar n 9 11, de 25/5/1971, 
vêm sofrendo, em seus salários, o desconto da contribuição 
devida ao INPS, é garantida a condição de segurados desse Ins
tituto. 

"Parágrafo 29 - Subordinam-se ao regime do PRORURAL: 

I Os safrist,as, assim considerados os trabalhadores ru

rais cujos contratos tenham sua duração dependente de 
variações estacionais da atividade agrária. 

II - Os trabalhadores rurais de- empresa agro-industrial em
pregados exclusiva e comprovadamente em outras cultu
ras que nao a da matéria-prima utilizada pelo setor in 
dustrial. 

"Artigo 1559- Para aqueles que já tiveram completado 65 (se.?_ 
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senta e cinco) anos de idade em 19 de janeiro de 1972,a apo
sentadoria por velhice só será concedida se, na data da pu
blicação da Lei Complementar n9 11, de 25/05/1971, tinham a 
condição de trabalhadores rurais, ou deixaram de exercer a 
atividade de natureza rural, por motivo de idade, mas perma
neceram vivendo no meio rural, na dependência deste. 

"Artigo 156 9- Em relação ã data de início da aposentadoria 
por velhice, · ficam ressalvados os direitos daqueles que, me 
diante documentos hábeis, originários de assentos lavrados 
antes de 31 de dezembro de 1971, comprovem haver atingido a 
idade de 6 S (sessenta e cinco) anos a tê 31 de outubro de 1973. 

"Parágrafo Onico - O FUNRURAL poderá, a seu critério, acei
tar outros elementos de convicção para a comprovação a quese 
refere o "caput" deste Artigo, quando os interessados não pos

sam fazer prova na forma nele estabeleci.da". 

A execução do Programa PRORURAL está hoje a cargo do FUNRURAL, 
~ 

uma autarquia. O PRORURAL deve assistir o trabalhadordo cam-
po~ assim como o INPS deveria dar assistência ao trabalhador 
urbano. 

Os benef Ícios concedidos aos trabalhadores rurais foram es
tendidos aos pescadores, enquanto que as empresas rurais já 
vinculadas ao INPS e seus empregados de nível universitário, 
escritórios e lojas dessas empresas, continuam vinculados 
ao INPS. 

Quanto ao Serviço Social, o plano quase que se aproxima da 
perfeição, com pequenas restrições quanto ao modo de. atuaçã~ 
Entretanto, sabe-se de antemão que a assistência prevista só 
poderá tornar-se efetiva quando a autarquia dispuser de re
cursos suficientes e eficiência operacional. Perspectiva ba~ 
tante remota, pois o próprio INPS, com estrutura organizada 
há muito tempo, está longe de atender satisfatoriamente à po 

pulação, e com uma das maiores receitas do País. 

Apesar dos aumentos sucessivos estabelecidos pelas legisla-
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ções subseqti~ntes, os benefícios, que passaram de 30,0% para 

50,0% do maior salário mínimo vigente no País, constituem um 
valor irris6rio para suprir as necessidades mínimas para a 
sobrevivência do homem. Se com o salário mínimo o homem já 

vive em situação de quase indigência, como classificar a si

tuação do beneficiado que recebe apenas 50,0% do maior salá 
rio mínimo vigente no País? E quando esse beneficiário - e -e a maior parte dos casos - tem ainda outros dependentes? 

A Última legislação sobre o assunto aumentou para 100,0% o 
auxílio funeral. Trata-se de liberalidade muito suspeita:e~ 

hora seja maior a mortalidade nessa população, principalmeg 
te a infantil, funeral não ocorre todos os dias, e quando oco!. 

re, há a natural cotização de amigos e parentes para atender 
às despesas. Por que não estender essa liberalidade ao apo
sentado, por exemplo? 

Ressalte-se que o Programa de Assistência ao Trabalhador Ru

ral deu muito pouca atenção à educação do homem que traba -
lha no campo. 

O PRORURAL, como programa prioritário, deveria entrar em con 

tato com o Ministério de Educação e Cultura, Secretarias de 

Educação dos Estados, Secretarias de Educação dos Municípios, 
-para que com a conjugação de esforços pudessem atender as 

"particularidades e peculiaridades locais" ditadas pelo Pla
no de Implantação da Reforma do Ensino, Lei n9 5 692/71. Afi 

nal, não é de consenso que s5 através da educação se modifi 
ca o' ·~omem? Não é palavra de ordem oficial a "educação para 
o desenvolvimento?" 

De certa forma, atualmente o homem do campo vem recebendo 

maiores atenções que em um passado não muito remoto. Mas a 
situação está longe do desejável. Entretanto, o estágio atual 
atingido pelo país, o domínio das técnicas agrícolas, os re 

cursos industriais - que possibilitam a mecanização intensa 

da lavoura - , os recursos financeiros disponíveis - que po 
<leriam ser investidos no campo prioritariamente - , as possi 

bilidades do merc~4o (tanto interno como externo), tudo isso 
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poderia significar uma perspectiva promissora para o futuro 

agrícola do país, dependendo de uma política agrícola adequa 

da. Ao homem que trabalha no campo, deveriam ser oferecidos 
reais benefícios e concreta proteção. As leis não deveriam 

nem oferecer brechas para serem violadas no seu espírito,nem 

regatear naquilo que diz respeito ao mínimo necessário à so

brevivência. Não se nega o que já foi conquistado, embora 

tão pouco mas de tão grande significado para aqueles que an

tes nada tinham para reivindicar. 

São bem poucos no Estado de São Paulo os trabalhadores do Céi!!! 

po beneficiados pelo Estatuto do Trabalhador Rural e legisl~ 

ção subseqtiente. O que equivale dizer que são pouquíssimos 

no Brasil. E fácil explicar porque: na medida que novos be

nefícios vão sendo adicionados às leis anteriores, o custo 

do trabalhador agrícola permanente torna-se mais alto e a 

solução para os patrões do campo é a dispensa maciça, perma

necendo como trabalhadores agrícolas legalmente registrados 

apenas .os estritamente necessários. O crescimento numéri

co, de ano para ano, desses trabalhadores "sorteados", regi~ 

trados em carteira , não é proporcional à oferta de mão-de

obra no mercado de trabalho. 

O problema, com a migração voluntária ou forçada, acaba sen

do transferido do campo para a cidade, com a desestrutura

ção da periferia urbana, ériando problemas de toda ordem pa

ra as cidades que recebem esses homens liberados tran~itoria 

mente do trabalho do campo. Sem a proteção necessária, es

ses migrantes vão aumentar, continuamente, o exército da po

pulação excedente urbana. Nas cidades, o processo de incha 

çao se acelera: crescem as favelas, aumentam as residências 
sem benfeitorias mínimas - luz, água encanada, esgoto, asfalto etc 

intensifica-se a mendicância.incrementa-se a prostituição ,mu_! 
tiplicam-se os desempregados ou subempregados, sobe o Índi 

ce de criminalidade, diminui a renda "per capita", cai o Ín

dice de alfabetização, baixa o Índice de saúde etc (Fotos 3, 

4 e 5). 
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Foto 3 - Vila Moreira, constituída de população excedente U! 
bana de Serra Azul. Surgiu a partir de 1960. Ausên 
eia dos mais elementares serviços públicos de urba
nização água,luz,esgoto,calçada,arruamento. Mu 
nicípio de Serra Azul (Foto O.A.e. Silva 2/71). 
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Foto 4 - A população excedente urbana vive em "casas" extre

mamente precárias. Município de Andradina (Foto Jor 

nal da Tarde 11/73). 
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Foto 5 - Proliferam desordenadamente as casas, fruto da in

chação urbana. Quando há luz elétrica, alguns che 

gam a ter televisão º Município de Guarujá (Foto Jor 

nal da Tarde 5/73). 
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A agudização desse processo intensifica os programas•de as

sistência social, tais como: S.O.S.-Serviço de Orientação So 

cial, SAC-Serviço de Assistência à Comunidade, FAC-Fraterno 

Auxílio Cristão etc, que não resolvem o problema, porque co

mo é óbvio, os recursos materiais nunca são suficientes, con~ 

tituindo-se esses programas em paliativos paternalistas. 

O migrante transplantado para a cidade acaba quase sempre vol

tando para o trabalho do campo, só que agora como "volante", 

seja porque as lides 40 campo é o único trabalho que conhece, 

seja porque não existe outra opção para sua sobrevivência. "O trabalho 

volante não é novo nà agricultura brasileira, mas foi nos Últimos te!!! 

pos, ou mais precisamente, na década de 60 que ele adquiriu 

forma e volume visíveis à percepção ... 

"O fenômeno do trabalho volante é difundido em quase todo o 

país. Tabulações do Censo, especialmente elaborados pelo lBI 
para o presente estudo, mostram que a proporção das pessoas 

economicamente ativas ocupadas na agricultura e residentes 

nas áreas urbanas era de 27,0% em São Paulo, 13,0% em Pernam 
buco, 7,0% no Paraná e 15,0% em Goiás"(l). 

Esses 27,0% de trabalhadoresresidentes nas cidades mas dedi

cando-se às atividades rurais, não retrata com exatidão a 

realidade. Esse percentual seria muito mais alto se fosse 

considerado o trabalho eventual da mulher, o trabalho do es 

tudante. Além do fato de que o volante muitas vezes alia à 
-sua atividade no campo serviços de biscate na cidade, e a 

época do censo muitos declaram a segunda atividade, mascaran 

do profundamente a realidade. Ainda repetindo, mas para 

maior clareza, convém assinalar que além da legislação traba 
' 

lhista par~ o campo, funcionaram como fatores repulsores re~ 
ponsâveis-pela migração campo/cidade e mecanização da lavou

ra e a expansão das pastagens. 

(1) GONZALES, Elbi~ N. e BASTOS, Maria Inês. op. cit. p. 4. 
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A cidade, através da industrialização, deixa de funcionar -como polo de aglutinação de uma força repulsora oriunda do 

campo para se transformar em pólo de atração, com o aceno de 

novas oportunidades de trabalho. Atração ilusória, uma vez 

que suas exigências de qualificação par~ a mão-de-obra que 

recruta, elimina, na pritica, quase a totalidade dos elemen

tos que vieram do campo. 

Expulsos ou atraídos, de qualquer forma excedentes de uma so 

ciedade que não tem como absorvê-los condignamente, essa po

pulação, que não encontra oportunidade de ocupação no setor 

secundário, volta-se para o setor primário, como volante , 

ou para o setor terciário, em atividades caracterizadas fre

qUentemente como subemprego. Recebendo baixa remuneraçao, 

trabalhando poucos dias no ano, alimentando-se pessimament~ 

a Única opção que sobra a essa população migrante ou do cam

po, ou de outra cidade, ou de outro Estado ê residir na peri 

feria urbana. Assiste-se a uma degradação da paisagem urba

na onde os amontoamentos daquilo que se poderia chamar habi

tação dão uma péssima aparência. Infelizmente nao se tra -
duz apenas em péssima aparência, mas em realidade ... e o 

Estatuto do Trabalhador Rural também concorreu para aumentar 

a situação de caos. 
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5. AS MIGRAÇÕES E O ESTATUTO DO TRABALHADOR RURAL 

Ao se analisar o problema das migrações para o Estado de São 

Paulo e no Estado de São Paulo, devem-se considerar três mo

mentos básicos: predomínio de migração internacional, de mi 

graçao nacional e de migração dentro do próprio Estado. 

A presença do elemento e~trangeiro foi extremamente marcan

te na paisagem paulista nos fins do século XIX e início do 

século XX. Acompanharam a marcha da agricultura cafeeira, 

principal atividade econômica do Estado. Concorreram ainda 

para aumentar a população, para a abertura de estradas, vias 

férreas, necessários para o escoamento da produção. 

Esse aumento da população determinado pela chegada de estran 

geiros, foi muito além do crescimento vegetativo e essa mao

de-~bra muito concorreu para o desenvolvimento do meio rural 

e urbano de São Paulo. 

Da população paulista de 1920, a quinta parte era constituí 

da de estrangeiros, predominando o italiano, com 50,0% do to 

tal. 

"Radicaram-se os estr-ángeiros de preferência nas zonas mais 

prósperas do Estado: a Capital sempre exerceu forte atração 

sobre eles, fixando-se aí 25,0% do seu contingente total em 

1920, Índice elevado a 37,5% em 1940. Após o município da 

Capital, foi a Mojiana aquela que, em 1920, abrigou o maior 



número de estrangeiros: 16,8% do total do Estado"(l)_ 

Esses imigrantes estrangeiros geralmente acompanhavem o des
locamento das frentes pioneiras da cultura cafeeira. Desse 

modo, nas áreas onde começava a decadência e conseqüente re
tração da cultura, quando os cafezais iam sendo abandonados 

pela sua fraca produtividade, o percentual de estrangeiros, 
em relação à população da área, também caía consideravelmen

te. 

o elemento estrangeiro que não acompanhou a marcha do café, 
passou a colaborar tanto em atividades urbano-industriàis como 

permaneceu em áreas onde adquiriu propriedade ou ainda fi
cou como colono. 

Outro traço característico da presença do estrangeiro na oc~ 
pação do território ê uma espécie de compartimentação, dete~ 
minada mais ou menos pelo período em que chegaram no País, 
definindo áreas com predomínio desta ou daquela nacionalida
de (Tabela 31). O italiano marcou a paisagem da Mojiana, o 
espanhol em trechos da região de Rio Preto (Nova Granada), o 
japonês tornou-se elemento característico da Noroeste, Alta 
Paulista e Alta Sorocabana, enquanto os portugueses permane
ciam de preferência nos centros urbanos(Z). 

No conjunto, a distribuição do imigrante estrangeiro, consi
derando aproximadamente as 5 500 000 pessoas entradas no 
País a partir de 182G até 1970, é a seguinte:(3) 

(1) CAMARGO, José Franaisao de - Cresaimento da População no 
Estado de são PauZo e seus Aspeatos Eaonômiaos (Ensaios 
sobre as relações entre a Demografia e a Eaonomia) -
VoZ. 1 - USP-FFCL - Boletim 153 - São Paulo, BrasiZ: 
1952, p.264-265. 

(2) Esses portu~ueses eram em geral atraldos pelos trabalhos 
no porto de Santos, nas companhias City e Light explora
doras dos serviços de transportes urbanos e nos serviços 
braçais das respeativas prefeituras. 

(3) HUGON, Paul - Demografia Brasileira. Editora AtZas S/A e Editora 
a.a. Universid.a.de de São PauZo. São Paulo, 1973. p. 99-101 e anuá
rios Estatistiaos do Brasil, 1970-73. Fund.a.ção IBGE. 
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PER!ODO ITALIANOS PORTUGUESES 

1885 - 1889 (1) 137 367 18 486 
1890 - 1894 210 910 ~ 30 754 
1895 - 1899 219 333 28 259 
1900 - 1904 111 039 18 530 
1905 - 1909 65 595 38 565 
1910 - 1914 88 692 111 491 
1915 - 1919 17 142 21 191 
1920 - 1924 45 306 48 200 
1925 - 1929 29 472 65 166 
1930 - 1934 6 946 17 015 
1935 - 1939-C2) 5 483 19 269 
1940 - 1944 307 6 671 
1945 - 1949 9 212 11 443 
1950 - 1954 50 435 70 806 
1955 - 1959 24 693 48 347 
-70'íHL- .J.01'1 <=J3L ~-J-'f 

' "1 3 

TABELA 31 

ESTADO DE SÃO PAULO 
IMIGRANTES ESTRANGEIROS 

1885/59 

ESPANHÓIS JAPONESES 

4 843 -
42 316 -
44 678 -
18 8-42 -
69 682 825 

108 154 14 465 
27 172 12 649 
36 502 - 6 591 
27 312 50 573 

4 876 76 527 
1 708 25 141 

181 .2 945 
1 136 1 

34 256 2 671 
28 040 25 912 

'-1Uqb<J'J' IA.._ J "\9 ~Ot::> 

DIVERSOS 

6 968 
20 899 
11 305 
11 191 
23 870 
40 096 

5 530 
60 713 

117 418 
23 535 
17 524 
-2 660 

19 436 
39 874 
39 969 

'1 'I o ~ 5P (-,. 
FONTE: De artamento de Imi ra ao e Coloniza ao. Secretaria da A ricultura p g ç ç g 

NÃO ESPECI 
FICADOS - TOTAL 

- 167 664 
14 855 319 732 

111 678 415 253 
11 693 171 295 

- 196 539 
- 362 898 
- 83 684 
- 197 312 
- 289 941 
- 128 899 
- 69 125 
- 12 764 
- 41 228 
- 198 042 
- 166 961 

133.:::>~ L. "2 S'.2./ '3 3 ~ 
do Estado de Sao Paulo. 

(1) 
(2) 

TIC - Estatística de Imigração, 1962, p. 42 .. 
Instalações da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo (Lei Provincial n9 56 de 21/03/1885). 
Nova fase de serviços de imigração. Reorganização do atual Departamento de Imigração e C~ 
Ionização, pelo Decreto n9 7 316 de 05/07/1935. 



DISCRIMINAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO 

PERCENTUAL 

Portugueses 31,7 

Italianos 30,3 

Espanhóis 12,5 
Alemães 4,6 

Japoneses 3,6 
Outros 16,7 

TOTAL 100,0 

O quadro sofre hoje profunda alteração, quando analisado em 
relação à atual entrada do elemento estrangeiro, quer quanto 
ao total de imigrantes, quer quanto a sua nacionalidade. O 

Estado de São Paulo continua sendo o Estado eleito por boa 
parte dos estrangeiros, que aqui chegando se engajam nas ati 
vidades comerciais, industriais e de serviços. A agricultu
ra hoje representa atrativo muito menor por razões Óbvias. Es 
sa redução do fluxo imigratório tornou-se patente a partir 
da década de 1960. O-fenômeno não se restringe a São Paulo, 
nem ao Brasil, mas ao continente, "a toda a América Latina 
em função de instabilidade político-econômica. A desvalori
zação contínua da moeda em função do processo inflacionário 
e instabilidade política têm orientado a população principa! 
mente européia para a própria Europa. Claro que outras cau
sas poderiam ser anexadas a estas, corno por exernplo:distância, 
possibilidade de bons salários, retorno fácil etc"(!) (Tabe
la 32); 

A maior e~trada de imigrantes continua sendo hoje a do port~ 
guês. Caiu sensivelmente a entrada de italianos,enquanto a~ 
surne papel cada vez mais importante a participação percentual 

(1) HUGON, Paul - op. ait. p. 4?-153. 
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ANO PORnJGUESES ITALIANOS 

1961 15 819 2 413 
1962 13 713 1 900 
1963 11 587 867 
1964 4 279 476 
1965 3 262 642 
1966 2 708 643 
1967 3 838 747 
1968 3 917 738 
1969 1 933 477 
1970 1 773 357 

TOTAL 62 829 9 360 

PERCENTAGEM 43,6 6,5 

TABELA 32 

BRASIL 
ENTRADA DE ESTRANGEIROS 

1961/70 

ESPANHÓIS JAPONESES 

9 813 6 824 
4 968 3 527 
2 436 -

616 1 138 
550 903 
469 937 
572 1 070 
743 597 
568 496 
546 435 

21 281 15 927 

14,8 11,1 

ALEMÃES OUTROS TOTAL 
GERAL 

703 - 43 589 
- - 31 138 

601 - 23 859 
323 - 9 995 
365 - 9 838 
377 - 8 17 5 
550 - 11 352 
723 - 12 521 
524 - 6 613 
535 - 6 887 

4 601 - 143 967 
-

3,2 20,8 100,0 

' ' ' . -· • . • -FONTE: Hugon, Paul - Demografia Brasileira - Anuarios Estatisticos do Brasil. Fundaçao IBGE . 



do japonês; situação ji existente em 1970, conforme revela 
a tabela anexa (Tabela 33). Deve-se frisar que, por serre
cente a imigração japonesa, sua distribuição percentual na 

referida tabela i da maior relevincia. 

Sintetizando, a situação dos estrangeiros vivos no Estado de 
São Paulo, em 1970, i a seguinte: 

DISCRIMINAÇÃO PARTICIPAÇÃO 
PERCENTUAL 

Portugueses 35,3 
Japoneses 17 7 
Italianos 14 8 

Espanhóis 13 4 
Alemães 3,0 

Outros 15,8 

TOTAL 100,0 

Deve-se ressaltar a posição dos imigrantes japoneses vivos nes 
sa síntese, considerando que, por ser a corrente imigratória 
mais recente, constitui a população estrangeira mais nume
rosa, depois da portuguesa. A participação dessa população 
não vem se restringindo apenas à agricultura - hoje os jap~ 
neses voltam-se, em grande parte, para as atividades urba -
nas, onde seu papel na atividade industrial tem sido bastan
te relevante, conseqüência dos investimentos japoneses fei
tos em São Paulo no setor industrial. 

A Grande São Paulo, como é natural, tem sido a reg1ao eleita 
pela grande maioria dos estrangeiros que procura o Estado pa 
ra sede de residência . 

. Essa atração, regra geral, tem sido em direção às ireas de 
maior fixação de cada grupo estrangeiro. Provavelmente, as 
razões determinantes são os vínculos de ordem social (pareg 
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TABELA :J:J 

ESTADO DE SÃO PAULO 
NACIONALIDADE, POR SEXO, COM INDICAÇÃO PARA OS ESTRANGEIROS DAS NATURALIDADES 

PREDOMINANTES , SEGUNDO AS REGIÕES 

1970 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS ALEMÃES ARGEN AUSTRfA ESPA- ITALIA JAPONE 
TI NOS cos NHÕIS NOS- NESES 

São Paulo 15 782 6 016 3 537 58 146 67 726 66 473 

Santos 604 soo 141 7 743 2 303 3 648 

São José dos Campos 246 114 27 720 869 2 037 

Sorocaba 402 136 76 2 370 2 308 5 692 

Campinas 965 365 210 3 252 7 663 5 306 

Ribeirão Preto 273 266 122 2 067 4 120 3 577 

Bauru 104 114 66 1 844 1 512 2 93 6 

São José do Rio Preto 58 154 49 3 420 2 446 2 680 

Araçatuba 59 77 53 1 310 1 027 4 916 

Presidente Prudente 260 123 51 1 838 1 177 6 362 

Marília 296 123 68 1 719 1 360 5 449 

TOTAL 19 049 7 988 4 400 84 429 93 081 109 530 . . 

.t'UNT.t::: runda ç ao lBGE-lnstituto Brasileiro ae ~eo g rafia e tstatistica. 

LI BANE -SES 

7 536 

326 

378 

288 

683 

883 

290 

491 

261 

180 

362 

11 678 



TABELA 33A 
ESTADO DE SÃO PAULO 

NACIONALIDADE, POR SEXO, COM INDICAÇÃO PARA OS ESTRANGEIROS DAS NATURALIDADES 
PREDOMINANTES, SEGUNDO AS REGIÕES 

1970 

URU- SEM DECLA TOTAIS 
REGIÕES ADMINISTRATIVAS OUTROS -GUAIOS RAÇÃO 

Homens Mulheres 

São Paulo 1 564 43 428 932 240 259 223 986 

Santos 121 1 726 84 22 985 17 715 

São José dos Campos 16 876 49 3 736 2 941 

Sorocaba 26 943 71 7 818 6 569 

Campinas 78 2 513 109 14 973 12 618 

Ribeirão Preto 23 713 66 8 684 7 547 

Bauru 10 251 53 4 576 4 147 

São José do Rio Preto 8 266 70 6 783 5 662 

Araçatuba 18 302 90 4 936 4 364 
' Presidente Prudente 8 484 59 7 004 6 101 

Marília 12 316 46 6 676 6 029 

TOTAL 1 884 51 819 1 629 328 410 300 669 

!'UNTb: IBGE-Instituto Brasileiro de Geo raf ia e g Estat1stica. 



TABELA 33-1 

ESTADO DE SÃO PAULO 
NACIONALIDADE, POR SEXO, COM INDICAÇÃO PARA OS ESTRANGEIROS DAS NATURALIDADES 

PREDOMINANTES, SEGUNDO AS REGIOES 

1970 

URU- SEM DECLA TOTAIS 
REGIOES ADMINISTRATIVAS OUTROS -GUAIOS RAÇÃO Homens Mulheres 

São Paulo 1 564 43 428 932 240 259 223 986 

Santos 121 1 726 84 22 985 17 715 

são José dos Campos 16 876 49 3 736 2 941 

Soro caba 26 943 71 7 818 6 569 

Campinas 78 2 513 109 14 973 12 618 

Ribeirão Preto 23 713 66 8 684 7 547 

Bauru 10 251 53 4 576 4 147 

São José do Rio Preto 8 266 70 6 783 5 662 

Araçatuba 18 302 90 4 936 4 364 

Presidente Prudente 8 484 59 7 004 6 101 

Marília 12 316 46 6 676 6 029 

TOTAL 1 884 51 819 1 629 328 410 300 669 
-

rUNfE: IBGE-Inst1tuto Brasileiro de Geo rafia g e Estat1st1ca. 



tes e conhecidos), mas constitui também fator importante o 

econômico, que se expressa em maiores oportunidades. Também 

é importante para essa escolha o número de remanescentes de 

sua origem na região. Depois da Grande São Paulo, o pólo de 

atração mais importante, e obedecendo aos fatores acima men

cionados, são para os japoneses a região de Presidente Pru

dente, e em seguida as regiões de Sorocaba, MarÍlia,Campinas, 

Araçatuqa etc. Quanto aos italianos, preferem Campinas, de

pois Ribeirão Preto; os portugueses, Santos e São Paulo 
princi;1almente. 

~ conveniente ressaltar que, em 1970, a participação do es
trangeiro no Estado de São Paulo em relação à população to
tal é pouco representativa: 3,54%. Embora quant-itàtivarnente 

essa participação não represente quase nada, qualitativamen

te sua importância é extraordinária. Quanto à distribuição 

por sexos, há nessa população estrangeira um certo equilíbrio 

entre o n~mero de homens e mulheres, com pequena vantagem p~ 

ra o núm~ro de homens (Tabela 34). 

A partir de 1920 começa a tomar vulto~ migração de nacio-

nais para o Estado de São Paulo, especialmente da região Nor 
deste. Em 1928 a migração interna suplanta a internacional. 

A partir de 1934 assume maioria absoluta, o que pode ser ob

servado através de dados constantes da Tabela 35. Após o pe

ríodo 1931-35, o migrante nacional toma a dianteira nas est~ 

tfsticas oficiais, posição que ocupa até os nossos dias, sen 
do que, a partir do quinquênio 1941/1945, vem constituindo 

mais de 3/4 do total de pessoas entradas no Estado. 

Inicialmente vieram à procura de trabalho nas zonas cafeei

ras iniciando migração nitidamente rural/rural. Em seguida, 

voltados ainda para o setor primário, dirigiram-se para o 

trato do algodão e outros cereais. 

Em 1940, o Estado de São Paulo contava com 749 539 pessoas 

oriundas de outros estados, em 1950 com 1 080 428, em 1970, 

- 18 5 -



REG ICES .AJl.f!NISTRATIVAS 

São Paulo 
Santos 
São José dos Campos 
Sorocaba 
Campinas 
Ribeirão Preto 
Bauru 
São José do Rio Preto 
Araçatuba 
Presidente Prudente 
Marília 

TOTAL 

TOTAL GERAL 

FONTE: IBGE-Instituto 

TABELA 34 

ESTADO DE SÃO PAULO 
NACIONALIDADE, POR SEXO, SEGUNDO AS REGIÕES 

1970 

BRASILEIROS BRASILEIROS NA ESTRANGEIROS NATOS TURALIZADOS -

Homens M.llheres Homens M.llheres Homens t.i.llheres 

3 775 407 3 857 815 26 025 16 238 240 259 223 986 
399 068 389 787 1 999 806 22 985 17 715 
391 040 388 006 635 295 3 736 2 941 
551 208 532 318 1 816 1 281 7 818 6 569 

1 045 537 1 018 247 4 062 3 126 14 973 12 618 
700 384 684 549 3 496 2 691 8 684 7 547 
268 654 264 480 1 644 1 168 4 576 4 147 
465 692 449 872 1 975 1 297 6 783 5 662 
2_65 801 255 931 946 571 4 936 4 364 
355 266 341 534 1 399 831 7 004 6 101 
338 713 328 281 1 351 795 6 676 6 029 

8 557 602 8 510 820 45 348 29 099 328 410 300 669 

17 068 422 74 447 629 079 

Brasileiro êfe Geo g raf1a e Estat1st1ca. 

TOTAIS 

Homens M.llheres 

4 041 691 4 098 039 
424 052 411 308 
395 411 391 242 
560 842 540 158 

1 064 -552 1 034 011 
713 396 694 787 
274 874 269 795 
474 450 456 811 
271 683 260 866 
363 669 348 466 
346 740 335 105 

8 931 360 8 840 588 

17 771 948 



PER!ODOS 

1820 - 1900 
1901 - 1905 
1906 - 1910 
1911 - 1915 
1916 - 1920 
1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1940 
1941 - 1945 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 

TOTAL 

TABELA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IMIGRAÇÃO ESTRANGEIRA E NAC IONAL 

1820/19 

ESTRANGEIROS % NACIONAIS 

973 212 99 , 90 965 
193 732 94,39 11 565 
190 186 94,86 10 301 
339 026 95,22 17 019 
100 098 77,87 28 441 
222 711 79,67 56 837 
253 265 61,91 155 821 
119 204 43,28 156 242 

56 468 16,12 293 852 
4 763 3,20 144 063 

61 030 13,70 384 359 
210 879 21,66 762 707 
159 360 23,54 517 624 

.. ~ •. 
3 om~:s o1 47 ,86 3 298 571 

% TOTAIS 

0,10 974 177 
5,31 20 5 297 
5 , 14 200 487 
4,78 356 045 

22,13 128 539 
20,33 279 54 8 
38,09 409 086 
56,72 27 5 446 
83,88 350 320 
96,80 148 826 
86,30 445 389 
78,34 973 586 
76,46 676 984 

52,14 6 32fr 472 

FONTE: De artamento de Imi ra ao e Coloniza ao. Secretaria da A ricultura do Estado ce Sao Paulo. p g ç ç g 
T.I.C. - Estatística de Imigração, 1962, p. 43. 
Fundação IBGE - Censo Demográfico - São Paulo, 1970. 



3 198 531 pessoas (l). "Tais migrações já nao se fazem mais 

somente das atividades primárias para as atividades primá -

rias, mas destas para as atividades secundárias e 
rias"(Z). 

terciá -

Até 1950 pode-se explicar o grande surto migratorio nacional 

em função da abertura de novas estradas, facilidades de trans 

porte, secas · no Nordeste, salários mais baixos nas _ár_e_a.s __ de

origem, estrutura agrária etc. Ao mesmo tempo São Paulo fun 
cionava como pólo altamente atrativo. 

Depois de 1950 começa a diminuir o fluxo migratório parao Call!_ 

po. Fatores ligados à urbanização e industrialização ~traer:i cada vez mais 

os migrantes em direção aos centros urbanos mais desenvolvi 
dos. Em primeiro lugar a Capital, que absorve quase 50,0% 
da mão-de-obra oriunda de outros Estados. O processo de in
chação urbana começa a tomar característica marcantes, com 
estes migrantes voltando-se basicamente para o setor terciá 

rio de atividades. Aumenta o exército dos subempregados e 

desempregados, acelerando a proliferação de favelas, a mendi 
cância, a prostituição, o analfabetismo etc. 

Na sua modalidade direta ou indireta, o êxodo rural é sem d~ 

vida, o maior responsável pelo intenso ritmo de crescimento 

urbano. A década de 50, assinala o grande recorde de entra
da de migrantes nacionais no Estado - 1 280 331, enquanto 

que na década seguinte há uma sensível redução. 

"À primeira vista, a queda das migrações para São Paulo pod~ 

ria ser considerado fato auspicioso, pois poderia signifi -

car que as áreas tradicionalmente emissoras de população es-

(1) 1940 e 1950 - Conjuntura Econômica, Ano VII, ,n9 9 Setem
bro de 1953. p. 57-60. 1970 - Censo Demográfico do Esta
do de São Paulo - IBGE. 

(2) CAMARGO, José Francisco de - Exodo Rural no Brasil - En
saio sobre suas formas, causas e conseqllências econ~ 
micas principais. Universidade de São Pau lo. Facu lda·· 
de de Ciências Econômicas e Administrativas. Boletim 
n9 1 - São Paulo, 1957. p. 100. 
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tariarn experimentando melhorias substanciais nas suas estru
turas econômicas e sociais e, conseqüentemente, oferecendo 
uma alternativa válida de permanência no sistema e nao sim
plesmente uma opção acomodativa de permanecer em condiçõesde 
competição extremamente desfavoráveis ou então, sair para 
tentar a sorte em outro sistema, onde freqtienternente as con

dições oferecidas eram aparentemente melhores ... A partir de~ 
sa constatação da diminuição substancial de movimento migra
tório para o Estado de São Paulo, uma vez que o fenômeno po 
de ser interpretado não pelo ângulo das possíveis melhorias 
estruturais ocorridas nas regiões emissoras, mas de diminui 
ção paulatina de condições favoráveis de trabalho oferecidos 
pela economia agrícola paulista"(l). 

O encaminhamento da corrente migratória nacional a partir de 
1950 em direção às zonas urbanas pode ser comprovado atra -
vês da distribuição da população segundo os censos demográ
ficos do IBGE (Tabela 36). 

Em 1960 a inchação urbana se acentua de forma bastante ex
pressiva em todo o Estado de São Paulo. As áreas urbanas co 
meçam a atrair população da ptópria zona rural do Estado,que 
vem sornar-se à população vinda de outros Estados. 

TABELA 36 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
1940/70 Em ercenta em 

CENSOS URBANA RURAL TOTAL 

1940 44,l ' 55,9 100,0 
1950 52,6 47,4 100,0 
1960 62,8 37,2 100,0 
1970 80,3 19,7 100,0 

940, º· 

( 1) JORDÃO NETTO, Antônio - Aspectos econômicos e sociais das 
migrações internas para o Estado de São Paulo. Tese 
de Doutoramento apresentada à PUC - São Paulo~ 1973,p~ 
17-18. 
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A década 1960/70 apresenta o terceiro período de migração de 

população. O primeiro foi constituído por população oriunda 

de outros países para o trabalho na agricultura, principal -

mente do café. O segundo caracterizou-se pela predominância 

de migrações do proprio país, principalmente dos Estados No~ 
destinos e Minas Gerais. O terceiro vai revelar uma dimi -
nuição da migração inter-regional, com redução acentuada de 

migrantes em direção ao campo e êxodo rural. 

Segundo o censo do IBGE de 1970, o Estado de São Paulo cont! 
va com 3 186 762 pessoas nascidas em outros Estados (Tabela 

37). Isso representava que, do total de brasileiros reside~ 

tes no Estado de São Paulo, 18,73% não eram paulistas. Quase 
50,0% dessa população vinda de outros Estados era constituí 
da de mineiros (43,2%). 

(19,0%) e, por ordem de 
naturais dos Estados de 

Em seguida destacavam-se os baianos 

participação percentual, vinham os 
Pernambuco (10,2%) · e Paraná (6,9%). 

Todos esses, em conjunto, participavam com 79,3% do total 

de brasileiros não paulistas residentes no Estado de São Pau 
lo. 

Pod~se estabelecer algumas relações interessantes sobre a 

presença desses migrantes nacionais em São Paulo. No conju~ 
to, há relativo equilíbrio entre o número de homens e de mu
lheres residentes no Estado de São Paulo. Entretanto, com 

relação aos migrantes prevalecem no total os do sexo masculi 
no. Mas,mais uma vez constata-se que a média nem sempre re
trata a realidade. Nos Estados mais próximos de São Pau
lo - Minas Gerais e Paraná - bem como nos Estados e Terri

tórios do Norte e de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, hou 
1 

ve maior êxodo da população feminina. Boa parte desse con -
tin~nte vem a São Paulo para, pelo menos inicialmente, em

pregar-se como doméstica. Enquanto isso, os Estados Nordes
tinos, sem exceção, são os grandes fornecedores da mão-de-obra 

urbana masculina para o setor terciário. 

Boa parte desse contingente vem para a cidade de São Paulo. ]j po~ 

sível, entretanto, excetuando-se a Grande São Paulo, estabelecer 
áreas de preferência desses migrantes. Veja-se como há rela 
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ESTADOS E TERRITÕ
RIOS 

Rondônia 
Acre 
Amazonas 
Roraima 
Pará 
Amapá 
Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Fernando de Noronh~ 
Sergipe 
Bahia 
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 
São Paulo 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
Mato Grosso 
Goiás 
Distrito Federal 
Brasileiros sem Es 
pecificação e Ext~ 
rior 
TOTAL GERAL 

TABELA 37-A 
ESTADO DE SÃO PAULO 

BRASILEIROS NATOS, POR SEXO E NATURALIDADE - HOMEM 

SÃO 
SÃO 

PAULO 
SANTOS JOSg na:; SORO-

CAMPOS CABA 

212 10 
584 45 

1.590 295 
64 - 3 

3 019 617 
149 10 

3 298 415 
13 436 879 
42 925 3 260 
14 103 3 220 
31 557 4 510 

126 506 12 126 
53 928 8 098 

210 30 
22 771 15 242 

207 887 18 734 
316 49 3 16 842 

8 723 1 252 
24 441 4 854 
11 642 1 595 

2 784 501 296 072 
68 212 3 391 
10 389 4 416 
12 689 1 450 
10 661 753 

4 724 371 
693 78 

14 7 
37 28 
83 35 
3 4 

199 51 
5 3 

113 48 
141 132 
674 686 
413 . 367 
615 743 

1 441 2 115 
545 839 

8 2 
2831 497 

1 666 2 998 
45 021 11 263 

461 264 
7 095 898 
1 994 257 

326 742 520 507 
1 656 7 727 

408 472 
700 637 
491 476 
188 122 

44 35 

1970 

RIBEI
RÃO 

CAMPINAS PRETO 

SÃO PRESIDEN 
BAURU JQSJj DO ARAÇA TE - MARfLIA 

RIO TUBA PRUDENTE 
PRETO 

31 9 9 4 4 
36 18 12 11 11 

128 33 22 11 18 
4 3 3 1 3 

170 56 31 19 42 
2 2 8 4 8 

167 101 21 24 48 
402 280 171 236 694 

1 955 875 627 1 537 2 691 
8681 787 201 365 313 

1 063 824 301 702 1 242 
4 606 2 714 1 949 2 150 4 395 
2 218 1 198 1 557 1 560 3 725 

5 5 6 3 6 
1 145 705 671 893 1 194 
8 240 7 478 6 485 16 086 17 514 

84 967 51 031 7 607 13 370 11 173 
616 268 74 79 95 

2 188 1 117 794 527 soo 
1 255 348 150 123 90 

925 527 627 436 244 256 425 891 215 414 
5 636 1 954 1 692 875 1 248 

695 202 112 51 99 
1 047 319 161 129 16 7 
1 693 585 1 602 791 4 747 

595 1 295 117 312 355 
78 74 15 16 24 

5 5 
8 32 

22 15 
2 o 

22 47 
2 2 

52 35 
407 237 

5 864 1 637 
492 252 

2 216 808 
10 366 4 856 

9 944 4 082 
10 9 

6 983 1 709 
19 898 11 346 
20 942 17 161 

198 205 
1 121 1 012 

110 123 
267 730 285 678 

6 110 8 425 
132 201 
194 284 

2 242 438 
187 105 

7 11 

3 775 407 399 068 391 040 551 208 1 045 537 701 216 268 654 465 691 265 801 355 266 338 803 

FCNI'E: Fundaçao IBGE. Censo DeDDgrãfico de 1970. 

TOTAL 

310 
819 

2 252 
90 

4 273 
195 

4 322 
17 015 
62 731 
21 381 
44 781 

173 723 
87 694 

294 
50 003 

319 832 
595 870 
12 237 
44 547 
17 687 

6 919 756 
106 926 

17 157 
17 777 
24 479 

8 381 
1 070 

8 557 602 



TABELA 37-B 
ESTADO DE SÃO PAULO 

BRASILEIROS NATOS, POR SEXO E NATURALIDADE - MULHER 

1970 

SÃO RIBEI SÃO 
ESTADOS E TERRITÕ SÃO SANTOS JOS.S DOS SORO- CAMPINAS RÃÕ BAURU JOS:S IX ARAÇA-
RIOS - PAUÍ.O CABA RIO TUBA CAMPOS PRETO PRETO 

Rondônia 271 14 18 7 27 8 24 6 3 
Acre 673 74 34 40 44 27 15 19 17 
Amazonas 1 907 406 55 28 150 25 22 8 16 
Roraima 73 6 o o 3 o o o 1 
Pará 3 350 596 180 43 199 54 32 24 30 
Amapá 134 25 1 2 1 6 6 4 3 
Maranhão 3 066 408 80 40 148 76 22 23 25 
Piauí 10 509 510 98 59 265 177 117 159 546 
Ceará 32 701 2 451 489 534 1 459 723 457 1 196 2 131 
Rio Grande do Norte 11 50~ 2 745 294 240 654 454 135 238 193 
Paraíba 25 381 3 465 446 482 841 399 216 467 964 
Pernambuco 112 648 10 433 1 115 1 499 3 515 1 871 1 342 1 554 3 448 
Alagoas 51 835 7 295 430 644 1 757 949 1 299 1 276 3 200 
Fernando de Noronha 187 18 5 1 5 4 4 1 5 
Sergipe 21 085 13 834 193 352 809 474 424 564 843 
Bahia 194 079 14 018 1 182 1 913 5 836 5 787 5 088 12 606 14 340 
Minas Gerais 338 290 15 674 43 769 9 196 80 482 47 887 6 764 11 523 9 730 
Espírito Santo 8 962 1 096 397 183 430 193 67 58 100 
Rio de Janeiro 25 176 4 585 6 837 742 1 866 995 679 413 417 
Guanabara 11 935 1 615 1 631 224 842 310 129 114 99 
São Paulo 2 882 152 298 808 327 578 506 624 908 509 619 501 243 681 17 465 212 626 
Paraná 74 810 4 084 1 634 7 786 5 696 2 031 1 749 848 .1 215 
San ta Catarina 13 668 4 592 308 508 780 206 107 55 67 
Rio Grande do Sul 14 38~ 1 661 492 527 1 012 322 127 108 125 
Mato Grosso 12 641 881 510 486 1 863 598 1 852 802 5 402 
Goiás 5 730 401 180 133 647 1 411 110 326 363 
Distrito Federal 666 92 50 25 84 61 12 15 24 

-

TOTAL GERAL 3 857 815. 389 787 388 006 532 318 1 018 247 684 549 264 480 ~49 872 255 931 

- -FCNIE: Fundaçao IBGE. Censo De100grafico dé 1970. 

PRESIDEN 
TE - MARfLIA TOTAL 

PRUDENTE 

9 6 393 
25 26 992 
15 22 2 654 
o 2 85 

33 47 4 588 
4 7 193 

47 35 3 970 
336 158 12 934 

5 061 1 353 48 555 
363 149 16 968 

1 942 618 35 221 
9 166 3 877 150 468 
8 932 3 475 81 142 

6 9 245 
5 659 1 151 45 388 

16 929 9 182 280 960 
19 106 15 445 597 866 

176 197 11 859 
1 042 830 43 582 

82 139 17 393 
263 331 281 629 6 961 904 

6 325 8 840 115 018 
192 234 20 717 
174 247 19 178 

2 412 484 27 931 
146 105 9 552 

21 14 1 064 

341 534 328 281 8 510 820 



ESTADOS E SÃO S.ANTOS TERRITÓRIOS PAULO 

Rondônia 483 24 
Acre 1 257 119 
.Amazonas 3 497 701 
Roraima 137 9 
Pará 6 369 1 213 
Amapá 283 35 
Maranhão 6 364 823 
Piauí 23 945 1 389 
Ceará 75 626 5 711 
Rio Gele.do Norte 25 606 5 965 
Paraiôa 

1 

56 958 7 975 
Pemanbuco 239 154 22 559 
Alagoas 105 763 15 393 
Fernando de Noronha 397 48 
Sergipe 43 856 29 075 
Bahia 401 966 32 752 
Minas Gerais 654 783 32 516 
Espírito Santo 17 685 2 348 
Rio de Janeiro 49 617 9 439 
G.lanabara 23 577 3 210 
são Paulo 5 666 653 594 880 
Paraná 143 022 7 475 
Santa Catarina 24 057 9 008 
Rio Gele.do Sul 27 072 3 111 
Mato Grosso 23 302 1 634 
Goiás 10 454 772 
Distrito FederaJ 1 359 170 

'IDTAL GERAL 7 633 222 788 855 

TABELA 37-C 
ESTADO DE SÃO PAULO 

BRASILEIROS NATOS, POR SEXO E NATURALIDADE - TOTAL 
1970 

SÃO SORO RIBEI- SÃO 
JOS~ OOS CAMPINA5 RÃO BAURU JOSg 00 

CAMPffi CABA PRETO RIO 
PRETO 

32 14 58 17 33 10 
71 68 80 45 27 30 

138 63 278 58 44 19 
3 4 7 3 3 1 

379 94 369 110 63 43 
6 5 3 8 14 8 

193 88 315 177 43 47 
239 191 667 457 288 395 

1 163 1 220 3 414 1 598 1 084 2 733 
707 607 1 522 1 241 336 603 

1 061 1 224 1 904 1 223 517 1 169 
2 556 3 614 8 121 4 585 3 291 3 704 

975 1 483 3 975 2 147 2 856 2 836 
13 3 10 9 10 4 

47Q 849 1 954 1 179 1 095 1 367 
2 848 4 911 14 076 13 265 11 573 28 692 

88 790 20 459 165 449 98 918 14 371 24 893 
858 447 1 046 461 141 137 

13 932 1 640 4 054 2 112 1 473 940 
3 625 481 2 097 658 279 237 

654 320 1 027 131 1 834 036 1 246 937 487 937 843 356 
3 290 15 513 11 332 3 985 3 441 1 723 

716 980 1 475 408 219 106 
1 192 1 164 2 059 641 288 237 
1 001 962 3 556 1 183 3 454 1 593 

368 255 1 242 2 706 227 638 
94 60 162 135 27 31 

779 046 1 083 526 2 063 784 1 385 765 533 134 915 563 

- . FONTE: Fundaçao IBGE. Censo Demografico de 1970 • 

ARAÇATU PRESIDEN 
TE - MARfLIA TOI'AL BA -

PRUDENfE 

7 14 11 703 
28 33 58 1 811 
34 37 37 4 906 
4 2 2 175 

72 55 94 8 861 
11 6 9 388 
73 99 70 8 292 

1 240 743 395 29 949 
4 822 10 925 2 990 111 286 

506 855 401 38 349 
2 206 4 158 1 426 80 002 
7 843 19 532 8 733 324 191 
6 925 18 876 7 557 168 836 

11 16 18 539 
2 037 12 642 2 860 95 391 

31 854 36 827 20 528 600 792 
20 903 40 048 32 606 1 193 736 

195 374 402 24 096 
917 2 163 1 842 88 129 
189 192 262 35 080 

428 040 531 061 567 308 tl3 881 660 
2 463 12 435 17 265 221 944 

166 324 435 37 874 
292 368 532 36 955 

10 149 4 654 922 52 410 
718 333 210 17 923 
48 28 25 2 134 

521 732 696 800 667 084 l7 068 422 



ção bastante estreita entre dois fenômenos: 

1) contigtlidade das áreas de fixação nas regiões do Estado 

de São Paulo em relação ao Estado de origem do migrante; 

2) a area de fixação dos primeiros migrantes de outros Esta

dos mais distantes, acompanhou a marcha do café. Assim, 

nas regiões de São José dos Ca~pos,Campinas e Ribeirão 

Preto - áreas contíguas a Minas Gerais - , predominam os 

mineiros, enquanto que os paranaenses vão predominar nas 

regiões de Sorocaba, Presidente Prudenfie e Marília, áreas 
limítrofes com o Paraná(l). Isso não quer dizer que nao 

se encontrem fora dessas áreas contíguas os migrantes re

feridos. 

Quanto aos nordestinos, a reg1ao de maior concentração é ade 

Presidente Prudente, seguindo~se a de Santos. Os baianos, 

além da região de Santos, vão aparecer de forma expressiva 

também nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto. 

No conjunto, os Estados do Nordeste concorrem com 8,53% do 
total da população residente no Estado de São Paulo. Seguem

se os Estados do Sudeste, com a participação percentual de 

7,85%, e, finalmente, o Sul, Centro-Oeste e Norte, com res

pectivamente 1,73%, 0,42% e 0,09% (Tabela 38). 

Quanto à estrutura etária dos migrantes com até 5 anos de re 

sidência no Estado de São Paulo , nota-se maior concentração 

na faixa dos 20 a 24 anos (18, 83%) , exatamente 
~ 

o contingente que vem engrossar as fileiras do grande exer-

ci to de excedentes de população. São geralmente casais jo

vens, solteiros, ou ainda casados que deixaram a família no 

local de origem, à procura de trabalho. Como é natural, pa~ 

te dos migrantes vem acompanhada de família numeroia e jove~ 

(1) Nem todos os paranaenses que vem para são Paulo têm ra{ 
zes no Paraná ; pois que boa parte é constitu{da de pau= 
listas de retorno que para lá se dirigiram ~ acompanhan
do a marcha da cultura cafeeira. 

- 194 -



determinando o aparecimento de percentual representativo na 
faixa de 5 a 9 anos. No conjunto existe certo equilíbrio en 

-tre o numero de migrantes de ambos os sexos, com pequena su-
perioridade para o masculino (Tabela 39). Já na faixa dos 
20 a 24 anos predominam os homens, enquanto que na de 15 a 

19 anos inverte-se a situação. "Nas regiões de migrantes com 

destino urbano (São Paulo, Rio de Janeiro e Guanabara), apa
recem percentuais bem mais elevados na faixa de 20 a 24 anos, 
indicando migrações de homens e mulheres (ou casais sem fi
lhos) e um detalhe que pode ser relevante para uma política 
migratória: predomínio amplo de mulheres na faixa de 15 a 19 
anos, que pode estar ligado tanto a emprego de menores no se 

tor de serviços, como a empregadas domésticas, pois em ambos 
os casos as diferenças são bem significativas"(!). 

TABELA 38 
ESTADO DE SÃO PAULO . 

PARTICIPAÇÃO REGIONAL DOS BRASILEIROS NATOS NO TOTAL DA PO-

REGIÕES 

Norte 
Nordeste 

Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 

- nstituto ras1 
(1) São Paulo 13 881 660 

PULAÇÃO 
1970 

0,09 
8,53 
7,85 
1,73 
0,42 

1 
(1)1 

TOTAIS 

16 844 

457 627 
341 041 

296 773 
72 477 

statistica. 

Outro fato interessante a ser observado é que a partir dos50 
anos a participação feminina nessa população passa a ser ma-

(1) FAISSOL, Speridião - A Estrutura Etária da população mi
grante brasileira. In Boletim Estatistiao - Ano XXXI, 
n9 124 - 1973. p.11. 

- 195 -



TABELA 39 

ESTADO DE SÃO PAULO 
ESTRUTURA ETÃRIA DOS MIGRANTES COM AT}j 5 ANOS DE RESIDENCIA 

1970 

NOMEROS ABSOLUTOS NOMEROS RELATIVOS 
FAIXAS ETÃRIAS 

' 
Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

o - 04 50 884 49 760 100 644 9,47 9,74 
s - 09 64 607 64 021 1 '"'') L..u 628 12,08 12,56 

10 - 14 48 059 51 919 99 979 8,95 10,18 
15 - 19 56 860 72 560 129 420 10,63 14,23 
20 - 24 105 548 91 358 196 906 19,71 17,92 
25 - 29 73 545 59 368 132 913 13,75 11,65 
30 - 34 45 690 35 400 81 090 8 , 50 6,93 
35 - 39 28 392 23 134 51 526 5 . 28 4,53 
40 - 44 20 084 16 581 36 665 3,74 3,24 
45 - 49 13 898 12 914 26 812 2,59 2,53 
50 - 54 9 848 11 115 20 963 1,83 2,18 
55 - 59 7 289 8 091 15 380 1,36 1,58 
60 - 64 4 726 5 895 10 621 0,88 1,15 
65 - 69 3 162 3 613 6 775 0,59 0,71 
70 - 74 2 018 2 619 4 637 0,38 0,51 
75 - 79 1 129 1 465 2 594 0,21 0,29 
80 - 84 273 355 628 0,05 0,07 

TOTAL(l) 537 264 511 008 1 048 272 100,00 100,00 

FONTE: Funda ao IBGE - Boletim Estat1st1co ç ' ano ~ 1 nY 124, 1 173 ' p . 10. 
(1) Inclusive as pessoas de idade ignorada. 

(%) 

Total 

9,60 
12,31 

9,53 
12,39 
18,83 
12,72 

7,73 
4,91 
3,49 
2,55 
1,99 
1,46 
1,01 
0,64 
0,44 
0,24 
0,06 

100,00 



joritária. O fenômeno se explicaria, provavelmente,pela mor·
te prematura dos homens como conseqUência do envelhecimento 
precoce, ou pelo fato de os filhos, após terem se "estabele 
cido" em São Paulo, mandar buscar a família, que muitas ve
zes é constituída da mãe viúva ou separada; outras vezes o 
pai ficou para tomar conta do minifúndio, morando com os fi
lhos remanescentes que nao migraram. 

E importante ressaltar que o momento atual desse movimento 
migratório é caracterizado por dois elementos básicos. De 
um lado a diminuição do movimento migratório oriundo do pro

prio país e redução acentuada da escolha das atividades no 
campo, e de outro, êxodo rural. Para os fatos que consti -
tuem os dois elementos básicos, pode-se responsabilizar e em 
grande parte, o Estatuto do Trabalhador Rural. 

· Segundo a pesquisa realizada em 1968, para 61 municípios do 
Estado de São Paulo pode-se, com toda certeza, ratificar a 

responsabilidade do Estatuto do Trabalhador Rural na redução 
do movimento migratório dirigido para o campo e do êxodo ,ru
ral (Tabelas 40 e 41). 

A pesquisa fez num primeiro momento, o levantamento das famí 
lias segundo o tempo de residência no município. E bastante 
nítido o peso percentual representado pelo movimento migra
tório no período 1960/68. Em boa parte dos casos, esses oi
to anos são responsáveis por mais de 50,0% do tempo de resi
dência no município. Para a maioria das exceções, o fato é 
bem fácil de ser explicado, como no caso do Vale do Paraíba: 

trata-se de área onde o processo de esvaziamento começou há 
algum tempo com as lavouras substituídas por pastagens, pe
queno grau de mobilidade atual da população e, em Taubaté, 
principalmente, o processo de industrialização já iniciado 
há tempo. Sorocaba, outra exceção, pode ser integrada nome~ 
mo grupo. Também Jarinu e Joanópolis constituem-se exceções 
em quase todos os momentos da pesquisa, por se tratarem de 

áreas caboclas das mais tradicionais no território paulista. 

A tendência para Jarinu ê sofrer um processo rápido de evolu 
ção e, muito provavelmente, nesta década, devido à proximid~ 
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TABELA 40 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - TEMPO DE RESIDENCIA NO MUNIC!PIO 

(Famílias) 
Em percentagem 

REGIÕES E MJNIC1PIOS PESC1JISADOS ANTES DE 1948/51 1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOI'AL 1948 

1. SÃO PAULO 

1.1 Cotia 6,4 2,1 17,2 10,8 26,9 36,6 100,0 
1.1 Embu 3,7 7,5 3,8 11,3 20,0 53.7 100,0 

' 
2. SANTOS 

2.1 Santos 21,3 17,7 16,9 14 ·'º 13,2 16,9 100,0 
2.1 Itariri 18,3 5,0 5,0 16,7 11.7 43,3 100,0 
2.3 Pariquera-Açu 16,4 7' 5 3,0 11,9 20,9 40,3 100,0 
2.3 Registro 7 '8 4,7 6?2 14,7 17 ,8 48,8 100,0 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 27,4 20,6 11,6 13,0 12,3 15,0 100,0 
3.2 Taubaté 20,6 11,6 9,8 21,4 14,3 22,3 100,0 
3.2 São Luís do Parai tinga 59,4 11,6 2,9 7 ,3 14,5 4,3 100,0 
3.3 Lavrinhas 58,1 9,3 7,0 2 3 14,0 9,3 100,0 

São José do 6,3 ' 5,0 3.3 Barreiro 62,5 12,5 10,0 3 '7 100,0 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 33,2 9,4 12,2 13,7 10,8 20,9 100,0 
4.1 Itu 32,6 10,8 9,6 8,4 24,1 14,5 100,0 
4.1 São Roque 50,0 10,6 7,5 8,5 11,7 11,7 100,0 

1 
Continua ... 



...... 
l.O 
l.O 

REGIÕES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS 

4. SOROCABA (continuação) 

4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Guapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5. CAMPINAS 

. 5.1 Campinas(l) 
5.1 Moji-Guaçu(2) 
5.2 Piracicaba(3) 
5. 5 Santo Antônio do Jardim(4) 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
5.8 Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 
6.3 Igarapava 
6.3 Miguelópolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

ANTES DE 1948/51 1948 

28,3 6,3 
20,1 6,5 
17,0 13,2 
37,8 6,7 
43,l ll,7 

9,1 4,2 
15,6 7,3 

9,3 8,3 
36,8 9,2 

4,9 9,0 
50,0 7,1 
75,3 5,9 

16,6 11,6 
24,4 10,5 

8 '5 5,4 
50,0 8,3 
46,l 3,5 
17,7 6,2 

9,9 9,1 
28,7 9,2 
3,4 8,4 

12,8 
1 

2,4 

e ont1nuaçao ... 

1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

4,3 4 , 3 18,1 38,3 100,0 
7,3 15,3 21,8 29,0 100,0 
7,6 20,7 16,9 24,6 100,0 
4,4 15,6 8,9 26,6 100,0 
5,7 7,9 10,2 19,4 100,0 

4,9 16,1 25,2 40,5 100,0 
3,1 19,8 19,8 34,4 100,0 
9,3 13,0 27,8 32,3 100,0 
5,3 10,5 14,5 23,7 100,0 
6,6 11,5 21,3 46 , 7 100,0 
6,0 3,6 7.1 26,2 100,0 
2,3 2,3 7:1 7 '1 100,0 

8,0 12,3 16,7 34,8 100,0 
11,6 16,3 16,3 20,9 100,0 
13 , 1 9,2 17,7 46,1 100,0 

8 '3 10,7 9,6 13,l 100,0 
10,3 8 , 0 9,2 22,9 100,0 
12,5 17,7 19,8 26,l 100,0 

7,7 17,7 19,8 35,8 100,0 
9,3 14,9 19,5 18,4 100,0 
7,6 12,6 34,4 33,6 100,0 
1 , 6 8,8 33,6 40,8 100,0 

Continua ... 
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REGIÕES E MUNICf PIOS PESQUISADOS 

7. BAURU 

7 .1 Bauru ( 5) 
7 .1 Lençóis Paulista(6) 
7. 2 Lins (7) 
7.3 Mineiros do Tietê(8) 

8. SAO JOSE DO RIO PRETO 

8.1 São José do Rio Preto 
8.1 Guapiaçu 
8. 1 Nipoã(9) 
8. 2 Ariranha 
8.4 Meridiano ( 9) 
8.4 Fernandópolis 

-

9. ARAÇATUBA 

9.1 Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braúna 
9.1 Santópolis do Aguapeí 
9.2 Andradina 
9. 2 Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10 .1 Presidente Prudente 

ANTES DE 
1948 

16,6 
20,4 
20,0 
48,3 

15,3 
34,8 

21,3 
19,8 

6,8 

9,8 
14,9 
29,4 
11,6 
21,1 

8 '5 
9,6 

10,3 

Cont1nuaçao ... 

1948/51 1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

4,8 5,5 11,7 24,l 37,3 100,0 
8 'o 8 'o 2014 22 '8 20,4 100,0 

12,8 7 '2 20,8 16,8 22,4 100,0 
8 '8 2' 2 9,9 14 3 16,5 100,0 

6,0 8 '7 12 '7 18,6 38,7 100,0 
5,9 4,7 8,2 18,6 27,9 100,0 

9' 2 9 '2 24.5 10,2 25.6 
' 

100,0 
8,1 12,3 16,3 19,0 24 5 100,0 
8,3 5,3 15,0 25,5 39'1 

' 
100,0 

6,8 11,6 12,9 25,8 33,0 100,0 
4,0 11,8 15,9 19,8 33,6 100,0 

11,8 14,7 10,8 17,6 15,7 100,0 
18,9 18,6 12,6 19,0 19,0 100,0 

6,2 11 4 15,8 21,9 23,6 100,0 
6,9 13,1 6,2 12,3 53,0 100,0 

11,5 14,5 10 ,5 23,1 30,8 100,0 

10,4 11,6 13;9 23,4 30,4 100,0 

. 
Cont 1nua .. · 
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REGIÕES E l\IJNIC1PIOS PE~ISADOS 

10. PRESIDENTE PRUDENTE (cont.) 

10.2 Caiuá(lO) 
10.3 Nova Guataporanga 
10.4 Irapuru 

11. MAR1LIA 

11.1 Marília 
11. l Alvinlândia 
11. 2 Assis 
11. 4 Tupã 

ANTES DE 1948/51 1948 . 

23,6 4,1 
- 12,3 

2,4 7,1 

12,5 15,4 
11,8 11,9 
8,6 4,0 

11,4 8,9 

Conclusão 

1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

9,2 15,5 15,5 32,1 100,0 
14,0 16,7 25,5 31,1 100,0 
24,6 22,4 23,S 20,0 100,0 

16,l 11,2 14,7 30,1 100,0 
7,5 12,9 12,9 43,0 100,0 

13,3 15,6 17,2 41,3 100,0 
13t8 24,4 20,4 21,l 100,0 

FUNTE: Funda ao PAS-Plano de Am aro Social 1968. ...... ç p ' 
(1) Das 143 famílias pesquisadas 7 nao- informaram. 
(2) Das 96 famílias pesquisadas 9 nao informaram. 
(3) Das 108 famílias pesquisadas 4 não informaram. 
(4) Das 76 famílias pesquisadas 23 não informaram. 
(5) Das 145 famílias pesquisadas 4 não informaram. 
(6) Das 88 famílias pesquisadas 12 não informaram. 
(7) Das 125 famílias pesquisadas 5 não informaram. 
(8) Das 91 famílias pesquisadas 6 não informaram. 
(9) Os dados foram apresentados em conjunto. 

(10) Apesar de o município ter sido criado em 1954, os dados referentes aos anos anteriores di
zem respeito à população habitante desta localidade antes de sua elevação a município. 
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TABELA 41 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TEMPO DE RESIDENCIA NA ZONA URBANA DO MUNIC!PIO 
PUPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA (Famílias) 

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQJISADOS ANTES DE 1949/51 1952/55 1956/59 1960/63 1948 

1. SÃO PAULO -

1.1 Cotia 1,4 - 8 '7 15,2 26,l 
1.1 Embu 1,3 3,8 3,8 12,9 20,5 

2. SANTOS 

2 .1 Santos 21,3 17,7 16,9 14,0 13,2 
2.1 Itariri 15,0 3 3 1,7 16,7 8,3 
2.3 Pariquera-Açu 11,9 4,5 4' 5 11,9 17,9 
2.3 Registro 2,3 2,3 2,3 10,1 20,2 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 

3.1 São José dos Campos 21,4 22,1 12,4 15 2 12,4 
3.2 Taubaté 18,7 11,7 11,7 20,7 15,3 
3. 2 São Luís do Parai tinga 21,7 14,5 11,6 5,8 15,9 
3.3 Lavrinhas 28,0 4,7 13,6 9,3 18,7 
3.3 São José do Barreiro 38,8 17,5 5,0 11,3 8 '7 

4. SOROCABA 

4.1 Sorocaba 29,9 8 , 7 11,7 14 6 11,0 
4.1 Itu 20,0 8 '7 8,8 8,8 28 '7 
4.1 São Roque 37,5 12,9 10,8 10,8 

1 
12,9 

Em percen.tagem 

1964/68 TOTAL 

45,6 100,0 
57 ,7 100,0 

16,9 100,0 
55,0 100,0 
49,3 100,0 
62,8 100,0 

16,5 100,0 
21,7 100,0 
30,5 100,0 
25 , 7 100,0 
18,7 100,0 

24,1 100,0 
25,0 100,0 
14,1 100,0 

Continua ... 
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REGIOFS E MUNIC1PIOS PESQJISAIXJS 

4. SOROCABA (Continuação) 

4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Guapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas(!) 
5.1 Moji-Guaçu(2) 
5.2 Piracicaba(3) 
5.5 Santo Antônio do Jardim(4) 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
5.8 Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.2 Buritizal 
6.3 Igarapava 
6.3 Miguelópolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

ANTES DE 1949/51 1948 

10,0 5,5 
8,9 4,8 
3,8 7 '7 

17,8 4,4 
18,3 9,7 

6,3 3,5 
3,1 4' 2 
4,7 6,5 

17,5 6,3 
3,2 5,7 

23,5 11,l 
18,9 8,9 

10,9 9,5 
14,5 3,6 
1,5 3,0 

27,2 3,7 
11,9 1,2 

5,5 6,2 
2,8 6,3 

16,0 8'1 
- 1,7 

6,4 0,8 

Cont1nuacao ... 

1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

5,6 6,7 23,4 48,8 100,0 
6,5 16,9 25,8 37,1 100,0 
9,6 13,5 30,8 34,6 100,0 
2 2 20,0 15 6 40,0 100,0 
7,5 11,8 12,9 39,8 100,0 

6,3 14,8 26,8 42,3 100,0 
2,1 17,7 26,0 46,9 100,0 
5,6 16,8 30,8 35,6 100,0 
5,0 10,0 18,7 42,5 100,0 
4,1 11,5 23,8 51,6 100,0 
6,2 12,3 8,6 38,3 100,0 
4,4 10,0 18,9 38,9 100,0 

5,8 10,3 21,9 41,6 100,0 
6,0 9,6 15.5 50,7 100,0 
7,0 4,7 23,2 60,6 100,0 
6,2 12,3 19,8 30,8 100,0 
7,2 20,2 14,2 45,3 100,0 
7,2 17,5 18,6 45,3 100,0 
5,6 13,3 25 4 46 6 100,0 
5,8 16,l 24,1 29,9 100,0 
5,1 11,8 35,7 45,7 100,0 
4,0 

1 

8,0 34,4 46,4 100,0 

. Continua ... 
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REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

7. BAURU 

7.1 Bauru(5) 
7 .1 Lençóis Paulista(6) 
7. 2 Lins(7) 
7. 3 Mineiros do Tietê(8) 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 

8.1 São José do Rio Preto 
8 .1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã(9) 
8. 2 Ariranha 
8.4 Meridiano(9) 
8.4 Fernandópolis 

9. ARAÇATUBA 

9.1 Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braúna 
9.1 Santópolis do Aguapeí 
9.2 Andradina 
9.2 Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 

ANTES DE 
1948 

12,5 
2,3 
8,0 

14 , 4 

9,3 
17,6 

6,1 
7,6 
3,8 

6,2 
10,8 
15,4 

7,4 
8,9 
1, 5 
4,8 

3,7 

e ont1nuaçao ... 

1949/51 1952/55 1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

2,8 4,8 11,0 24,1 44,8 100,0 
3,4 3,4 12,7 39,1 39,1 100,0 
7 , 2 4,0 20,0 32,0 28,8 100,0 
5,6 3 , 3 20,0 22,2 34,5 100,0 

3,3 8 '7 11,0 19,3 47,4 100,0 
7'1 4,7 4,7 17 7 48,2 100,0 

2,0 9,2 17,3 19,4 46,0 100,0 
5,6 8 '4 13,3 15,4 49,7 100,0 
2,1 4,6 10,6 29,3 49,6 100,0 

4,3 7 '4 11,8 29,9 40,4 100,0 
2,0 9 '8 10,8 15,6 51,0 100,0 

11,2 11 , 2 12,2 17,4 32,6 100,0 
7 '4 9 '5 9 5 24 2 42,0 100,0 
4,5 5 '4 13 4 17 , 8 50,0 100,0 
5,4 9 '2 6,9 10,0 67,0 100,0 
5,7 8,6 7 '6 23,l 50,2 100,0 

11,8 8,9 13,9 
1 

26,4 35,1 100,0 

Continua ... 
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REGIÕES E MUNICIPIOS PESCPISADOS ANTES DE 1949/51 1952/55 1948 

10. PRESIDENI'E PRUDENTE (cont.) 

10.2 Caiuâ(lO) 11,6 5,4 6,3 
10.3 Nova Guataporanga - 11 , 6 11,5 
10.4 Irapuru 2,6 6,4 18,0 

11. MAR ILIA 
11.1 Marília 7,7 8,4 11 , 2 
11.1 Alvinlândia 2,2 3,2 6,5 
11. 2 Assis 3,2 2,8 8,9 
11. 4 Tupã 2 , 4 3,2 8 , 1 

FONT.t:: Funda ao PAS-Plano de , l\m aro Social ç p , 1968. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Das 142 famílias pesquisadas 8 nao informaram. 
Das 96 famílias pesquisadas 9 nao informaram. 
Das 107 famílias pesquisadas 5 não informaram 
Das 80 famílias pesquisadas 19 não informaram. 
Das 145 famílias pesquisadas 4 não informaram. 
Das 87 famílias pesquisadas 13 não informaram. 
Das 125 famílias pesquisadas 5 não informaram. 
Das 90 famílias pesquisadas 7 não informaram. 

Conclusão 

1956/59 1960/63 1964/68 TOTAL 

19,9 15,8 41,0 100,0 
18 ;3 20,7 37,9 100,0 
12 , 8 29,5 30,7 100,0 

7,7 21,0 44,0 100,0 
6,5 10,7 70,9 100,0 

14,8 19,6 50,9 100,0 
11 ,4 33,3 41,6 100,0 

(10) 
Os dados foram apresentados em conjunto. 
Apesar de o município ter sido criado em 1954, os dados referentes aos anos 
zem respeito à população habitante desta localidade antes de sua elevação a 

anteriores di-. ., . 
mun1c1p10. 
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de com Jundiaí e com a abertura da Via Dom Pedro I (Campina~ 

Jacareí), se integrar no sistema geral de migração campo/e! 
dade. Tal tendência já se manifesta na medida em que 1/4 da 

população pesquisada que se estabeleceu no município no Últ! 
mo período estudado (1964/68), com toda certeza oriunda de 
outros municípios e da própria zona rural, veio para Jarinu 

devido às dificuldades de permanência no campo em função da 

nova legislação. Joanópolis continuará, por um pouco mais de 

tempo, a ser um dos melhores exemplos de reduto caipira do 

Estado, muito bem equiparado aos modelos apresentados para o 
bairro rural de Laranjeiras(!). 

Santos foi uma das localidades que apresentou maior equilí

brio. Talvez por estar também enquadrada naqueles modelos o~ 
de a atividade industrial é extremamente representativa, bem 
como devido à presença de população com mais estabilidade,que 
se dedica ao setorde serviços e, finalmente, pela pequena par
ticipação da área rural tanto na economia como no peso repre 
sentado pela população. Esta Última característica reforça 

as observações feitas sobre a expulsão da população por cau
sa do Estatuto do Trabalhador Rural. O êxodo rural determi
nado por esse Estatuto irá se confirmando na medida em que 
forem analisados os resultados da pesquisa relacionando-se 

com o Tempo de Permanência na Zona Urbana do Município. 

Nos Últimos 4 anos e meio (1964 a julho de 1968), mais de 40,0% 
da população migrou para a zona urbana do município onde re
side. Em Alv:inlândia, por exemplo, 71,0% da população exce

dente urbana pesquisada migrou no Último período. Em Serra 
Azul, 51,0%; Franca, 61,0%; Registro, 63,0%; Barbosa, 51,0%. 

Os mais baixos percentuais ocorreram nos municípios cujas 
justificativas já foram apresentadas anteriormente: Santos, 

17,0%; São José dos Campos, 16,5%; Sorocaba, 24,0%; São Ro
que, 14,0%; Jarinu, 38,0%; Joanópolis, 39,0%. Pode-se ten-

(1} Pesquisa em andamento levantada no inicio da década de 
1960 por Lia Reismann Pruks. 
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tar levantar várias outras causas justificando essa violenta 

migração, mas nenhuma isoladamente terá maior peso que aque

la representada pelo Estatuto do Trabalhador Rural. 

Outra consideração a ser levantada é que o movimento migrat~ 

rio rural/urbano foi geral. Excetuando-se as Capitais RegiQ 

nais de São José dos Campos, Santos e Sorocaba, essa migra
çao, em qualquer cidade, não importando seu peso na hierar

quia urbana, foi, em termos percentuais, equivalente. Ribei 

rão Preto, Campinas, São José do Rio Preto e Marília servem 
como exemplos, uma vez que no período 1964/68 receberam con

tingente migratório superior a 40,0% em relação ao total de 

pessoas e datas de início de residência na zona urbana do mu 
nicÍpio. Assinale-se que essa migração se efetuou em todas 
as direções, sendo que qualquer nucleo urbano servia como 
ponto inicial de partida para "fugir" do campo. 

Ao se comparar esse período de 1964/68 através da análise das 
duas tabelas - Tempo de Residência no Município e Tempo de 
Residência na Zona Urbana do Município - nota-se que em ne
nhum caso o tempo de residência no município foi percentua1:_ 
mente mais elevado que o tempo de residência na zona urbana 

do município, denotando, claramente~ o êxodo rural em dire

ção ã "cidade". Usaram-se aspas em "cidade" porque essa po

pulação dorme na casa, vive em condições precárias de sobre

vivência e acomodação, em locais sem nenhum recurso ou com 
muito pouco para poder-se dizer que a família mora na cidade. 
Aliás, adotado o critério das aspas, quando se disse acima 
que dorme na casa, essa "casa" também deveria vir entre as
pas, pois é muito difícil entender-se tais abrigos como casa. 

O aumento ou surgimento de favelas em qualquer dos municí -

d - p ·,., . d pios pesquisa os e fato corriqueiro. ~oa~r1a izer-se 
que houve violenta modificação do início da década de 60 pa
ra o seu fim em qualquer cidade do Estado de São Paulo, com 
o aparecimento de bairros extremamente pobres,residência da 

chamada população excedente urbana (Foto 6). 

Fez-se referência ao fato de que nem mesmo as capitais regiQ 

nais deixaram de receber grandes levas de migrantes. Entre-
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Foto 6 - Residência e indivíduos típicos da população exce -

dente urbana. Vila Moreira - Município de Serra Azul 

(Foto O.A.e. Silva - 2/71). 
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tanto, convém assinalar que os maiores e mais generalizados 

fluxos migratórios, percentualmente, ocorreram em cidades rn~ 
nores. Isso porque em geral a atividade básica destes muni
cípios repousa na agropecuária, o que determinou a expulsão 

da mão-de-obra do campo para a cidade. 

"Hoje o priprietário rural está tornando consciência de que as 
relações de trabalho mudaram mesmo e que dif icilrnente pode 
subsistir o sistema tradicional. Pternido por este fato nov~ 

despreparado para esta realidade que vai surgindo, e sofren 
do, nos Últimos anos, efeitos do processo de descapitaliza

ção e empobrecimento da agropecuária, torna providências drás 
~ -

ticas para salvar seu empreendimento: manda embora as famí-
lias e fica ~om o mínimo ~ndispensável _ e, is vezes, nem com 
isso, para evitar os encargos do Estatuto do Trabalhador Ru
ral ... Aturdido, assustado e com menores possibilidades de 

ajustamento à nova situação, o trabalhador rural que já nao 
pode permanecer na fazenda com sua família, vai para a cida
de, enfrentando outra realidade para a qual também está des
preparado. Alguns conseguem serviço notadamente na constru 
ção civil; outros, mais tímidos, voltam a trabalhar na lavou 
ra, mas como avulsos, ganhando por dia ou por tarefa ... Mais 
despreparado que o próprio fazendeiro e os trabalhadores ru 
rais para essa transição necessária da agricultura patriar
cal para urna agricultura mais ajustada ao regime capitalis
ta parece estar o próprio governo, que não previu esta nova 
fase, e se previu, não tornou as medidas indispensáveis para 
enfrentá-la ... Corno conseqUência fundamental desta situação 
vai se avolumando cada vez mais a chamada mão de-obra volan
te (l) na prestação de serviços na zona rural do Estado de São 
Paulo"(Z). 

(1) Volante - categoria de trabalhador rural residente na zo 
na urbana que exerce atividades agr{co las em diversas pro 
priedades na dependência do comportamento do mercado de 
trabalho. 

· ( 2) Coopercotia - A nova fase da agricultura. In Coopercotia,, n9 238. 
São Paulo. Fundação Coopercotia,1968; p.14-21. 
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Com rara felicidade, esse texto, elaborado pelos técnicos da 

Cooperativa Agrícola de Cotia, conseguiu, em virtude de se

rem seus autores conhecedores de perto da situação e de todos 

os seus ângulos, sintetizar os problemas do momento. E que 

vem ratificar, mais uma vez, a grande expressão assumida pe

lo movimento migratório, a partir da instituição do Estatu

to do Trabalhador Rural. 

E claro, como já foi afirmado várias vezes, que outras cau

sas cooperaram para essa modificação estrutural. Entretanto 

são causas cujo processo é lento e progressivo, enquanto que 

o êxodo determinado pelo Estatuto do Trabalhador Rural foi 

intenso e rápido. Esse processo pode muito bem ser constat~ 

do através dos quadros estatísticos apresentados, onde se no 

ta que a partir de 1949, com um pouco mais de intensidade p~ 

ra algumas localidades e menor para outras, o processo migra 

tório campo/cidade já se manifestava. Deve-se frisar que 
desde o início esse processo foi alimentado pela mecanização 

da agricultura, aumento do espaço ocupado pelas pastagens e, 

nas cidades, industrialização, melhores salários, emprego 

mais leve para as mulheres (doméstica) etc. Mas, desde a 

sua vigência, o Estatuto do Trabalhador Rural constituiu-se 

numa das causas principais do êxodo rural. 

A mesma revista da Coopercotia, já citada, retrata dois exem 

plos bastante significativos que enfatizam a problemática do 

êxodo rural: Araçatuba, no período de 1965/66, foi o municí 

pio que mais produziu algodão, com área plantada de 36 000 

ha - no período 1967/68 cultivou apenas 12 000 ha. O moti

vo mais comumente alegado era de os preços nao serem compen

sadores. Na verdade, o que visavam os proprietários de ter

ras era à posterior formação de pastos. Para tanto, 80,0%das 

áreas foram entregues a terceiros para cultivo, com a obrig~ 
çao de ~evolverem, findo o prazo, as mesmas terras semea -

das de pastagens. Somente a intensificação de outras cultu 

ras corno arroz, algodão, milho e café poderiam ampliar na r~ 

gião o mercado de trabalho. Mas o interesse verdadeiro dos 

proprietários era tentar desobrigar-se das implicações tra

balhistas que o Estatuto do Trabalhador Rural criava para o 
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trabalho no campo~ Na região de Marília, o segundo exemplo 

significativo, foi constatada tendência acentuada para a er

radicação do café e sua subsituição por pastagens. Ainda ai 

vamos encontrar as causas na vigência do Estatuto. Isto po~ 

que para 800 a 1 000 ha de pastos com gado não eram necessá

rios mais do que dois empregados ganhando salário mínimo, eg 

quanto que para a cultura do café, esta área exigiria o tra-· 

balho de diversas familias, que seriam obrigadas a residirna 

fazenda, dadas as peculiaridades que impõe o cultivo do ca

fé. 

Maria Conceição d'Incao e Mello, ao estudar o problema do 

b6ia-fria na Alta Sorocabana, encontrou o mesmo êxodo, deter 

minado pelas mesmas causas. "A economia da Alta Sorocabana, 

se caracteriza pela predominincia da pecuária extensiva so

bre a agricultura, fato que sugeria a existência de um acen-

tuado êxodo rural, responsável pelo engrossamento das popula 

ções urbanas. A industrialização na região é incipiente, fa 

to que permitia prever urna precária absorção, pela economia 

urbana das populações que migram para as cidades"(!). 

A mesma. autora relata ainda "é essa parcela dos migrantes r!:!_ 

rais que, por engrossar as fileiras dos subempregados na cida

de, responde pela existência da categoria de trabalho bóia

fria na economia rural da região"(Z). 

A migração rural/urbana assumiu nesta década papel extraor

dinário no Estado de São Paulo e a situação se agravou muito 

mais com o aumento considerável do morador "urbano", diaris

ta, no trabalho do campo. 

(1) MELLO, Maria Conceição d'Ineao e - O Bóia-fria na Alta So 
roeabana. Tese de Doutoramento apresentada à Faculda~ 
de de Filosofia_, Ciências e Letras de Presidente · Pru
dente - São Paulo, 19?3 - p. 46. 

(2) - O Bóia-fria: Acumulação e Miséria.PetrópoZi~ 
Vozes; Presidente Prudente, Faculdade de Filosofia ~ 
Ciências e Letras. 19?5, p. 84. 
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5.1 O FATOR ECONÔMICO COMO UMA DAS CAUSAS DETERMINANTES DA 
MIGRAÇÃO 

A população que se desloca da zona rural - seja em virtude 

de condições precárias de existência, seja pelas alterações 

ocorridas nas relações do trabalho com a introdução das leis 

trabalhistas no campo, ou ainda em decorrência da substitui 

ção do espaço ocupado pela pecuária - dirige-se para as ci
dades à procura de melhoria de vida, asp~rando a melhores 
empregos e moradia. O êxodo rural se intensificou com o de
senvolvimento industrial, mas a baixa capacidade de absorção 

de mão-de-obra das novas indústrias em relação ao movimento 
migratório tornou alarmante o aumento da população excedente. 
Assim, a economia urbana não crescendo em ritmo capaz de absorver 
a mão-de-obra representada por essa população fez com que 
ela se voltasse para atividades de baixa produtividade, seja 

no setor terciário, ou na própria zona rural. 

As transformações nas relações de trabalho no campo nao fo

ram necessariamente acompanhadas pela introdução de uma tec
nologia mais avançada, que exigisse a substituição da mao·· 

· de-obra. Portanto, em algumas áreas onde ainda predominava 

um tipo de exploração agrícola extensiva, a mão de-obra abun 

dante se fazia necessária. Porém, os encargos sociais decoE 

rentes das leis trabalhistas, provocaram uma reorganização da 

mão-de-obra engajada na atividade agrícola,, no sentido da uti_ 
lização de trabalhadores assalariados diaristas, no lugar 

dos colonos ou parceiros, que criavam uma relação trabalhis 
ta com o fazendeirq : Em conseqtiência esta mão-de-obra dis -
pensada passa a residir na zona urbana, e não conseguindo se 

int"egrar na atividade econômica da cidade, volta-se para zona rural, 

em busca de oportunidade de trabalho, apesar de ficar sujei

ta ao caráter sazonal da produção. A reorganização da ativi_ 
dade agrícola cria, portanto, uma situação nova para estas 
populações: sem a segurança que possuíam na terra, onde ti

nham casa para morar e emprego que~ apesar de mal remunera
do, compreendia uma relação mais estável embora dependente, 

marginalizaram-se na cidade, ~procura de moradia e de traba 
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lho, em completa instabilidade e insegurança financeira(!). 

A instabilidade ocupacional, no entanto, nao aparece apenas 

como uma característica dos migrantes que continuaram ocupados na 
lavoura. Mesmo aqueles que conseguiram integrar-se na estrutu 

ra ocupacional urbana, são utilizados em empregos temporá -

rios e mal remunerados. Assim, esta população excedente ur

bana, desprovida de qualquer qualificação profissional, fica 

sujeita às oscilações do mercado de trabalho, encontrando na 

construção civil e no serviço doméstico as maiores oportuni
dades de emprego. 

Portanto, dependentes de ocupaçoes temporárias, seja na la
voura, seja no trabalho braçal nas cidades, essas pessoas en 
caram e .realizam migrações como única alternativa para a bu~ 

ca de melhores condições de vida. Entretanto, suas aspira -

ções são frustradas logo de início suas limitações decor -

rentes da falta de especialização e o âmbito restrito do mer 

cado de trabalho impedem sempre a obtenção de empregos está

veis e bem remunerados, qualquer que seja a direção tomada. 

Conseqfientemente, frustram-se todas as expectativas que deram 

origem ao processo migratório. E agora não apenas em termos 

de emprego, mas também de segurança e conforto representado 

por uma casa. Sua mudança para a cidade criou-lhes novas n~ 

cessidades - condicionadas pela propaganda, que não os ati~ 

gia na vida rural, por novos hábitos criados pela vida urba

na, vêem fugir-lhes as possibilidades de usufruto dos bens da 

sociedade de consQmo, que passaram também a aspirar. 

~ Todas essas constatações salientam a principal causa da 

gração: o fator econômico. Registre-se que na primeira 

gração campo/cidade nem sempre este fator está vinculado 

atração exercida pela cidade: muitas vezes essa população 

mi

mi-
-a 

e 

(1) Fundação Plano de Amparo Social - Levantamento sócio-eco 
n3mico das populaç~es marginais do Estado de são Paulo. 
Conclusões - São Paulo J 1969. p. 9-38. 
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expulsa das áreas de origem. 

A instabilidade ocupacional tanto na zona urbana como na ru
ral, caracterizada pelo subemprego, favorece constantes flu
xos migratórios que são realizados com a esperança de um tra 
balho permanente que possibilite a fixação e a melhoria das 
condições de vida. 

~Pesquisa realizada por Briones a respeito da migração rural/ 
- urbana no Peru, demonstrou que as causas econômicas pesam de 

forma bastante expressiva na decisão da mudança. Sua pesqui 

sa revelou que os fatores determinantes obedeceram à seguin 
te ordem percentual: "econômico (45,9%); familiares (16,8%); 
educação (8,9%); para conhecer Lima (13,4%); outros (6,4%); 
sem informação (8,6%)"(l). Entretanto, convém assinalar que 

além do fator econômico ' indicado como peso maior, quase to
das as demais causas citadas em Última análise são determi
nadas pelo primeiro. 

Santa Helena Bosco e A. Jordão Netto, em trabalho realizado 
no Departamento de Imigração e Colonização, em 1962, consta
taram que as migrações para o Estado de São Paulo ocorriam 
tanto com proprietários (33,65%), como com não-proprietários 
(66,35%). A causa principal dessas migrações foi, principal 
mente, de ordem econômica, ficando para segundo plano os mo
tivos ligados a razões sociais, entendida como razão social 
aquelas especificadas no quadro "Motivação para Migrar do Lo 
cal de Residência". Foi comum, tanto nessa pesquisa como 

em outras, um pequeno percentual de migrantes que não sabiam 
responder porque mudaram ou porque pretendem mudar. Os dois 
autores acima referidos, para enfatizar a importância do fa

tor econômico na problemática do migr~te ,observaram "pelas p..róprias 
expressões usadas pelos migrantes proprietários que elas são 

(1) BRIONES, Guillermo ~ Mobilidad Ocupacional, y Mercado de 
Trabajos en el Peru. In Revista America Latina - Ju
lho-setembro 1963 ; p. 67. 
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bastante eloqtientes e denotam em sua maioria, embora nao ex
plicitamente, a preocupação financeira que os moveu atê as 
terras paulistas. Assim as expressões "caçar recurso", "ca
çar conforto", "caçar um lugar mais forte", significam procu 
rar um lugar onde se consiga realmente auferir melhor e mais 
justa compensação financeira para o trabalho; e não é só is

so: que seja um lugar que tenha recursos econômico-financei
ros para poder de fato pagar bem aos trabalhadores"... "Os 

motivos de saída apresentados pelos migrantes considerados 

"não proprietários" (que constituem um grupo integrado tanto 
por parceiros, assalariados, arrendatários e agregados ru
rais, como por trabalhadores dos setores industrial e de ser 
viços), mostraram que o interesse principal permanece sendo 
o financeiro ... Notar-se-á também a freqtiência de emprego da 
expressão "não dava para viver"(l). 

Os motivos de descontentamento e desejo de mudança declara
dos em pesquisa realizada em 61 cidades do Estado foram elas 

sificados segundo três causas básicas: 

1) causas econômicas: salário baixo, baixa rentabilidade,pio 
res condições de trabalho, falta de trabalho no mercado, 
dispensa do trabalho (desemprego), conseguir trabalho,acOI_! 
panhando o emprego, falta ou perda de moradia; 

2) causas sociais: reduzidos recursos educacionais, médicos 
etc, perda ou inexistência de parentes, sugestão ou convi 
te de parentes e amigos, desadaptação ao local de traba -
lho; 

3) causas ecológicas: local pouco saudável (Tabela 42). 

A partir dessa classificação fez-se uma distribuição das ca~ 

sas que suscitavam motivação para migrar do atual local de 
residência. Todos os indivíduos pesquisados moravam na área 

(1) BOSCO, Santa Helena e JORDÃO NETTO, Antônio - Migrações. 
Departamento de Imigração e Colonização. São Paulo -
1967. p. 111-118. 
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TABELA 42 
ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - MOTIVAÇÃO PARA MIGRAR DO LOCAL ATUAL DE RESTDENGIA 

E m percentagem 

TOTAL 

REGIÕES E MUNICf PIOS PESQUISADOS ECONLMICO SOCIAL ECOLÓGICO (Respostas Míltiplas) 
(a) (b) (e) 

Número de % Pessoas 

1. SÃO PAULO -
1.1 Cotia(l) (81, 3) (17,4) (1,3) (304) (100,0) 
1.1 Embu(l) 

2. SANTOS 
2.1 Santos(2) (81'4) (17,1) (1'5) (134) (100,0) 
2.1 Itariri 
2.3 Pariquera-Açu 
2.3 Registro 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 35,2 24,3 - 37 (13)100,0 
3.2 Taubaté 44,4 33,3 - 36 (13)100,0 
3.2 São Luís do Paraitinga(3) 
3.3 Lavrinhas (3) (45,1) (29,7) - (131) (13XlOO, O) 
3.3 São José do Barreiro(3) 

4. SORO CABA 
4.1 Sorocaba 87,0 10,4 2,6 76 100,0 

Continua ... 



c ont 1nuaçao .. ~ 

TOTAL 

ECONÔMICA ECOLÓGICA 
(Respostas M.Íltiplas) 

REGIOES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS SOCIAL -
(a) (b) (c) Número de 

Pessoas % 
-

4. SOROCABA (Continuação) 

4.1 Itu(4) (87,1) (10,9) (2,0) (202) (100,0) 
4.1 São Roque(5) 
4.2 Boituva(5) 
4.3 Itapetininga(5) 

(100,0) 4.4 Guapiara(5) (8 6 '3) (12,5) (1'2) (434) 
4.4 Iporanga(5) 
4.6 Paranapanema(5) 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas 71,4 28,6 0,0 35 100,0 
5.1 Moji-Guaçu(6) (88,4) (11,6) (0,0) (198) (100,0) 
5.2 Piracicaba 82,0 18,0 0,0 89 100,0 
5.5 Santo Antônio do Jardim(6) 
5.7 Jundiaí (2) 
5.7 Jarinu(l) 
5.8 Joanópolis(l) 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 82,l 14,3 3,6 56 100,0 
6.1 Serra Azul(7) (91,5) (7 '6) (0,9) (441) (100,0) 
6.2 Franca 86,4 13,0 0,6 169 100,0 
6.3 Buritizal(7) 
6.3 Igarapava(7) 

-. Continua .. · 
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REGIOES E MUNICIPIOS PESQUISADOS 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 

6.3 Mige1Ópolis(7) 
6.5 Barretos ( 8) 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos(8) 

7. BAURU 

7.1 Bauru 
7. 1 Lençóis Paulista(9) 
7. 2 Lins 
7.3 Mineiros do Tietê(9) 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 
8.1 Guapiaçu(lO) 
8.1 Nipoã(lO) 
8.2 Ariranha(lO) 
8.4 Meridiano(lO) 
8.4 Fernandópolis 

9. ARAÇATUBA 
9.1 Araçatuba 

ECONÔMICA 
(a) 

(78,2) 
84,4 
80,4 

82,6 
(89,6) 
82,3 

81,0 

(8 7 '6) 

88,6 

86,7 

c ont1nuaçao ... 

TOTAL 

SOCIAL ECOLOGICA 
(Respostas Míltiplas) 

(b) (e) Número de 
Pessoas % 

(13,4) (8,4) (202) (100,0) 
13,7 1,9 365 100,0 
18,8 0,8 122 100,0 

17,4 0,0 64 (14)100,0 
(10,4) (0,0) (339) (100,0) 
15,l 2 • 6 152 100,0 

10,0 9,0 100 100,0 

(5,0) (1,8) (910) (13) (100, O) 

4,7 1,0 192 (13)100,0 

11,2 2,1 141 100,0 
. Continua ... 



Continuaçao ... 

TOTAL 

ECONÔMICA ECOLÓGICA 
(Respostas :MÍltiplas) 

REGIÕES E MUNICf PIOS PESQUISADOS SOCIAL 
(a) (b) (e) Número de 

Pessoas % 

9. ARAÇATUBA(continuação) 

9.1 Barbosa(ll) 

9.1 Bilac(ll) (86,6) (11,4) (2,0) (985) (100,0) 

9.1 Braúna(ll) 

9.1 Santópolis do Aguapef (11) 

9.2 Andradina 91,0 8,2 0,8 265 100.0 

9.2 Mirandôpolis(ll) 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 84,2 14., 4 1,4 70 100.0 

10.2 Caiuá 84,0 15,0 1,0 301 100.0 

10.3 Nova Guataporanga(12) (8 7 • 2) (10,1) ( 2. 7) (563) (100,0) 

10.4 Irapuru(12) 

11. MAR1LIA 
11.1 Marília 74,4 22,6 3,0 133 100,0 

Continua. · · 



N 
N 
o 

Conclusão 
TOTAL 

REGIÕES E MUNICf PIOS PESQUISADOS ECONÔMICA SOCIAL ECOLÓGICA (Respostas Mlltiplas) 
(a) (b) (c) Número de 

Pessoas % 

11. MARfLIA (continuação) 

11.1 Alvinlândia(l2) 

11. 2 Assis 84,8 14,4 0,8 132 100,0 
11. 4 Tupã 81,0 16,2 2,8 179 100,0 

ano e ceia . 
(1) Os resultados apresentados em conjunto por estarem bastante semelhantes e - . espacialmente proximos. 
(13) Não sabe: 8,1 Outros: 32,4 

5,6 16,7 
(13,6) 11,6 
(5,6) 
5,7 

(14) Bauru: 34 entrevistados não souberam informar o motivo. 
OBS.: (a) salário baixo, baixa rentabilidade, piores condições de trabalho; falta de trabalho no 

mercado; dispensa do trabalho (desemprego); conseguiu trabalho; acompanhando o empre
go e falta ou perda de moradia. 

(b) reduzidos recursos educacionais, médicos etc; perda ou inexistência de parentes;suges 
tão ou convite de parentes e amigos; desadaptação do local de trabalho. -

(c) local pouco saudável. 



urbana do município e boa parte deles usava aquele local de 
residência como trampolim para outra migração, na tentativa 
de alcançar seu nível de aspiração idealizado. Em alguns C! 
sos, os dados foram agrupados ou por pertencerem à mesma re
gião, ou por guardarem as mesmas características, sem, entr~ 

tanto, alterar os valores da pesquisa. Apenas dois casos de 
aglutinação na pesquisa, impossíveis de serem individualiza 
dos, sofreram certa distorção por se tratarem de fenômenos 
um pouco diferentes e por terem características próprias. Mes 
mo assim foram apresentados, pois que a ausência desses da
dos poderia prejudicar o resultado. Foram os casos de Bar

retos/São Carlos e Cotia/Embu/Joanópolis/Jarinu. 

No conjunto, mais de 80,0% das causas estavam · 
!adas a razões de ordem econômica. Não se pôde, em 
dos dados da pesquisa dos 61 múnicípios estabelecer 

vincu
função 

... 
are as 

onde a necessidade de migração fosse maior ou menor,uma vez 
que as diferenças se mostraram relativamente pequenas. As

sinale-se que aos municípios da região de São José dos Cam
pos, onde se deu orientação um pouco diferente aos aplicad~ 

res e entrevistadores, os resultados divergiram do conjunto 
geral. Mesmo assim, somando-se as causas de ordem econômica . 
e outros fatores os resultados se aproximam bastante da me-
dia geral do Estado. Excetuando-se este caso, os mais bai-
xos percentuais referentes às causas econômicas, 
o quadro apresentado, ocorreram em duas capitais 

Campinas e Marília. 

conforme 
regionais 

o maior percentual de causa econômica motivando a migração 
foi encontrado no conjunto Serra Azul/Buritizal/Igarapava/Mi 
~elópolis, com 91,5%, e com um pouco menos seguiu-se Andra
dina (91,0%). São duas áreas de atividade econômica bastan 
te diferentes. No conjunto Serra Azul/Buritizal/Igarapava/Mi
guelópolis predomina a atividade agrícola, com a cana-de-açú 
car exercendo papel preponderante. Daí o porquê da presença de 
população excedente dedicando-se às atividades próprias des 
sa agricultura. Em Serra Azul, conforme pesquisa de 1970, 
do total da população que se dedicava à atividade primári~ 

70,0% estava voltada para a cana-de-açúcar. Como nessa agri 
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cultura o trabalho é sazonal, suas conseqüências repercutem 
no nível alimentar desses trabalhadores, saúde, vestuârio,mo 
radia. Nesse caso, obviamente, o desejo de migrar é determi 
nado por razões de ordem econômica. Essas mesmas considera 
çoes podem ser aplicadas i realidade de Igarapava, Miguelóp~ 

lis e mesmo Lençóis Paulista e Mineiros do Tietê. Andradina 

possui características bastante diferentes do ponto-de-vista 

da atividade econômica, mas oferece justificativas semelhan 
tes de motivação para mudar, com a área voltando-se cada vez 
mais para a atividade pecuária. 

Qaunto à motivação para migrar vinculada às causas sociais 

apresentada na Tabela, nao correspondem muito bem à realida
de, uma vez que muitas das causas classificadas como sociais 
sao ainda, na verdade, causas econômicas. O desejo de acom
panhar os filhos, ou outros parentes, embora muitas vezes 
apresentados como determinado por razões afetivas, quase se~ 
pre, no fundo, continua sendo motivo econômico. O que estes 

migrantes na realidade estão procurando, é melhor ajustame~ 

to, é livrar-se do período de crise econômica, tão comum -a 

população excedente urbana. "Quero mudar para São Paulo pa
ra ficar com meu filho porque ele está bem empregado". "Vou 
mudar para São José dos Campos porque meu irmão mora lá há 

algum tempo, e no começo vou morar com ele porque ele me cha 

mou e lá posso arrumar emprego na fábrica". Testemunhos des 
se tipo são muito freqtientes e revelam, em primeiro lugar, a 
"necessidade" de mudar por razões de ordem social, mas a in
tenção de procurar emprego vem declarada imediatamente após, 
evidenciando a necessidade de melhor ajustamento econômico. 
"Estou muito velha e a vida aqui com minha filha é difícil 
e meu filho me chamou para morar com ele. A família é gran
de e eu vou tomar conta das crianças para minha nora traba
lhar por dia, porque assim não precisa pagar uma pessoa para 
tomar conta das crianças, assim aumenta o dinheiro em casa 
e a vida fica melhor". Observa-se nesse outro testemunho, 
claramente, ressaltando mais uma vez o motivo econômico co
mo o mais importante. 

Os problemas de educação e saúde podem ser considerados fato 
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res de certa atração para motivar a mudança. Porém, para o 
residente na zona rural, a falta de atendimento à saúde e à 
educação assumem papel relevante. Quanto à educação, é um 

fator que hoje pode ser considerado discutível - as autori-
dades praticamente exigem a presença da criança de 7 a 14 
anos na escola, e geralmente há classes para abrigá-la. O 

que se.tem observado é a evasão escolar no período das co

lheitas ou até mesmo por falta de roupas apresentáveis para 
irem à escola . 

.. 
Nas areas urbanas, principalmente, a escola hoje, representa 

um forte atrativo devido à merenda escolar. Em muitas cida 

des do interior e também na Capital o grande problema é a 

chegada das férias escolares, pois boa parte das crianças ma 
triculadas, filhos dessa população excedente, vai à escola 
não para aprender, mas por causa da merenda. Algumas delas 
chegam a levar uma lata para depois das aulas trazerem o ma-

gro alimento para seus irmãos menores. Oportunidades para 

estudarem existem, pelo menos teoricamente, pois mesmo nos 

pequenos centros urbanos, sempre as escolas oferecem o perío 
do noturno. Aliás, para resguardarem uma desejável oferta 
de mão-de-obra, esses pequenos centros urbanos preferemcriar 
primeiro os cursos noturnos (Sa. à .8a. série do primeiro grau), 

para depois preocuparem-se com o período diurno. 

No que diz respeito à falta de médico, o fator é realmente 

relevante. Os pequenos municípios, muitas vezes nao dispõem 
de Casa de Saúde nem médico, nem mesmo nos Postos de Saúde 

criados para atender essa população necessitada. 

O que cria certa dificuldade na análise ê que os maiores 

centuais de desejo de mudança por razões sociais ocorrem 
ralmente em municípios bastante populosos, onde tais 
ciências nao se apresentam na sua forma mais aguda. 

pe!_ 

ge
def i 

Embora o desejo de mudar por razoes de ordem ecológica apre

sente percentuais muito baixos, retrata, como é óbvio, adi
ficuldade de adaptação ao novo ambiente. Famílias numerosas, 

vivendo num meio quase ou promíscuo, onde as condições de hi 
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giene e salubridade sao precárias, sentem agravar-se o esta

do de saúde de todos os seus membros. Gripes permanentes, t~ 

berculose, fome crônica, provocam o depauperamento dessas pe~ 

soas, que acreditam ser o "clima", a "umidade" as causas, e 

que mudando resolveriam o problema da saúde familiar. Probl~ 

ma que na verdade é, basicamente, de higiene e alimentação. 

Mas, como resolvê-los,se no fundo ê fruto da própria estru

tura? Os maiores percentuais dessas causas alegadas ocorre
ram em São José do Rio Preto, São Carlos/Barretos, Ribeirão 

Preto, Marília, que na realidade não apresentam problemas 

gerais sérios de ordem ecológica. 

Sem levar ao extremo de considerar que todas as causas se re 

sumem a fatores de ordem econômica, pois alguma inadaptabi

lidade do ponto-de-vista ecológico ou social é sempre possf 

vel, não se pode negar que ainda aqui o fator econômico, se 
nao se sobrepõe, é nitidamente localizâvel(l). 

E sabido que principalmente através da educação se atingirá 

melhor e mais facilmente o bem estar generalizado. Enquanto 
nao se aplicar melhor a Lei 5 692/71, dando às novas gera

ções ensino profissionalizante; enquanto mais verbas não fo

rem distribuídas para Assistência Social (embora signifique 

apenas um paliativo); enquanto o INPS continuar precário co

mo é; enquanto as infra-estruturas básicas do município nao 

atingirem a área periférica; pouco poderá ser mudado. As 

necessidades da população continuarão motivando novas migra

çoes. Ã medida que conseguirem ter casa, emprego estável,s~ 

lário digno, dificilmente terão desejo de mudar. A seguran

ça material determinará a fixação, a primeira condição para 

a satisfação e adaptação ao meio ambiente. 

Portanto, no quadro atual da realidade brasileira, a migr~ 

(1) MATA, Milton da - Urbanização e Migrações Internas. In Re
vista Pesquisa e Planejamento Econômico - IPEA-INPES
vo l. 3 - outubro, 1973, n9 3 - Rio de Janeiro, p. 715-726. 
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çao ocorre de qualquer forma, seja do campo, seja da cidade, 

porque "não podemos ficar parados e passar fome. Se lá (Re

denção da Serra) não tiver serviço, vamos para qualquer lu

gar. Tendo emprego, tanto faz aqui, lá ou outro lugar; dan
do pra viver, está bom"(l). 

(1) Fundação Plano de Amparo Social - op. cit. p.24. 
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PARTE VI 
FORÇA-DE-TRABALHO DA POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA 



6. FORÇA-DE-TRABALHO DA POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA 

Os dados levantados na pesquisa.juntamente com os do IBGE 
constituem os elementos básicos de estudo que permitem uma 

caracterização geral e o diagnóstico de tendências da força
de-trabalho da população excedente urbana. 

O IBGE, através de pesquisas domiciliares por amostragem,ini 

ciadas em 1967 e obedecendo a modelo internacionalmente uti
lizado, estudou a força-de-trabalho do Estado de São Paulo,d~ 
finindo seus conceitos básicos~ 

Para melhor compreensao, será transcrito o que se entende por 
pessoas dentro e fora da força-de-trabalho. "A mão-de-obra ig 

vestigada abrange as pessoas de 14 anos e mais, envolvendo dois 
grupos distintos: pessoas fora da força-de-trabalho,que sao 

definidas como aquelas que durante a semana em que se reali
zou o levantamento não estavam ocupadas e não podiam ser cog 

sideradas desocupadas, por não estarem procurando emprego c~ 
mo por exemplo estudantes, donas de casa, incapazes, aposenta
dos sem exercer atividades e os voluntariamente ociosos. Pes 
soas na força-de-trabalho são representadas por aquelas ocupadas 
e desocupadas, sendo consideradas pessoas ocupadas,as que es 
tavam trabalhando à época em que se realizou a coleta de da-

dos, e as que, embora não estivessem trabalhando, tinham emprego 

ou negócios dos quais estavam temporariamente ausentes por lllQ_ 

tivas tais como doença, férias, luto, dissídio coletivo etc; 

pessoas desocupadas, as que não estavam trabalhando e época 
mencionada e que não tinham emprego ou negócios dos quais se 



encontravam temporariamente ausentes, mas que haviam tomado 

nos dois Últimos meses alguma providência para conseguir tra 
balho"(l). 

Os dados revelaram que 59,1% .das pessoas de 14 anos e mais 
se achavam efetivamente exercendo atividades produtivas (Ta
bela 43). 

Sem considerar o aspecto qualitativo da atividade produtiva 
da população e nem os rendimentos retribuídos dessa ativida
de, essa percentagem é bastante alta, quando <comparada com 
os Estados Unidos, 57,0\ (em 1966), o Japãp, 69,0\ (1968), a 
Bulgária, 54,5%, ou a Costa do Marfim,21,4%( 2). 

TABELA 43 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PESSOAS DE 14 ANOS E MAIS, POR SEXO E SITUAÇÃO EM RELAÇÃO Ã 

FORÇA-DE-TRABALHO 
1968 

NA FORÇA-DE-TRA FORA DA FORÇA-DE· TOTAL BALlD - TRABALHO 
S E X O Número Número Niinero 

(1 000 ' (1 000 \ (1 000 \ 
Pessoas) Pessoas) Pessoas) 

Masculino 4 428 86,2 710 13,8 2 138 100,0 

Feminino 1 739 32,8 3 557 67,2 5 296 100,0 

TOTAL 6 167 59,l 4 267 40,9 10 434 100,0 

FONTE dos Dados Brutos: PNA.1 - IBGE - 29 trimestre 
' 

l9bl:S,in 
Mercado de Trabalho em São Paulo. p. 45 

(1) ASSIS, Marisa de (coordenadora). Mercado-de-trabalho em 
São Paulo (aspectos gerais). Série IPE-USP. Volume 2. 
Cia. Editora Nacional/IPE. São Paulo, l972, p. 44. 

(2) FONTE. Fonte de dados para os Estados Unidos.Pocket Data 
Book. USA, 1967. p. 127. 
Japão - Japon Statistical Survey of Japon's Economy. 
1970. Economia Affairs Bureau. Ministry of Foreign A[ 
fairs. Japan, 1970, p. 9. 
Bulgária e Costa do Marfim - Beaujeu-Garnier, Jacque
line - Geografia de População. Cia. Editora Nacional 
~ Ed. USP, São Paulo, 1971. p. 329. 
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Embora o Estado de São Paulo apresente uma situação extrema

mente privilegiada, é de se ressaltar que nos países cita -
dos, com rendas mais altas, o problema econômico não consti

tui pressão para a incorporação da força-de-trabalho jovem 

no processo de produção. Certamente porque naqueles países 

uma parcela bem maior da juventude continua seus estudos,seg 

do considerada força-de-trabalho bem mais tarde. Poderia con 
cluir-se, em função desta consideração, que a situação na Cos 

ta do Marfim é muito boa, com nível econômico muito alto. Mas 

a própria autora do trabalho que serviu de fonte para esses 
dados não acredita nessa cifra, afirmando que entre 30,0% e 

35,0% ela seria mais correta. Deve-se levar em conta no 
trabalho de Beaujeu-Garnier o subjetivismo europeu, que cer

tamente levou a autora a subestimar o trabalho de agricultu

ra de subsistência e coleta dessa população negra. 

Através da tabela do IBGE, pode-se aferir que mais de 85,0% 

dos homens de 14 anos e mais estão na força-de-trabalho, en

quanto que para as mulheres apenas 32,0% nessa mesma faixa. 
"Esta baixa participação feminina, em parte, se explica, em 
função do critério usado na pesquisa da PNAD, que não inclui 

nessa categoria as mulheres que exercem· atividade domésticas, 

não remuneradas e que fazem parte da forçá-de-trabalho poteg 

cial. Em um país com~ o Brasil, cabe ressaltar a importân
cia das atividades econômicas desse contingente para a pró -

pria economia, pois segundo os estudiosos do assunto, delas 

depende em grande parte a continuidade da vida ativa dos res 
tantes membros da família"(!). 

A partir de 1940 até 1970, podem ser observadas modificações 
violentas no que diz respeito às alterações na distribuição 

percentual segundo os setores de atividades. 

Para o caso da agricultura, a diminuição nao foi apenas per

centual mas também numérica. E de se considerar que a ativi 

(1) ASSIS, Marisa de (coordenadora). op. ait. p. 45-46. 
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dade agrícola continuou mais próspera depois de 1940,com di

versificação de produtos e ampliação de espaço, embora mui -
tas áreas que em 1940 eram ocupadas com agricultura,hoje são 
exploradas com o criatório, passando a utilizar menor número 

de mão-de-obra. Ressalte-se ainda ter havido mecanização e 
certa racionalização no trabalho, na medida· 'em que os pro 

prietárips rurais passaram a usar o mínimo de mão-de-obrapo~ 
sível para cada atividade, com o objetivo também de evitar 
os encargos sociais instituídos pelo Estatuto do Trabalha -
dor Rural(!) Aquela mão-de-obra que não era mais ocupada 

durante boa parte do ano, passou a se constituir no exército 
de reserva de mão-de-obra da população urbana (Tabela 44). 

Através da análise da tabela "Estabelecimentos, Pessoal Ocu
pado e Tratores", pode-se aferir que de 1920 a 1940 houve um 

~ ' 

crescimento violento no número de estabelecimentos em função 
do loteamento das propriedades, em conseqtiência da crise ec~ 
nômica mundial. Esse aumento foi de mais de 300,0%, enquan
to que de 1940 a 1970 o crescimento foi de apenas 30,0%,e na 
Última deéada o aumento atingiu pouco mais de 3,0%. Deve-se 
enfatizar que o pessoal ocupado de 1920 a 1940, tendo por r~ 
ferência o ano de 1920, aumentou pa~a mais do que o dobro. A 
partir de 1940 o pessoal ocupado começa a diminuir e em 1960 
apresenta um pequeno aumento. O pessoal que se dedica à agro

pecuária (incluindo os serviços e~~orádicos), em 1970 é infe 
rior ao ocupado em 1960. Enquanto isso o ~úmero de tratores 

torna-se extremamente elevado - paisa de 401 em 1920 para 
1 . 

65 731 em l970, sendo que 1960/70 foi o período onde houve o 
maior crescimento numérico, com um percentual de 140,0%. En 
tretanto, considerando-se a extensão da área ocupada pela l~ 
voura, esse aumento não foi suficiente para a mecanização agri 
cola em larga escala. Essa mecanização da lavoura não expu.! 
!OOU, contudo, toda a mão-de-obra, pois mui tos continuaram tra 
balhando no campo, como trabalhador eventual (Tabela 45). 

( 1) Antes,no regime de aolonato, os residentes tinham um pe
r{odo de intenso trabalho aorrespondente à época do pre
paro do terreno e plantio e ao da aolheira. No resto do 
ano a atividade reduzia-se ao reparo de cercas, roçada 
de pastos, manutenção do equipamento eta. 
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TABELA 44 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO OCUPADA, POR CLASSES DE ATIVIDADES 

1940/68 

AGRICULTURA E 
ATIVIDADES INDOSTRIA 

RURAIS 
COM.13RCIO OUTROS 

A NOS Indi !nd1 Índi 
Número % - Número % - Número % - Número ce ce ce 

(1) (1) (1) 

1940 1 546 610 56,0 100 545 417 19,7 100 198 972 7,2 100 471 306 

1950 1 482 162 43,2 96 998 939 29,l 183 290 440 8,5 146 657 808 

1960 1 517 740 32,9 98 1 069 660 23,l 196 (2)415 628 9,0 209 1 616 980 

1968 1 520 000 25,5 103 1 688 000 28,3 309 (2)654 000 11,0 329 2 103 000 

1970 1 301 830 20,4 84 2 003 684 33,l 367 627 175 9,9 315 2 440 153 

FONTE dos Dados Brutos: 1940 e 1950 - Censo Demograf1co - IBGE. 
1960 - Amostra de 25,0% do Censo Demográfico. 
1968 - PNAD - IBGE - 29 trimestre - 1968. 

(1) Base 1940 = 100. 
(2) Exclusivamente comércio de mercadorias. 

SERVIÇOS 

Indi 
% - Número ce 

(1) 

17,2 100 2 762 305 

19,2 140 3 429 348 

35,0 343 4 620 008 

35,2 446 5 965 000 
36,6 518 6 372 842 

TOTAL 

Indi 
% -ce 

(1) 

100,0 100 

100,0 124 

100,0 167 

100,0 216 

100,0 231 

In:Assis, Marisa de (Coordenadora) Mercado-de-Trabalho em São Paulo (aspectos gerais). Sé
rie IPE - USP. Cia. Editora Nacional, São Paulo, 1972. 
1970 - Censo Demográfico de São Paulo -Fundação IBGE. 



TABELA 45 

ESTADO DE SÃO PAULO 
ESTABELECIMENTOS, PESSOAL OCUPADO E TRATORES, SEGUNDO OS 

RECENSEAMENTOS GERAIS DE 1920 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 

RECENSEAMENTOS ESTABELECI PESSOAL TRATORES GERAIS 

1920 

194.0 

1950 

1960 

1970 

(1) 

MENTOS OCUPADO 

80 921 864 204 401 

252 615 1 839 937 1 410 

221 611 1 531 664 3 819 

317 374 1 727 310 27 176 

327. 695 (1)1 512 964 65 731 

un açao 
No que diz respeito ao confronto dos dados sobre a população re 
sidente com o pessoal ocupado nas atividades agropecuárias, fo:: 
ram consideradas duas situações: os efetivos ocupados em traba
lhos sazonais, cujos contingentes podem incluir pessoas residen 
tes em municípios diferentes dos locais de trabalho e a parce
la constituída por "mulheres e crianças", que no Censo Demográ
fico declararam como ocupação habitual "atividades domésticas',' -
"estudantes" ou "sem ocupação" e, por auxiliarem trabalhos de -
senvolvidos nos estabelecimentos agrícolas, são registrados no 
Censo Agropecuário como mão-de-obra da atividade. 
Dados ·preliminares Gerais do Censo Agrícola - VIII Recenseamen
to Geral - Sudeste - 1970, p. 4. 

Entre as informações do Censo Demográfico e as do Censo Agr~ 
pecuário, ambos do IBGE, referindo-se à força-de-trabalho d~ 
dicada às atividades agrícolas no ano de 1970, há uma defasa 
gem para mais. O Censo Agropecuário apresenta 211 134 pes-
soas a mais, que corresponde a estudantes ou donas de casa, 

que em determinados períodos do ano cooperam para o orçamen 
to familiar dedicando algum tempo ao trabalho agrícola. Fato 
que, mais uma vez, reforça a característica de trabalho even 
tua! para as atividades no campo. 

Com relação ao espaço dedicado à agropecuária, tem havido 
gradativa redução da área ocupada pelas lavouras e crescimen 
to das pastagens. Dois outros fatos chamam a atenção:ampli~ 
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ção do espaço ocupado pelo reflorestamento, conseqtiência dos 

incentivos governamentais e diminuição do espaço ocupado pe

las terras incultas. Isso revela melhor aproveitamento do 

solo através de métodos modernos de sua utilização. O aumen 

to de áreas ocupadas com matas onde se inclui reflorestamen

to, não se fez em geral em detrimento de lavouras, mas parti 

cularmente ocupando ~s áreas incultas (Tabela 46). 

DISCRIMINAÇÃO 

Lavoura 
Pastagens 

Mata 

Terras Incultas 

TABELA 46 
UTILIZAÇÃO DA ÁREA PAULISTA 

1950-60-68 

1950 1960 

22,40 24,70 

45,50 51,14 

14,58 14,41 

12,38 5,88 

Terras em descanso, impro 
duti vas e/ou sem declara-=-
çao 5,14 3,87 

TOTAL 100,00 100,00 

Ha 19 007 582 19 303 948 22 

FONTE: Censos A ricolas ., g de Sao Paulo - 1950 e 1960 
Estat1stico do Brasil - 1970. 

1968 

21,68 

56,45 

16,35 

2,18 

3,34 

100,00 

491 407 

e Anuario 

No conjunto assiste-se a uma diminuição de importância do s~ 

tor agrícola (1940 - 56,0%, 1970 - 20,0%) e, inversamente, o 

crescimento constante e significativo dos setores industriais 

e de serviços do pessoal ocupado. 

Tomando-se como base o ano de 1940, o setor de serviços foi 
~ 

o que mais aumentou. Entretanto, deve-se considerar que e 

nesse setor que o subemprego é mais disfarçado. "Desemprego, 

porém, é a condição oficial de estar realmente sem trabalho. 
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. h " b " Deixa-se de levar em conta o que se con ece como su emprego. 

Muitos operários poderiam ser ocupados por maior número de 

dias do ano, ou por maior número de horas na semana, ou pod~ 

riam trabalhar com maior eficiência se tivessem melhor mate

rial com que trabalhar. Essas formas de subemprego são múl

tiplas; têm sido muito conhecidas na agricultura durante um 

tempo bastante longo, mas existem também na indústria. O es 

petáculo de trabalhadores esperando na praça da aldeia, por 
um lavrador que lhes contrate os serviços é conhecido de to

dos que têm viajado pelos países do Mediterrâneo; alguns dos 

homens talvez esperem o dia todo por um chamado que jamais 

vem. Na Itália, os trabalhadores agrícolas em emprego regu

lar trabalham 280 dias por ano, ao passo que os diaristas so 
mente 161. Durante 94 dias dos 270 a 280 dias de trabalhono 
ano .os "disoccupati" nada têm a fazer ou, na melhor das hip.§. 
teses, estão exercendo trabalho improdutivo ... Na !ndia,cal 

cula-se que se podia manter a produção agrícola com apenas 

65,0% a 75,0% da atual força-de-trabalho rural;a mão-de-obra 
agrícola trabalha 289 dias no Norte da India, ao passo que no 
Sul apenas 181 dias. Essa atividade parcial, entretanto, é 
somente um aspecto de subemprego rural. Quando o tamanho 
da propriedade é diminuto e as pessoas que nela trabalham p~ 
diam facilmente atender a terras três ou quatro vezes maio
res, pode-se também dizer que há, ali, subemprego ... Quanto 

ao subemprego na indústria, ele afeta certos ramos que estão 

em estado de crise mais ou menos dissimulada e no qual.a fim 
de se evitarem dispensas de empregados, as horas de traba -
lho passam a ser reduzidas ... ~naturalmente, muito mais di 

fícil de medir o subemprego que o desemprego, pois é conceE 
ção mais relativa ainda"(l) 

Após tais considerações da 

fia da População, pode-se 
do Brasil ou do Estado de 

conceituada estudiosa em Geogr~ 

concluir que o problema nao é só 
São Paulo, mas fenômeno permanente 

e universal, que apresenta uma curva cujos parâmetros osci-

(1) BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline. Geog-Pafia de População. op. 
cit. p. 342-343. 
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Iam segundo várias conjunturas. O subemprego no Estado de 

São Paulo vem se apresentando de forma bastante grave, con

seqtiência também da implantação do Estatuto do Trabalhador Ru 
ral,da migração nacional etc. Nas áreas urbanas o setor de 
serviços foi inchando, com um número cada vez maior de subern 

pregados. Ao mesmo tempo, no setor primário cresceu a figu
ra do volante, que é a forma mais característica de subernpr~ 
go no campo. 

Por se tratar de mero reflexo de problemas mais globais e e~ 
truturais, as soluções para o sub e desemprego só poderão oco~ 

rer a longo prazo. Apesar disso, as autoridades, muitas ve
zes, tentam soluções imediatistas, quase sempre frustrantes, 
doando terrenos para implantação de indústrias, ampliação do 
mercado de trabalho nos serviços públicos, novas obras pÚbl! 
cas etc. 

O Departamento Estatístico do Estado de São Paulo elaborou es 

tirnativa populacional para 1975, que está sujeita a algumas 
distorções, pois foi projetada também com base' em estimati
vas, e de 1968. Entretanto, não deixa de ser Útil. Há um 
certo exagero quanto à população empregada no setor agríco
la, que o próprio Censo do IBGE de 1970 acusou. Esse percen 
tual a mais no setor primário, muito provavelmente "enrique
cerá" os resultados dos setores secundário e terciário de 
atividades, com maior vantagem para o terciário, o mais "be
neficiado''. O mais importante é verificar a técnica ernpreg~ 
da para se chegar a tais ·es tirna tivas. "Segundo o Departarneg 
to de Estatística do Estado, em 1975, o contingente popula
cional de 15 anos e mais deverá ser constituído de 13 259 500 
pessoas ( a PNAD, que fornece os dados para a situação atual, 
considera corno .parte da força-de-trabalho também a faixa de 
14 anos. Surge então urna pequena discrepincia, pelas dife
renças entre as classes de idade usadas por essa pesquisa e 
pelo DEESP, mas que nao causa grandes diferenças dada a pou

ca expressão· quantitativa da faixa etária em questão). Em 
1968, da população de 14 anos e mais, encontravam-se na for
ça-de-trabalho 59,1% conforme os resultados do segundo levag 
tamento trimestral da PNAD. Aplicada essa taxa ao número aci 
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ma registrado, obtém-se o total de 7 832 819 indivíduos que, 
para fins dessa análise serão considerados "dentro da força
de-trabalho", em 1975. 

"Os procedimentos usados para os cálculos relativos ao setor 
primário (atividades agrícolas), foram diferentes dos usados 
para a indústria e os serviços, baseando-se na determinação 
do volume da população que estaria residindo em zona rural, 
no ano escolhido. 

"Segundo os dados levantados para a PNAD, a população de 14 
anos ou mais que se encontra na zona rural atinge 29,9% do 

total. Aplicando-se essa taxa às projeções populacionais do 

DEESP, foi possível calcular o quantum da população que deve 
rã estar na zona rural em 1975 - 3 976 050. A partir desse 
total, calculou-se o número correspondente à percentagem que 
de fato trabalhou em atividades agrÍcplas (48,0%), novamen
te aplicando as taxas registradas pela PNAD. Obteve-se des
sa forma o total de 1 908 504 indivíduos que, para fins des 
sa análise, são considerados como os que em 1975 estarão de~ 
tro da força-de-trabalho, residindo em zona rural e dedican
do-se a atividades agrícolas. Tal nGrnero corresponde a 24,0% 
do pessoal que em 1975 deverá estar na força-de-trabalho no 
Estado de São Paulo. 

"Quanto à indústria, comércio e serviços, os cálculos foram 
efetuados através dos seguintes passos: 

19 ) Do total de pessoas que deverão constituir a força-de-tra
balho em 1975 (7 832 819), retirou-se o total do pessoal 
que deverá estar empregado no setor primário (1 908 504), 
obtendo-se o quantum de 5 924 315. Este representa oco~ 
tingente de pessoas que estarão ocupadas em atividades 
não-agrícolas em 1975. 

29) Para obter a repartição desse contingente pelos três se
tores abrangidos, utilizou-se a técnica de aplicar a ele 
as seguintes taxas, correspondentes a cada um dos seto
res em 1968, considerado o conjunto dos três como 100,0%. 
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Indústria 
Comércio 

Serviço 

TOTAL 

38,0% 

14,7% 
47,3% 

100,0% 

"A aplicação dessas taxas ao número de pessoas dedicadas a 
tarefas não-agrícolas em 1975 (5 924 315), resultam dos se

guintes números absolutos: 

Indústria 2 251 240 

Comércio 870 874 

Serviço 2 802 201 

TOTAL 5 924 315(l)" 

No que diz respeito ao setor primário, foi levado em conside 
raçao, no trabalho elaborado pelos estudiosos acima referi
dos, o total de pessoas que residiam na área rural. Há cer
ta incorreção, na medida em que boa parte da população que 
hoje mora na periferia urbana dedica-se a atividades volta -
das para o setor primário, na qualidade de · volante ou bóia

fria , e que o êxodo rural, em grande parte forçado, foi 
enorme neste período. Uma amostragem do tipo fornecido pela 
PNAD não poderia deixar de detectar em toda sua intensidade 

essa população residente urbana que se dedica ao setor primE 
rio. Projeção feita a partir desse material, como é naturaL 
está sujeita a sofrer distorções. O resultado do Censo do 
IBGE qe 1970 fornece base para se poder criticar a PNAD, par 
ticularmente no que se refere aos chamados volantes , bóias
frias etc residentes nas áreas urbanas. Entretanto, é irre
torquível a acentuada redução, tanto relativa como absoluta, 
do pessoal que se dedica ao setor primário. 

Com relação a essa população excedente urbana que se volta 

para o setor primário, deve-se ressaltar que não são traba -

(1) FONTE: ASSIS, Marisa de (coordenadora). op. oit. p. 5?. 
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lhadores apenas de grandes propriedades rurais, as quais se 

transformaram em empresas, mas mão-de-obra também para meei
ros, sitiantes, pequenos proprietários que não conseguem, 
no auge da demanda, suprir toda a necessidade de pessoal com 
os braços da família. 

Da análise dos resultados fornecidos pelos municípios pesqui 
sados, no que diz respeito à oferta de mão-de-obra, podem-se 
tecer sugestivas considerações. O peso representado pela po 
pulação jovem entre os excedentes urbanos é extremamente ele 
vado. Em alguns municípios, chega a mais de 50,0% na faixa 
de zero a 14 anos, enquanto que o peso menor encontrado foi de 
35,0%. Na maioria dos municípios esse percentual girou em 
torno de 42,0% a 46,0% (Tabela 47). Deve-se lembrar que tan 
to a pesquisa da PNAD, feita pelo IBGE em 1968, como o resu! 
tado do Censo do IBGE de 1970, acusaram para o Estado de São 
Paulo 36,0% de população na faixa etária de zero aos 14 anos. 
Este resultado vem confirmar que essa população excedente 
é constituída de famílias ainda em fase de crescimento. Es 
sa faixa da população, embora muito cedo se transforme em 
força-de-trabalho, representa um grande peso para as famí -
lias, pois também para elas as oportunidades profissionais 
são raras e poucos conseguem, verdadeiramente, engajar-se na 
produção. A participação dessa faixa etária para o quadro 
da população brasileira é pouco maior - 38,6% - o que re
flete uma situação ligeiramente melhor para o Estado de São 
Paulo. 

Para o caso da população excedente urbana paulista, o proble 
ma torna-se mais sério, na medida em que se considera que 
quase 50,0% dessa população está na faixa etária de zero a 
14 anos. ConseqUentemente, a possibilidade de contribuir pa 
ra a renda familiar através do trabalho assalariado é muito 
pequena, embora muito cedo sejam obrigados a abandonar os 
bancos escolares, se os freqUentam~ para tentar ajudar a fa
mília nas mais diversas formas de trabalho eventual. 

Não houve possibilidade de estabelecer áreas onde o fenômeno 
fosse mais intenso, pois ele ocorre com certo equilíbrio tan 
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TABEIA 47 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA·- FORÇA DE TRABALHO TOTAL 

1968 

POPÜLAÇÃO TOTAL EM IDADE ECO 
IDADE 1'04Ic:AMENTE-

REGIÕES E MUNIC1PIOS PE~ISADOS o - 14 ATIVA 
Total % ANOS (14 a 64 . Anos) 

1: SÃO PAULO 

1.1 Cotia 489 100,0 45,6 52,8 
i.1 Embu 426 100,0 50,7 47,4 

2. SANTOS 
2.1 Santos 888 100,0 50,7 48,4 
2.1 Itariri 325 100,0 54,1 43., 4 
2.3 Pariquera-Açu 367 100,0 50,4 48,0 
2.3 Registro 630 100,0 49,5 48,9 

3. SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 765 100,0 44,l 53,2 
3.2 Taubaté 603 100,0 46,1 51,6 
3.2 São Luís do Parai tinga 395 100,0 42,3 53,7 
3.3 Lavrinhas 262 100,0 39,3 56,l 
3.3 São José do Barreiro 446 100,0 43,1 56,0 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 772 100,0 40,0 57,9 

PESSOAS PESSOAS 
™PREGA oo>REGA 

DAS - DAS -

(14 a 64 (8 Anos e 
Anos Mais) 

34,l 35,4 
26,l 26,1 

25,9 26,2 
25,6 27,1 
25,l 25,3 
28,6 29,4 

27,9 28,9 
26,9 27,2 
26,3 27,8 
28,6 28,6 
25,6 26,9 

29,3 30,2 
. Continua ... 



N 
~ 
o 

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

4. SOROCABA (continuação) 

4.1 Itu 
4.1 São Roque 
4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Guapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5. CAMPINAS 
5.1 Campinas 
5.1 Moji-Guaçu 
5.2 Piracicaba 
5.5 Santo Antônio do Jardim 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
5.8 Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 
6.3 Igarapava 

POPULAÇÃO TOTAL 

Total % 

554 100,0 
477 100,0 
563 100,0 
668 100,0 
·277 100,0 
246 100,0 
529 100,0 

838 100,0 
602 100,0 
558 100,0 
507 100,0 
709 100,0 
434 100,0 
477 100,0 

889 100,0 
545 100,0 
720 100,0 
459 100,0 
560 100,0 

e ont1nuaçao ... 
fM IDADE ECO PESSOAS PESSOAS 

IDADE NCJ.1ICAMENTE- fMPREGA EMPREGA 
o - 14 ATIVA DAS - DAS -

ANOS (14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 
Anos) Anos) MaiS) 

38,8 57,2 32,8 34,8 
36,3 58,3 33,7 35,4 
45,3 52,7 28,6 31,4 
45,l 52,1 30,1 31,7 
47,3 49,l 24,9 25,3 
47,2 50,4 22,8 23,2 
45,7 52,0 28,9 29,9 

48,6 49,5 26,9 28,3 
42,5 55,l 30,2 31,2 
50,7 47,5 25,4 26,9 
34,7 61,5 38,7 40,6 
47,7 50,2 27,5 27,9 
38,9 59,4 34,8 37,3 
43,8 51,6 27,9 30,8 

51,5 47,2 27,0 28,5 
46,2 51,2 31,2 33,8 
45,4 52,6 33,3 35,6 
43,4 54,2 29,2 30,l 
45,9 51,4 30,9 32,3 

. Continua ... 



e t· on 1nuaçao ... 

POPULAÇÃO TOTAL FM IDADE F.CO PESSOAS PESSOAS 
IDADE DUCAMENTE- J:M>REGA IMPREGA 

REGI OES E MJNIC1PIOS PESC~JISADOS o - 14 ATNA DAS - DAS -
Total % ANOS (14 a -64 (14 a 64 (8 Anos e 

Anos) Anos) Mai~ 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 

6.3 Miguelópolis 531 100,0 46,0 52,7 29,8 31,3 
6.5 Barretos 644 100,0 49,2 50,0 33,l 35,l 
6.5 Colina 538 100,0 46,8 51,5 31,0 32,0 
6.7 Araraquara 737 100,0 52,8 46,4 27,8 29,2 
6.8 São Carlos 903 100,0 48,1 49,9 32,0 37,8 

7. BAURU 
7.1 Bauru 832 100,0 49,2 -49' 6 28,l 28,8 
7.1 Lençóis Paulista 540 100,0 34,l 63,l 40,4 42,8 
7.2 Lins 731 100,0 46,7 51,8 31,l 32,6 
7.3 Mineiros do Tietê 520 100,0 41,9 55,2 38,7 40,4 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 

8.1 São José do Rio Preto 836 100,0 46,8 52,4 27,2 28,3 
8. 1 Guapiaçu 4 79 100,0 41,l 53,7 33,4 36,l 
8.1 Nipoã 364 100,0 42,0 55,0 30,8 31,6 
8.2 Ariranha 573 100,0 38,0 58,5 40,7 43,5 
8.4 Meridiano 4 79 100,0 46,6 51,l 25,9 27,6 
8.4 Fernandópolis 709 100,0 47,2 51,l 30,9 32,3 

9. ARAÇATUBA 

9.lAraçatuba 908 100,0 46,9 50,8 26,6 27,7 
9.1 Barbosa 538 100,0 42,9 55,l 27,7 28,4 

. Continua .•. 



conclusão 

POPULAÇÃO TOTAL 1 

EM IDADE ECO PESSOAS PESSOAS 

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESC~JISAOOS 
IDADE NCMICAMENTE- EMPREGA IMPREGA 
o - 14 ATIVA DAS 

-
DAS Total % ANOS (14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 

Anos) Anos) Mais) 

9. ARAÇATUBA (Continuação) 

9.1 Bilac 624 100,0 44,8 52,2 31,7 33,5 
9.1 Brauna 529 100,0 37,2 58,6 31,0 32,7 
9.1 Santópolis do Aguapeí 559 100,0 45,8 51,5 32,0 34,3 
9.2 Andradina 663 100,0 46,0 52,6 28,2 29,3 
9.2 Mirandópolis 565 100' o. 42,8 53,1 29,9 32,2 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 857 100,0 48,9 49,8 24,0 25' 2 
10.2 Caiuá 545 100,0 46,4 50,3 24,4 25,1 
10.3 Nova Guataporanga 606 100,0 46' 4, 50,5 29,4 32,0 
10.4 Irapuru 535 100,0 44,5 52,1 26,9 28,4 

11. MAR!LIA 

11.1 Marília 848 100,0 48,l 49,8 29,8 32,l 
11.1 Alvinlândia 528 100,0 40,7 57,0 43,0 45,3 
11. 2 Assis 688 100,0 48,7 49,1 27,6 29,l 
11. 4 Tupã 664 100,0 35,8 49,1 29,7 31,8 

TOTAL DO ESTADO(l) 15 798 000 100,0 36,2 60,0 36,6 -

FONTE: Funda ao PAS-Plano de Amaro Social - 1968. ç_ p 
(1) Fundaçao IBGE - Grupo Executivo de Pesquisas Domicilic:rres. 



to nas cidades menores, como nas capitais sub-regionais e re 
gionais. Foi feita uma tentativa, tomando-se por base ten
dências regionais. Os resultados foram também infrutíferos. 

Mesmo assim foi possível chegar às seguintes hipóteses: no 
Oeste paulista, onde a atividade agropecuária teve e conti 
nua tendo grande importância e a industrialização está mais 
voltada para o setor das chamadas indústrias tradicionais e 

intermediárias, a inchação, no conjunto, é muito grande; as 
capitais regionais exercem maior atração em relação às outras áreas 
urbanas (Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araça-
tuba, Presidente Prudente); nas cidades onde a 
zação iniciou-se há mais tempo - Sorocaba, São 
pos - o peso representado pela população jovem 

industriali
José dos Cam 
na capital 

regional é pouco inferior ao das outras cidades apresentadas 
na amostra acredita-se que, nessas cidades, a migração ru 
ral/urbana e urbana/urbana tenha sido muito forte, mas cons 
tituída por um pessoal que migrou sem família ou com famí
lia pouco numerosa. Outro elemento a ser considerado é que, 
em geral, mais de 50,0% das cidades pesquisadas correspondem, 
nessas regi5es, a ár~as de grande estagnação (Vale do Parai 
ba) ou de grande pobreza geral (Região de Sorocaba). 

Além dessa faixa etária que não constitui efetivamente força 
de-trabalho, devem-se acrescentar is donas de casa, que tam
bém só eventualmente participam do processo de produção, bem 
como os velhos, os inválidos e os que nao procuram se enga
jar em nenhum trabalho. 

A média da população economicamente ativa no Estado de São 
Paulo é superior à média da população excedente urbana.Poucas 
foram as cidades onde a participação da população excedente 
urbana apresentou-se como força-de-trabalho igual ou supe -
rior à média economicamente ativa do Estado de São Paulo. A 
pesquisa apresentou as seguintes cidades nessa situação de 
exceção: Santo Antônio do Jardim, Lençóis Paulista, Mineiros 
do Tietê, Ariranha e Alvinlândia. São todas cidades de pe
quena expressão no quadro paulista, não se individualizando 
nem quanto ao valor global da produção, nem quanto ao total 
da população. 
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Regra geral, o percentual dessa população economicamente ati 
va era menor nas capitais regionais, em relação às cidades 
de hierarquia inferior. Deve-se esse fato, provavelmente, 
à maior demanda de mão-de-obra nas cidades grandes, o que faz 
convergir para elas grande contingente de desempregados que 

não chegam a ser absorvidos. 

Outro dado é que, muitas vezes, na população excedente urba
na, a sobrevivência é garantida por trabalho esporádico, que 
não inclui necessariamente o indivíduo na população economi 
camente ativa é o caso dos serventes de pedreiro, lavado 
res de carro, engraxates, biscateiros, carregadores de cami
nhão, encanadores, eletricistas, faxineiros, lavadeiras etc 
(Foto 7). 

A criança é impelida desde cedo para o trabalho, por simples 
questão de sobrevivência. Em todas as cidades pesquisadas, 
a partir dos 8 anos já existan crianças trabalhando, o que 
constitui séria incompatibilidade entre os objetivos ofi -
ciais da educação e a necessidade primeira de sobreviver. No 
trabalho do campo ajudam o pai, seja no regime de tarefa ou 
de empreitada, seja na colheita - principalmente do algodão, 
que não exige grande especialização, nem força física - pois 
transforma-se em mão-de-obra de quase igual eficiência que o 
adulto (Fotos 8, g e 10). Na cidade são "office-boys", entre 
gadores de mercadoria. Quando não se iniciam nos "biscates',' 
grande escola da delinqüência, dando seus primeiros 
em direção do crime. 

passos 

A participação dos homens da população excedente urbana na 
força-de-trabalho é maciçamente superior. Raros foram os mu 
nicípios onde o número de mulheres economicamente ativas ex
cedeu o de homens e quando tal fato ocorreu foi por diferen 
ça insignificante. A razão disso é que essa população exce
dente é constituída na sua maioria por famílias muitas vezes 
com alguns agregados, geralmente do sexo masculino. As mu -
lheres, quando domésticas e independentes, moram no emprego 
e, portanto, não foram arroladas como população excedente ur 
bana (Tabelas 48 e 49). 
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Foto 7 - Algumas mulheres dedicam-se ao trabalho de lavagem 

de roupa "para fora" para completar o baixo rendi -
mento familiar - Saúde. Município de PresidentePru 
dente (Foto Jornal da Tarde 1973). 
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Foto 8 - As crianças ajudam seus pais no trabalho do campo, 

especialmente ·na colheita do algodão. Município de 
Moji-Mirim (Foto Wagner P. de Carvalho - 5/75). 
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Foto 9 - Bóia-fria na colheita do algodão. Cedo as crianças 
são impelidas ao trabalho. Ao fundo, à esquerda, 
é visto um exemplo. Município de Cosmópolis - Esta
do de São Paulo (Foto Folha de São Paulo 4/75). 

- 247 -



Foto 10 - A criança, desde cedo, ê impelida ao trabalho. Mu 
nicípio de Moji-Mirim (Foto Wagner P. de Carvalho-
5/75). 
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TABELA 48 
ESTADO DE _SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - FORÇA-DE-TRABALHO DA POPULAÇÃO MASCULINA 

1968 

EM IDADE ECO PESSOAS 
IDADE M:MICAMENTE- FMPREGA 

REGI OES E MJNICf PIOS PES{pISADOS POPULAÇÃO o - 14 ATIVA DAS -
TOTAL (14 a 64 (14 a 64 ANOS 

(%) Anos) Anos) 
(%) (%) 

1. SÃO PAULO 
1.1 Cotia 271 46,5 52,0 48,7 
1.1 Embu 223 51,l 47,5 43,5 

2. SANTOS . 
2.1 Santos 452 53,1 46,0 34,3 
2.1 Itariri 159 54,1 42,8 37,2 
2.3 Pariquera-Açu 188 51,l 47,3 42,6 
2.3 Registro 314 47,8 50,3 44,3 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 

3.1 São José dos Campos 390 45,4 51,8 38,4 
3.2 Taubaté 288 45,8 52,5 41,7 
3.2 São Luís do Parai tinga 203 40,9 54,7 44,3 
3.3 Lavrinhas 131 38,9 57,3 48,9 
3.3 São José do Barreiro 236 45,8 52,9 39,8 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 389 40,6 57,1 44,5 

PESSOAS 
:EMPREGA 

DAS 
(8 Anos e 

Mais) 
(%) 

50,2 
43,5 

34,9 
40,3 
42,6 
45,9 

40,3 
41,7 
47,3 
48,9 
41,5 

45,S 
. _ Continua ... 



N 
C.J1 
o 

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

4. SORO CABA (Continuação) 

4.1 Itu 
4.1 São Roque 
4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Guapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas 
5.1 Moji-Guaçu 
5.2 Piracicaba 
5. 5 Santo Antônio do Jardil]l 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
5.8 Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 

POPULAÇÃO IDADE 
TOTAL o - 14 

ANOS 
(%) 

297 41,l 
245 35,9 
295 45,1 
333 43,8 
138 47,8 
119 46,2 
263 42,2 

421 49,6 
303 42,6 
285 51,6 
263 33,8 
368 47,6 
218 38 '9 
234 44,0 

454 52,2 
277 46,9 
373 44,5 

Continuação ... 

EM IDADE ECO PESSOAS PESSOAS 
NCMICAMENTE- EMPREGA I:MPREGA - -ATIVA DAS DAS 

(14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 
Anos) An.os) Mais) 
(%) (%) (%) 

54,9 46,4 49,1 
59,6 47,8 50,2 
51,9 44,4 49,2 
53,2 45,7 47,8 
50,0 39,9 40,6 
51,3 40,3 41,2 
55,9 50,6 52,5 

48,2 39,2 40,6 
54,8 44,9 46,9 
56,8 40,0 42,l 
62,0 55,5 59,3 
51,0 42,4 43,2 
51,8 50,9 55,9 
49,6 43,6 48,7 

46,5 37,9 39,6 
49,8 46,2 49,5 
53,3 44,8 47,5 

Continua .. · 



N 
VI 
...... 

REGIÕES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS 

.6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação) 

6.3 Buritizal 
6.3 Igarapava 
6.3 Miguêlópolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

7. BAURU 

7.1 Bauru 
7.1 Lençóis Paulista 
7.2 Lins 
7.3 Mineiros do Tietê 

8. SÃO JOS~ DO RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 
8.1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã 
8.2 Ariranha 
8.4 Meridiano 
8.4 Fernandópolis 

POPULAÇÃO IDADE 
o - . .14 TOTAL ANOS 
(\) 

230 44,8 
264 46,7 
267 45,3 
342 48,8 
298 48,3 
368 51,9 
4·57 48,3 

420 48,l 
266 31,2 
345 45,8 
258 38,0 

417 46,5 
252 43,2 
197 42,7 
282 36,2 
258 48,9 
353 47,9 

c ont1nuaçao ... 

FM IDADE ECO PF.sSOAS PE.5SOAS 
NCMICAMENI'E- :EMPREGA ™PREGA 

ATIVA DAS - DAS -
(14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 

Anos) Anos) Mais) 
(%) (%) (%) 

53,0 46,5 47,8 
52,3 45,1 46,6 
53,2 45,3 46,8 
50,6 47,9 50,6 
49,7 43,6 45,0 
47,0 41,8 43,2 
49,2 44,2 45,9 

50,5 43,3 43,8 
65,4 55,3 58,6 
52,2 43,8 45,5 
60,l 58,l 59,7 

52,3 41,3 42,7 
51,2 48,4 52,0 
54,8 50,3 51,8 
59,9 57,1 61,4 
48,4 40,3 43,0 
51,3 43,9 45,0 

. Continua ... 



N 
VI 
N 

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

9. ARAÇATUBA 
9.1 Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braüna 
9.1 Santópolis do Aguapeí 
9.2 Andradina 
9.2 Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 
10.2 Caiuá 
10.3 Nova Guataporanga 
10.4 Irapuru 

11. MAR!LIA 
11.1 Marília 
11.1 Alvinlândia 
11. 2 -Assis 
11. 4 Tupã 

FONTE: PAS-Plano de Amparo Social, 1968. 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

456 
270 
311 
268 
289 
348 
276 

427 
279 
302 
271 

419 
284 
345 
322 

· Conclusão 
IM IDADE ECO PESSOAS PFSSOAS 

IDADE NCMICAMENrr FMPREGA :EMPREGA 
ATIVA DAS - DAS -

o - 14 
ANOS (14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 
(%) Anos) Anos) Mlis) 

(%) (%) (%) 

47,4 50,2 39,7 41,2 
41,l 57,4 44,8 45,9 
45,0 51,5 42,1 44,4 
39,2 57,5 42,2 44,8 
49,1 47,8 42,9 47,0 
49,4 49,2 39,1 39,9 
39,5 55,1 42,4 46,0 

49,4 48,9 38,4 40,3 
44,4 52,3 41,2 42,3 
46,0 49,3 43,4 47,7 
45,4 51,7 42,8 45,7 

48,0 48,9 41,5 44,9 
39,1 58,1 59,1 62,3 
51,0 46,4 37,4 39,4 
53,l 44,7 37,9 40,4 



TABELA 49 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - FORÇA-DE-TRABALHO DA POPULAÇÃO FEMININA 

1968 

EM IDADE ECO PFSSOAS 
IDADE NCMICAMENTE- FMPREGA -POPULAÇÃO DAS REGIÕES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS o - 14 ATIVA 

TOTAL (14 a 64 (14 a 64 ANOS Anos) Anos) (%) (%) (%) 

1. SÃO PAULO 
' 1.1 Cotia 218 44,5 53,7 16,1 

1.1 Embu 203 50,0 47,2 6,9 

2. SANTOS 
2.1 Santos 436 48,2 50,9 17,2 
2.1 Itariri 166 54,2 44,0 14,5 
2.3 Pariquera-Açu 179 49,7 48,6 6,7 
2.3 Registro 316 51,3 47,4 13,3 

3. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
São José dos Campos 

. 
17,0 3.1 377 42,7 54,6 

3.2 Taubaté 315 46,3 50,8 13,3 
3.2 São Luís do Parai tinga 192 43,8 52,6 7,3 
3.3 Lavrinhas 131 39,7 55,0 8,4 
3.3 São José do Barreiro 210 40,0 59,5 .9 '5 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 383 39,4 58,8 13,8 

PESSOAS 
EMPREGA 

DAS -
(8 Anos e 

Mais) 
(%) 

16,9 
6,9 

17,2 
14,5 

6., 7 
13,3 

17,2 
14,0 
7,3 
8,4 

10,5 

14,6 

Continua ... 



c ont1nuacao ..• 

Bi IDADE ECO PESSOAS PFSSOAS 

IDADE NCMICAMENTE- rMPREGA rMPREGA 
POPULAÇÃO - DAS -

REGIÕES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS o - 14 ATIVA DAS 
TOTAL (14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 

ANOS Anos) Anos) Mais) 
(%) (%) (%) (%) 

4. SOROCABA (continuação) 

4.1 ltu 257 36,2 59,9 17,l 18,3 
4.1 São Roque 232 36,6 56,9 19,0 19 '8 
4.2 Boituva 268 45,5 53,7 11,2 11,9 
4.3 Itapetininga 335 46,3 51,0 14,6 15,8 
4.4 Guapiara 139 46,8 48,2 10,1 10,l 
4.4 Iporanga 127 48,0 49,6 6,3 6,3 
4.6 - Paranapanema 266 49,3 48,1 7 ,5 7 '5 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas 417 47,S 50,8 14,6 15,8 
5.1 Moji-Guaçu 299 42 ,-5 55,5 15,4 15,4 
5.2 Piracicaba 273 49,8 48,7 10,2 11,0 
5.5 Santo Antônio do Jardim 244 35,7 61,l 20,5 20,5 
5.7 Jundiaí 341 4 7' 8 49,3 10,9 11,4 
5.7 Jarinu 216 34,7 62,5 18,5 18,5 
5.8 Joanôpolis 243 43,6 53,5 12,8 13,6 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 Ribeirão Preto 435 50,8 48,l 15,6 16,8 
6.1 Serra Azul 268 45,5 52,6 15,7 17,5 
6.2 Franca 347 46,4 51,9 21,l 22,8 
6.3 Buritizal 229 41,9 55,5 11,8 12,2 

. Continua ... 



N 
VI 
VI 

REGIÕES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 

6.3 Igarapava 
6.3 Miguelôpolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

7. BAURU 

7.1 Bauru 
7.1 Lençóis Paulista 
7.2 Lins 
7.3 Mineiros do Tietê 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 
8.1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã 
8.2 Ariranha 
8.4 Meridiano 
8.4 Fernandôpolis 

9 . ARAÇATUBA 
9.1 Araçatuba 

IDADE POPULAÇÃO o - 14 TOTAL ANOS 
(%) 

296 47,0 
264 . 46,6 
302 49,7 
240 45,0 
359 53,6 
446 47,7 

412 50,2 
274 36,9 
386 47,4 
262 45,8 

419 47,0 
227 38,8 
167 41,3 
291 39,9 
221 43,9 
356 46,6 

452 46,5 

Continuação ... 

IM IDADE ECO PFSSOAS PESSOAS 
NCMICAMENTE""" ™PRBJA fMPREGA - -ATIVA DAS DAS 

(14 a 64 (14 a 64 (8 Anos e 
Anos) Anos) Mais) 
(%) (%) (%) 

50,6 18,2 19,6 
52,3 14,0 15,5 
49,7 16,2 17,5 
53,7 15,4 16,2 
45,8 13,8 15,2 
50,7 19,5 21,3 

48,6 12,6 13,6 
60,9 25,9 27,4 
51,6 19,7 21,0 
50,4 19,5 21,4 

52,5 13,l 13,8 
56,4 16,7 18,5 
55,1 7,8 7,8 
57,0 24,1 26,1 
54,3 9,0 9,5 
50,9 18,0 19,7 

51,3 13,3 14,2 
. Continua ... 



REGIOES E MUNICIPIOS PESQUISADOS 

9. ARAÇATUBA (continuação) 

9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braúna 
9.1 Santópolis do Aguapeí 
9.2 Andradina 
9.2 Mirandépolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 
10.2 Caiuá 
10.3 Nova Guataporanga 
10.4 Irapuru 

11. MARlLIA 

11.1 Marília 
11.1 Al vinlândia 
11. 2 Assis 
1,1. 4 Tupã 

TOTAL DO ESTADO(!) 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

268 
313 
261 
270 
315 
289 

430 
266 
304 
264 

429 
244 
343 
342 

7 944 000 

IDADE . 
o - 14 

ANOS 
(%) 

44,8 
44,5 
35,2 
42,2 
42,2 
46,0 

48,6 
48,5 
46,7 
43,0 

48,2 
42,6 
46,3 
45,0 

IM IDADE ECO 
t01ICAMENTE-

ATIVA 
(14 a 64 

Anos) 
(%) 

52,6 
53,0 
59,8 
55,6 
56,5 
51,2 

50,7 
48,l 
51,6 
52,6 

50,6 
55,7 
51,9 
53,2 

60,4 

FONTE: Fundaç!:o PAS-Programa de Amparo Social, 19ó8. 
(1) Fundaçao IBGE - Grupo Executivo de Pesquisas Domiciliares, 1968. 

PES.50AS 
.IMPRHiA -DAS 

(14 a 64 
Anos) 
(%) 

10,4 
21,4 
19,5 
20,4 
16,2 
18,0 

9,9 
6,8 

15,5 
10,6 

18,4 
24,2 
17,8 
21,9 

20,2 

Conclusão 

PESSOAS 
.:EMPREGA 

DAS -
(8 Anos e 

Mais) 
(%) 

10,8 
22,7 
20,3 
20,7 
17,5 
19,0 

10,5 
7'1 

16,4 
1.0' 6 

19,6 
25,4 
18,7 
23,7 



Boa parte dos homens de 14 a 64 anos, na pesquisa realizada 

estavam engajados em atividades produtivas, quer ganhando o 

suficiente para garantir a miséria, quer ganhando um 

mais, atingindo o status de pobreza. 

pouco 

Na análise do quadro referente à força-de-trabalho da popul~ 

ção masculina excedente urbana, verifica-se, mais uma vez, a 

participação do menor com idade inferior a 14 anos exercen

do atividade econômica. Como era de se esperar, a diferença 

da participação masculina nesse quadro foi superior em rela

ção ao quadro geral - soma da força-de-trabalho masculina e 

feminina confirmando que os homens, mais do que as mulhe 

res, sao chamados mais cedo para o trabalho. 

Outra conclusão a que se pode chegar é que boa parte desses 

jovens que trabalham perdem a oportunidade de conquistar uma 

profissão mais especializada, porque não tiveram tempo para 

o preparo, nem instrução que os capacitassem. Acabam, por

tanto, orientando-se para a agricultura ou setores secundá

rios e terciários de atividades, menos especializados, que 
exigem muito mais energia física do que preparo intelectual 

e cuja retribuição salarial é sempr~ baixa. 

Como os recenseamentos de população ativa não levam em consi 

deração os trabalhos da dona de casa, as Únicas mulheres que 

aparecem nas estatísticas são as que trabalham fora de casa. 

No Estado de São Paulo, segundo dados da PNAD, de 1968, a PQ 

pulação feminina economicamente ativa dos 14 aos 64 anos era 

de 20,1%. Para comparação, o mesmo percentual era no Japão 
36,0% e na URSS 49,3%(l). 

O engajamento permanente da mulher tanto no campo como na ci 
dade é pequeno, dada a falta de oportunidades para o traba -

lho. São mais utilizadas como domésticas na área urbana e 

volantes na área rural (Foto 11). Várias cidades do interior, 

(1) BEAUJEU-GARNIER, J. - op. cit. p. 331. 

- 257 -



Foto 11 - Homens e mulheres voltando para a cidade depois de 
uma jornada de trabalho. O número de homens é bem 
superior ao de mulheres. Município de Moji-Mirim. 
(Foto Wagner P. de Carvalho - 5/75). 
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bem corno a Capital, passaram a empregar mulheres no serviço 
de limpeza pública, as quais se revelaram mais habilidosas e 
constituem mão-de-obra mais barata do que os homens. Outra 
forma recente de engajamento da mulher em atividades urbanas 
é o trabalho em empresas ligadas à limpeza em prédios ou re 
partição pública. Por essa razão, no futuro.as cidades mai~ 
res deverão apresentar alteração nos dados sobre o trabalho 
da mulher. 

A quantidade de mulheres na faixa dos 8 aos 14 anos engaja -
das na força-de-trabalho é menor do que a dos homens da mes
ma faixa. A presença de mulheres com essa idade nos traba
lhos do campo é rara. mas. na cidade torna-se comum. utiliza 
das no trabalho doméstico principalmente como pajens. 

Algumas cidades, corno São José dos Campos, vêm tornando provi 
dências para atenuar os problemas de desa~aptação da popula 
çao excedente urbana. O plano de ação visa à integraçãodes 
ses homens no processo de produção através de: 

a) programa de educação voltado para o ensino profissionali
zante para preparação de mão-de-obra qualificada; 

b) atendimento ao setor habitacional, promovendo o desfavel! 
mente e doando terreno e material para cortstrução de ca
sas. Aqueles que não quiseram construir suas casas foram 
indenizados ao sair da área deteriorada; 

c) extensão de serviços de infra-estrutura básica (água,luz, 
esgoto), a toda a população da periferia urbana; 

d) cuidados especiais. com os menores "problemáticos". que fo 
ram convidados a trabalhar na Prefeitura. tomando conta de 
parquímetros, , trabalhando na limpeza pública como esta
fetas ou jornaleiros. Alguns foram trabalhar em indús -
trias. Todos possuem carteira de trabalho devidamente an~ 
tada e salário de lei. Durante o período noturno comple
tam seus estudos(!). 

( 1) OLIVEIRA, Sérgio Sobral de - Uma aidade aom desenvolvimento 
aontroZado. Problemas Brasileiros, ano XII, n9 152, agosto de 
l974. São Paulo, p. 14-20. 
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O comentário alonga-se para demonstrar que quando há mentali 
dade renovadora das autoridades, é possível mudar a imagem de 
uma cidade atacando seus problemas cruciais. 

E evidente que para a grande maioria de nossos municípios es 
se plano é inviável, tendo em conta os elevados investimen
tos exigidos. Mas não se pode deixar de reconhecer o méri
to dessa experiência piloto que, se levada adiante, poderia, 
a médio prazo, teoricamente, mudar a feição da cidade, enga
jando no processo econômico toda a população apta da área ur 
bana. 

6.1 FORTE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA NO SE
TOR PRIMÃRIO DE ATIVIDADES 

A população do Estado de São Paulo conta com 75,2% de habi

tantes com mais de 10 anos, ao passo que no Brasil o percen
tual é de 70,8 por cento. Esses dados são do IBGE, segundo 
o Censo Demográfico de 1970. 

Considerando as pessoas com mais de 10 anos de idade como p~ 
tencial de população economicamente ativa, segundo crité
rio adotado pelo levantamento censitário do IBGE, percebe-se 

que a proporção dos economicamente ativos é menor que a dos 
não-economicamente ativos, tanto para o Brasil, como para o 
Estado de São Paulo. 

Economicamente ativos 

Não-economicamente ativos 

Brasil 

31,7% 

39,1% 

São Paulo 

35,8% 

39. 4% 

A distribuição da população economicamente ativa por setores 
de atividade, demonstra o papel relevante dos setores primá 
rio e terciário no país, enquanto que para o Estado de São 
Paulo, os setores terciário e secundário assumem maior impor 
tância (Tabela 50). 

A grande concentração no setor secundário no Estado de São 
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Paulo, demonstra em parte, a importância da atividade indus 
trial nessa unidade da Federação. A participação da popul~ 

ção economicamente ativa do Estado de São Paulo, em rela
ção à do país, nos diferentes setores de atividade, é a se
guinte: 

SETORES DE ATI 
V IDADES 

Primário 
Secundário 
Terciário 

TOTAL 

Setor primário 

Setor secundário 
Setor terciário 

TABELA 50 
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE 

BRASIL 

Números 
Absolutos % 

13 071 385 44,2 
5 263 805 17,8 

11 210 103 38,0 

29 545 293 100,0 

10,15% 
37,67% 
27,19% 

ATIVA 

ESTAOO DE SÃO PAULO 

Números 
Absolutos % 

1 326 439 20,9 

1 983 034 31,2 

3 047 970 47,9 

6 357 443 100,0 

Para melhor compreensão do quadro de comparação que se pre
tende estabelecer, devem ser apresentadas as participações 
das populações urbanas e rurais do Brasil e do Estado de São 
Paulo, tanto para 1960 como para 1970, sempre segundo o IBGE 
(Tabela 51). 
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E1todo de /ão Paulo 
POPULACÃO ATIVA • 

por ramo de atividade 

POPULA~ÃO EM MIL HABITANTES 

li 1940 

li 1970 

% 100 

90 

80 

70 

60 

20 

10 

o SECUNDÁRIO 
FONTE• SEPLAN 



Embora a partir de 1950 no Estado de São Paulo a população 
urbana ultrapassasse a rural, no Brasil esse fato sE ocorre 
ria em 1970, 20 anos depois. 

O processo de urbanização vinha se dando em ritmo relativa -
mente lento em todo o país. O grande "boom", especialmente 

para São Paulo. ocorreu na Última década. Fruto inclusivede 
migração, provocada em boa parte pela instituição do Estatu
to do Trabalhador Rural. 

A população urbana do Brasil, nesse mesmo período, 1960/70, 

aumentou 6~~8% e a do Estado de São Paulo, 75,2 por cento. 

Quanto à população rural, o acréscimo no Brasil foi de 5,4%, 
enquanto em São Paulo diminüiu nesse período 27.S por cento. 

Para o processo d~ migração basta a presença de uma cidade@ 
ra atrair a população descontente das áreas rurais próximas 

ou, no caso de uma cidade maior, para que esse pessoal, tan

to da zona rural como das cidades próximas, venha em busca 
de novos empregos, na falsa esperança de poder escapar da mi 
séria. Além do processo de urbanização e de industrializa

ção que funcionam como fatores de atração pela criação de 
maiores possibilidades de engajamento nos setores secundário 

e terciário da economia, o esvaziamento do campo é provocado 
ainda pelo aumento da área de pastagens, mecanização da la

voura etc, conforme já foi referido. 
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Na pesquisa da população excedente urbana, seu comportamento 

quanto à ocupação profissional atual revelou um quadro com
pletamente diferente, especialmente por se tratar de popula

ção urbana: 

Setor primário 

Setor secundário 

Setor terciário 

32,5% 

11,9% 

55,6% 

Peso considerável recaiu no setor terciário, o que é explicá 

vel pela falta de especialização de mão-de-obra nessa popul! 
~ 

çao, que .e levada naturalmente a se engajar mais nesse se-
tor, porem em serviços mais modestos. 

burocra-"Na medida em que o mercado-de-trabalho se organiza 
ticamente, exige-se do trabalhador urna qualificação 
que é o reconhecimento legal de sua condição. Isto é, 

~ . m1n1ma 
para 

que possa se oferecer corno mão-de-obra, o trabalhador neces
sita de documentos: carteira de identidade, carteira profis
sional, certificado de reservista, título de eleitor etc. Sem 
esses documentos, situação muito freqtiente entre os imigra~ 

tes rurais, o trabalhador se coloca fora do mercado-de-traba 
lho regularmente constituído e, portanto, fora da proteção 
legal outorgada ao trabalhador e se marginaliza em tennos dos 
sistemas econômicos produtivos"(!). 

Resultados de pesquisas realizadas pelo Departamento de Imi
gração e Colonização da Secretaria da Agricultura do Estado 
de São Paulo, de 1962, e os dados obtidos pela Secretaria da 
Promoção Social - Seção de Levantamentos e Pesquisas, de 

1973, no que diz respeito ã documentação de elementos oriun
dos de outras áreas demonstraram que é muito grande a perce~ 
tagem daqueles que migram sem trazer consigo nenhum documen 
to. A falta de condições sócio-econômicas dos migrantes, a~ 

saciada à sua falta de instrução, constituem sérios obstácu-

(1) DURHAN, Euniae R. - A aaminho da aidade. são Paulo. Edi
tora Perspeativa, l9?3, p. 149. Coleção Debates-Ciên
cias Soaiais. 
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los para conseguirem reunir documentação mínima necessária 
para o engajamento no mercado-de-trabalho, tanto urbano como 
rural (Tabelas 52 e 53). 

Comparando-se os levantamentos feitos num espaço de tempopo~ 
co superior a 10 anos, constatou-se que dentro de um quadro 
geral a situação piorou: na primeira pesquisa apenas 18,0\ 

TABELA 52 
NOMERO DE MIGRANTES ORIUNDOS DA BA,MG,PE,AL,CE,SE e PB,VERI
FICADOS NA AMOSTRA EXTRA!DA DE FEVEREIRO A ABRIL DE 1962 DIS 
TRIBU!DOS SEGUNDO O NOMERO E NATUREZA DE DOCUMENTOS TRAZIDOS 

NATUREZA DO DOCUMENTO 

Carteira de Identidade 
Carteira Profissional 
Carteira de Reservista 
Título de Eleitor 

Carteira Profissional 
Carteira de Reservista 
Título de Eleitor 

Carteira Profissional 
Carteira de Reservista 

Carteira Profissional 
Carteira de Identidade 

Carteira Profissional 
Título de Eleitor 

Carteira de Reservista 
Título de Eleitor 

Carteira Profissional 

Carteira de Reservista 

Título de Eleitor 

Certidão de Nascimento 

Sem Documento 

TOTAL 

NOMEROS 
ABSOLUTOS 

2 

1 

5 

6 

8 

3 

33 

13 

28 

69 

37 

205 

0,97 

0,48 

2,43 

2,92 

3,90 

1,46 

16,09 

6,34 

13,65 

33,65 

18,08 

100,0 

FONTE: Setor de Estudos e Pesquisas Sociologicas do DIC. Secretaria da 
Agricultura do Estado de São Paulo, in: Migrações.Bosco, Santa 
Helena e Jordão Netto, Antônio, p. 81. 
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TABELA 53 
NOMERO DE MIGRANTES PESQUISADOS EM SEIS REGIÕES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO,DISTRIBU!DOS SEGUNDO A DOCUMENTAÇÃO .APRESENTADA 
(Maio/Junho de 1973)(!) 

DOCUMENTAÇÃO 

Sem Documentos 

Carteira Profissional apenas 
Registro de Nascimento apenas 
Registro de Casamento apenas 
íÍtulo de Eleitor apenas 

éarteira Profissional e Registro de Nascimento 
Carteira Profissional e Registro de Casamento 

Carteira Profissional e Certificado de Reservista 
Registro de Nascimento e Título de Eleitor 
Registro de Nascimento e Carteira de Identidade 
Registro de Nascimento e Carteira de Reservista 
Registro de Nascimento, Casamento e Carteira de 
Identidade 
Título de Eleitor e Certificado de Reservista 

Carteira Profissional, Carteira de Reservista e 
Registro de Casamento 
Carteira Profissional, Carteira de-Reservista e 
Carteira de Identidade 
Carteira Profissional, CarteiTa de Reservista e 
Título de Eleito:r · 
Carteira Profissional, Carteira de Reservista e 
Outros · 
Carteira Profissional, Registro de Nascimento e 
Casamento 
Registro de Nascimento, Carteira de Identidade e 
Título de Eleitor 

Carteira Profissional, Registro de Nascimento, 
Certificado de Reservista, Título de Eleitor 
Carteira Profissional, Registro Nascimento, Re
gistro de Casamento e Título de Eleitor 
Carteira Profissional, Registro de Nascimento, 
Título de Eleitor e Outros 
Carteira Profissional~ Registro de Casamento, 
Certificado de Reservista e Título de Eleitor 
Carteira Profissional, Carteira de Identidade, 
Certificado de Reservista e Título de Eleitor 
Carteira Profissional, Carteira de Identidade, 
Certificado de Reservista e Outros 

Carteira Profissional, Registro de Nascimento, 
Registro de Casamento, Certificado de Reservista 
e Título de Eleitor 
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NClMEROS 
ABSOilITOS 

32 

7 
5 
3 
2 

3 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

35,5 

7' 7 
5,5 
3,3 
2' 2 

3,3 
2,2 
1,1 
2,2 
1,1 
1,1 

1,1 
1,1 

2, 2 

2,2 

4,4 

1,1 

1,1 

1,1 

5,5 

1,1 

1,1 

1, 1 

2' 2 

1,1 

1,1 

Continua ... 



DOCUMENTAÇÃO 

Carteira Profissional, Registro de Casamento, 
Certificado de Reservista, Título de Eleitor 
e Carteira de Identidade 
Carteira Profissional, Registro de Casamento, 
Certificado de Reservista, Título de Eleitor 
e Carteira de M:>torista 

Carteira Profissional, Registro de Nascimento, 
Registro de Casamento, Carteira de Identidade 
e Título de Eleitor , Certificado de Reservista 
Carteira Profissional, Registro de Casamento, 
Certificado de Reservista, Carteira de Identi
dade, Título ~de Eleitor e Carteira de MOtorista 
Outros (Passaporte) 

TOTAL 

NOMEROS 
ABSOLUTOS 

1 

1 

1 

1 
1 

90 

Conclusão 

% 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 
1,1 

100,0 

FONTE: 

(1) 

Seçao de Levantamentos e Pesquisas da DPNT do DOT da 
Secretaria da Promoção Social, 1973, in: Movimento mi 
gratório no Estado de São Paulo, relatório preliminar. 
Seis regiões do Estado de São Paulo pesquisadas: Mari 
lia, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Pa
raíba, São José do Rio Preto e Santos - Vale do Ribei 
ra. 

nao portavam nenhum documento, enquanto que na segunda, esse 

dado praticamente dobrou, subindo para 35,5 por cento. Duas 
hipóteses poderiam justificar tal desnível: na primeira pes
quisa o universo foi muito maior, enquanto que na segunda as 
pessoas · levantadas não foram aquelas que espontaneamente 
procuraram o D~partamento de Imigração e Colonização da cid!_ 

de de São Paulo, mas pessoas que procuraram os postos de Fron 
teira, em maior número e distribuídos em diversas áreas do 
interior do Estado. Conseqüentemente, boa parte migrou para 

o interior do Estado provavelmente consciente de suas defi -
ci~ncias, seja quanto a sua qualificação profissional, seja 
pela falta de documentação. São observações que apenas se 
enquadram no campo das hipóteses e que só.poderiam ser con
firmadas numa outra pesquisa, dirigida com esse objetivo. 

Não obstante, chamou a atenção o fato de alguns migrantes 

apresentarem documentos inesperados. Se a pesquisa pergun-
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tasse, por exemplo, a respeito do CIC, é possível que alguns 
o tivessem, pois parte deles era de pequenos proprietários, 
que provavelmente deveriam ter esse documento. 

Em 1962, revela ainda a pesquisa citada, aproximadamente 
30,0% possuía Carteira Profissional e 5,0% .Carteira de Iden
tidade. Em 1973 essa participação eleva-se 10,0% para o pri
meiro caso e dobra para o segundo. Se, de um lado, aumentou 
a participação dos poucos esclarecidos, talvez corresponden 
do aos "marinheiros de primeira viagem", por outro lado, os 
que já migraram mais de uma vez, aprenderam a necessidade de 
documentação em ordem para o possível engajamento profissio 
nal mais sólido. 

Em 1973, dois entrevistados (2,2%) possuíam farta documenta
çao, que incluía carteira de motorista. Foi encontrado até 
um que apresentou sem passaporte. Entretanto, continuou mui to 
baixo o número dos que tinham consciência da necessidade de 
documentos pessoais. 

O elemento que não traz consigo documentação alguma nao tem 
condições de escolher seu emprego. "Na expressão de um in -
formante se a pessoa não quiser escolher emprego, é fácil 
encontrar colocação: servente de pedreiro, chapa (empregado 
na carga e descarga de caminhão). Mas trata-se de empregos 
temporários, sem estabilidade ou permanincia. O imigrante 
que se emprega como "trabalhador não-registrado" nao conta 
com nenhuma proteção legal e depende do patrão de uma forma 
muito mais completa •.. O salário insuficiente para sustentar 
uma família pode ser o bastante para prover o adulto isolado 
a permitir o envio esporádico de uma quantia de dinheiro à 
comunidade de origem"(!) A alternativa fica sendo o subem

prego ou a marginalidade. 

Embora essas considerações se refiram a uma população migrag 

(1) DURHAN, Euniae R. - op. cit. p. 149-150. 
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te oriunda de outros Estados, é perfeitamente adaptável ao 
migrante do próprio Estado, que na maioria dos casos obedece 

à direção de área rural de um município para a sua área urba 
na. Por isso, esses movimentos são muitas vezes subestima
dos pelas estatísticas oficiais, que registram apenas os mo
vimentos intermunicipais(!). 

Retomando a análise da ocupação profissional da população e~ 
cedente urbana por setor de atividade, percebe-se que no qua 

dro geral ela é completamente diferente da média paulista 

em qualquer dos setores a ser analisado (Tabela 54). A par-

ticipação nos setores primário e terciário de atividades 

extremamente significativa. Quanto ao setor primário, 

.... 
e 

essa 
participação é menos representativa para as capitais regio
nais e sub-regionais em todo o Estado, mas para elas o setor 
terciário passa a pesar muito mais do que para a média do Es 
tado. 

À medida que se afasta dos eixos mais industrializados e de 
centros urbanos maiores, com mais ofertas de engajamento a 
significância do setor primário aumenta. Há casos onde mais 
de 80,0% dessa população· dedica-se ao setor primário: Noy 
Guataporanga 87,6%, Serra Azul 86,4%, Alvinlândia 83,5 por 
cento. 

A maior exceção encontrada foi em Ribeirão Preto onde 40,3% 
da população excedente urbana dedica-se à agropecuária. Es 
se fato é determinado pela presença na área das usinas de 
cana-de-açúcar e das grandes manchas de café, que na Última 
década passaram a reconquistar espaço e a renovar os caf e
zais antigos com novas técnicas de cultivo. O município que 
está na maior mancha de terra roxa do Estado de São Paulo es 
tá voltado, por isso mesmo, para a atividade agrícola, embo-

(1) Essa migração rural/urbana, dentro de um mesmo municipio 
é muito grande, e as estatistiaas oficiais ainda não le
vam em consideração esse aspecto, o que não deixade ser gr~ 
ve. 
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TABELA 54 
ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA ~ OCUPAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL, POR SETOR DE 

ATIVIDADE 

1 II III IV V VI VII 
REGIÃO E MUNICfPIOS PESQUISADOS 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

1. SÃO PAULO 
1.1 - Cotia 1 0,6 10 5,8 1 0,6 61 35,3 26 15,0 56 32,3 18 10 ,4 
1. 2 - Embu 24 21,7 3 2,7 1 0,9 47 42,3 11 9,9 20 18,0 5 4,3 

2. SANTOS 
2.1 - Santos 3 1,3 2 0,9 - - 115 .49,3 52 22,3 36 15,5 25 10,7 
2. 1 - Itariri - - 26 28,7 1 1,1 32 34,8 16 17,4 - - 17 18,5 
2.3 - Pariquera-Açu 5 5,4 24 25,8 - - 26 27,9 12 12,9 4 4,3 22 23,7 
2.3 - Registro 4 2,2 14 7,5 - - 90 48,6 48 26,0 15 8,1 14 7,6 

3. SÃO JOS:S DOS CAMPOS 
3.1 - São José dos Campos 3 1,4 6 2,7 1 0,4 139 62,7 38 17,1 18 8,1 17 7,6 
3.2 - Taubaté - - 1 0,6 1 0,6 57 34,7 33 20,1 53 32,4 19 11,6 
3.2 - S.Luís do Paraitinga 6 5,5 27 24,6 4 3,5 34 30,9 19 17,3 3 2,7 17 15,5 
3.3 - Lavrinhas 22 29,4 13 17,3 5 6,6 15 19,9 6 8,1 6 8,0 8 10,7 
3.3 - São José do Barreiro 1 0,8 23 19,3 5 4,1 43 35,8 7 5,8 1 0,8 40 33,4 

4. SORO CABA 
4.1 - Sorocaba 2 0,8 6 2,6 - - 90 38,6 24 10,3 71 30,5 40 17,2 
4 •. 1 - Itu 

1 

6 3,1 13 6,7 - - 61 31,6 19 9,8 86 44,7 8 4,1 
4.1 - São Roque 1 0,6 11 6,5 - - 73 43,2 16 9,5 49 29,0 19 11,3 
4.2 - Boituva 3 1,7 110 62,1 - - 31 17,5 10 5,6 16 9,1 7 4,0 
4.3 - Itapetininga 11 5,2 18 8,5 - - 111 52 ,4 25 11,8 20 9,4 27 12,7 
4.4 - Guapiara 1 1,4 9 12,9 - - 21 30,0 13 18,6 14 20,0 12 17,1 
4.4 - Iporanga - - 16 28,1 - - 14 24,5 5 8,8 5 8,8 17 29,8 
4.6 - Paranapanema 11 7,0 68 43,0 4 2,5 24 15,2 22 13,9 8 5,1 21 13,3 

5. CAMPINAS 
5.1 - Campinas 18 7,6 8 3,4 1 0,4 126 53,5 23 9,7 54 23,0 6 2,5 
5.1 - Moji-Guaçu 1 0,5 72 38,7 - - 34 18,3 10 5,4 58 31,2 11 5,9 
5.2 - Piracicaba 6 4,0 30 19,8 1 0,7 73 48,7 12 8,0 21 14,0 7 4,7 
5.5 - Sto.Ant.do Jardim 2 1,0 117 56,8 1 0,5 55 26,3 11 5,4 7 3,4 13 6,6 
5. 7 - Jundiaí 13 6,6 14 7,1 - - 99 50,0 11 5,5 52 26,3 9 4,5 
5.7 - Jarinu 10 6,2 56 34,5 5 3,1 49 30,4 18 11,1 11 6,8 13 7,9 
5. 8 - JoanÓpolis · 13 8.8 33 22.4 7 4,8 66 44.8 16 11.0 3 2.1 9 6,1 

VIII SETORES 

N9 % Prim Sa::. Ter e. 

173 100 ·º 7,0 32,3 60,7 
111 100,0 32,3 18,0 49,7 

233 100,0 2,2 15,5 82,3 
92 100,0 29,3 - 70,7 
93 100,0 31,2 4,3 64,5 

185 100,0 9,7 8,1 82,2 

222 100,0 4,5 8,1 87,4 
164 100,0 1,2 32,4 66,4 
110 100,0 33,6 2,7 63, 7 

75 100,0 53,3 8,0 38,7 
120 100,0 24,2 0,8 75,0 

233 100,0 3,4 30,5 66,1 
193 100,0 9,8 44,7 45,5 
169 100,0 7,1 29,0 63,8 
177 100,0 63,8 9,1 27,l 
212 100,0 13,7 9,4 76,9 

70 100,0 14,3 20,0 75,7 
57 100,0 28,1 8,8 63,1 

158 100,0 52,5 5,1 42,4 

236 100,0 11,4 23,0 65,6 
186 100,0 39,2 31,2 29,6 
150 100,0 20,9 14,0 65,1 
206 100,0 57,4 3,4 39,2 
198 100,0 13,7 26,3 60,0 
162 100,0 43,8 6,8 49,4 
147 100 ·º 36 ,o 2,1 61,9 
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I II III IV V VI VII VIII SETORES 
REGIÃO E MUNICfPIOS PESQUISADOS 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % Prim Sec Terc 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 - Ribeirão Preto 3 1,2 97 38,3 2 0,8 112 44,3 14 5,5 20 7,9 5 2,0 253 100 ,o 40,3 7,9 51,8 
6.1 - Serra Azul 2 1,1 157 85,3 - - 12 6,5 7 3,8 2 1,1 4 2,2 184 100,0 86,4 1,1 12 ,5 
6.2 - Franca 3 1,2 57 22,3 2 0,8 130 50,8 15 5,9 40 15,6 9 3,5 256 100,0 24,3 15,6 60 ,1 
6.3 - Buritizal 2 1,5 84 60,9 - - 36 26,1 9 6,5 1 0,7 6 4,4 138 100,0 62,4 0,7 36,9 
6. 3 - Igarapava 3 1,7 73 40,3 2 1,1 68 37,6 14 7,7 10 5,5 11 6,1 181 100,0 43,l 5,5 51,4 
6.3 - MiguelÕpolis 1 0,6 97 58,4 - - 52 31,3 9 5,4 1 0,6 6 3,6 166 100,0 59,0 0,6 40,4 
6.5 - Barretos - - 28 12,4 2 0,9 117 51,8 53 23,5 16 7,0 10 4,4 226 100,0 13,3 7,0 79,7 
6.7 - Colina 2 1,2 96 55,4 - • - 49 28,3 8 4,6 16 9,3 2 1,2 158 100 ·º 56,6 9,3 34,1 
6.8 - Araraquara 4 1,9 65 30,2 5 2,3 89 41,4 31 14,5 5 2,3 16 7,4 215 100,0 34,4 2,3 63,3 

7. BAURU 
7.1 - Bauru - - 38 15,8 1 0,4 148 61,8 21 8,7 24 10,0 8 3,3 240 100,0 16,2 10,0 73,8 
7.1 - Lençóis Paulista - - 65 27,7 - - 48 20,5 24 10 ,4 91 38,9 6 2,5 234 100,0 27,7 38,9 33,4 
7.2 - Lins 3 1,3 37 15,5 2 0,8 107 45,2 34 14,3 46 19,2 9 3,7 238 100,0 17,6 19,2 63,2 
7.3 - Mineiros do Tietê 2 1,0 122 58,l - - 31 15,0 16 7,7 34 16,2 4 2,0 209 100,0 59,1 16,2 24,7 

8. SÃO JOS~ DO RIO PRETO 
8.1 - São José do Rio Preto 8 3,5 26 11,3 1 0,4 132 57,4 19 8,3 34 14,8 10 4,3 230 100,0 15,2 14,8 70 ,0 
8.1 - Guapiaçu - - 104 60,0 - - 43 24,9 11 6,4 10 5,8 5 2,9 173 100,0 60,0 5,8 34,2 
8.1 - Nipoã 2 1,8 76 67,8 - - 24 21,4 - - 5 4,5 5 4,3 112 100 ·º 69,6 45,5 25,9 
8.2 - Ariranha - - 193 77 ,5 - - 33 13,3 7 2,8 9 3,6 7 2,8 249 100,0 87,5 3,6 18,9 
8.4 - Meridiano - - 82 62,l - - 20 15,2 18 13,7 4 3,0 8 6,0 132 100,0 62,1 3,0 34,9 
8.4 - Fernandópolis - - 20 9,2 - - 140 64,2 34 15,6 17 7,8 7 3,2 218 100,0 9,2 7,8 83,0 

9. ARAÇATUBA 
9. 1 - Araçatuba 1 0,4 12 4,8 l 0,4 146 58,0 48 19,1 26 10 ,3 18 7,1 252 100,0 5,6 10,3 84,1 
9.1 - Barbosa 12 7,9 51 33,3 3 2,0 46 30,0 21 13,7 12 7,9 8 5,2 153 100,0 43,2 7,9 48,9 
9.1 - Bilac - - 85 40,7 1 0,5 82 39 ,2 14 6,7 20 9,5 7 3,4 209 100,0 41,2 9,5 49,3 
9 . 1 - Braúna - - 82 47,4 3 1,8 51 29,5 13 7,5 10 5,8 14 8,1 173 100,0 49,2 5,8 45,0 
9 • 1 - S an t Ôp o 1 i s do Aguapeí - - 138 71,8 - - 36 18,9 12 6,3 2 1,0 4 2,0 192 100,0 71,8 1,0 27,2 
9 . 2 - Andr adinà 3 1,5 10 5,2 2 1,0 128 66,0 32 16,5 13 6,8 6 3,0 194 100,0 7,7 6,8 85,5 
9.2 - Mirandópolis - - 47 25,8 - - 95 52,2 20 11,0 11 6,0 9 5,0 182 100,0 25,8 6,0 68,2 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 - Presidente Prudente 1 0,5 25 11,5 1 0,5 107 49,3 45 20,7 28 12,9 10 4,6 217 100,0 12,5 12,9 74,6 
10.2 - Caiuá 5 3,7 44 32,1 11 8,0 51 37,2 9 6,6 6 4,4 11 8,0 137 100,0 43,8 4,4 51,8 
10.3 - Nova Guataporanga 2 1,0 167 86,1 1 0,5 10 5,2 9 4,6 4 2,1 1 0,5 194 100,0 87,6 2,1 10,3 
10.4 - _IraEuru 2 1~3 84 55~3 - - 20 13 1 2 27 17ª8 8 523 11 722 152 100,0 56,6 5_,3 38,2 
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C.Onclusão 
I II III IV V VI VII VIII SETORES 

REGIÃO E MUNICf PIOS PESQUISADOS 
N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % Prim Sec. IT'erc. 

6. RIBEIRÃO PRETO (1) 
6.8 - São Carlos 10 3,3 90 29,6 1 0,3 128 42,2 2E 9,4 34 11,2 12 4,0 303 100,0 33,2 11,2 55,6 

11. MAR!LIA 
11.1-MarÍlia - - 20 7,4 1 0,4 140 51 .~ 48 17,7 42 15,4 21 7.7 272 100,0 7,8 15 ,1 76,8 
11.1-Alvinlândia - - 116 83,5 - - 13 9,4 3 2,2 4 2,9 3 2,2 139 100,0 83,5 2. s 13,6 
11.2-Assis 7 3,5 28 14,0 - - 106 53,0 33 16,5 9 4,5 17 8,5 200 100 ,o 17,5 4. ~ 78,0 
11.4-Tupã 5 2,9 53 25,1 - - 99 46,S 26 12.~ 11 5,2 13 6,2 211 100 ·º 28,0 5 ,:; 66,8 

T O T A L G E R A L 250 2,2 3299 29,6 80 0,6 235 38,0 IL235 11,1 11332 11,9 724 6,5 11155 100,0 32,5 11,S 55,6 - ------ ,__._ 

OBS.: O Município de São 
Carlos está fora de 
ordem. 

1 

FONTE: Fundação Plano de Amparo Social, 1968. 
(I) = Indústria Extrativa, (II) = Agricultura, (III)=Pecuária, (IV)=Serviços em Geral, (V) = Atividade 
Comercial, (VI) = Indústria de Transformação, (VII) = Funcionário Público e Semelhantes (VIII)= Total. 
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ra também a pecuária esteja assumindo papel importante, com 
a intensificação da criação de gado selecionado. 

Com relação à mão-de-obra dessa população ocupada no setor 

primário, a pecuária assume papel inexpressivo não só por 

exigir pouca mão-de-obra, como também por obrigar a permanên 
eia dos trabalhadores na área de criação. SÓ esporadicamen
te a pecuária se utiliza de mão-de-obra avulsa, recrutada na 
cidade(!). 

Quanto ao setor terciário, é natural que atingisse essa par

ticipação elevada, na medida em que a população que não se 
engaja no setor primário não tem condições para trabalhar 
no setor secundário por falta de qualificação. A Única op
ção que lhe sobra é voltar-se para o setor terciário, como 
servente de pedreiro, doméstica, biscateiro, funcionário ftas 
prefeituras para serviço de rua, lavador de carro em cidades 
maiores, carregador nas feiras, mascate etc. 

Com exceçao das capitais regionais e sub-regionais notou-se 
maior engajamento no setor secundário nas cidades de !tu, 
São Roque, Lençóis Paulista. A revisão posterior dos resul
tados da análise não esclareceu nem permitiu conclusões so
bre o fenômeno apresentado. Como hipótese pode-se levantar 

~ 

o fato de que houve, provavelmente, falha do monitor da area 
no levantamento dos dados ou erros no processamento dos que~ 
tionários. 

Em 1968, mesmo ano de referência deste estudo, trabalho ela

borado pelos pesquisadores da revista da CAC, constatou que 
o ''trabalhador urbano é um migrante que, dadas as relações 
de produção dominantes na área rural e a estrutura de empre-
gos urbanos, migra das áreas agrícolas de uma mesma região 

ou de outras para a periferia de cidades ou vilas, continuan 
do a realizar trabalhos agrícolas temporárfus. Em São Paul~ 

(1) Essa mão-de-obra avuZsa é aonheaida aomo peão. 
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onde o fenômeno é mais intenso, já em 1968, nas regiões de 

JaÚ, Marília e Ribeirão Preto a proporção de trabalhadores 

urbanos estava em torno de 80,0% dos trabalhadores rurais(l). 

Essa citação corrobora as observações feitas anteriormente, 

na medida em que foram tomados dados globais, enquanto que 

o presente estudo se ateve a um tipo específico de homem, o 

da população excedente urbana. Como decorrência do próprio 

plano do estudo, este trabalho voltou-se para as atividades 

do setor primário, que como já foi visto, é o que utiliza a 

maior parcela da força-de-trabalho da popualção excedente ur 
bana. 

Enquanto houver grande oferta de pessoal nao especializado 

no mercado de trabalho, os salários continuarão a ser muito 

baixos e o subemprego e desemprego continuarão sendo a tôni
ca para os estudiosos das ciências humanas. "Do mesmo modo, 

quando quase todo o mundo é capaz de programar um computa -

dor, a programação acabará sendo um serviço de baixo salá -
rio" ( 2). 

6.1.1 O Volante: Um Fenômeno.Antigo que Assumiu Forma e Vo

lume Mais Visíveis Após a Instituição do Estatuto do 

Trabalhador Rural 

À medida que houve forte drenagem humana do campo para a ci

dade, passou a assumir características novas um fenômeno an 

tigo que é o do volante. 

O que mudou foram as formas, o volume e a disseminação da ex 

ploração dos migrantes rurais para executarem trabalho temp~ 

(1) Revista da e.A.e. - A nova face da agricultura. In Coope!:_ 
cotia, n9 238. São Paulo, outubro de 1968, p. 14-23 e 
GONZALES, Elbio N. e BASTOS, Maria Inês - Migração rural 
e o trabalho volante na agricultura brasileira.FUB,DeS -
Encontro Brasileiro de Estudos Populacionais, Rio de Ja
neiro, 19?4, p. 4. 

(2) BANFIELD, Edward e. - A crise urbana: natureza e futuro. 
Rio de Janeiro, Zahar, 19?4, p. 134. 
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rário na agricultura. Foi especificamente nos Últimos tem-
pos ou, mais precisamente, na década de 60, que essa explor~ 
çao adquiriu forma e volume mais visíveis, a ponto de se cons 
tituir num sério problema social. 

O mutirão, muxirão, muchirão, adjutório, ajutório etc. eram 
formas de trabalho muito utilizadas para "atender a uma doen 
ça, a uma roçada, à colheita, à construção de uma moradia"(17 
e que se constituía, de certa forma, num trabalho eventual, 
porém voluntário e não remunerado. À medida que no campo foi 
desaparecendo, gradativamente, este espírito de ajuda mútua, 
de solidariedade ao vizinho, ao amigo, esse trabalho passou 

a ser executado por um tipo de mão-de-obra esporádica e remu 
nerada. 

Ainda que nas zonas urbanas da periferia continue a existir 
esse trabalho cooperativo, ali também o fenômeno vem perden
do sua força. Há alguns anos fazia-se, freqüentemente, muti 
rao para limpeza de um bairro, para construção de uma casa 
etc. 

Extinto o mutirão no campo e surgindo a necessidade 
de-obra extra para determinada fase da atividade 
o pessoal desqualificado que constitui o grosso da 
excedente urbana tornou-se, naturalmente, o celeiro 
de-obra a ser recrutada para esse tipo de trabalho. 

de mao
agr Íco la, 

população 
de mão
Com van 

tagens para o patrão, que se viu livre dos encargos trabalhis
tas como pagar o domingo, hora extra, décimo terceiro,férias 
etc. surgidos, a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalha
dor Rural. Dessa forma foi desaparecendo a relação direta p~ 

trão-empregado, para ser substituída pelo patrão-turmeiro, es 
te funcionando como o intermediário entre o trabalhador e o 
proprietário. 

O turmeiro, também conhecido por gato, fiscal, empreiteiro e 

(1) MARTINS, Araguaia Feitosa - Mutirão cafeeiro. são Paulo, 
Editora Brasiliense, l962, 2a. edição, p. 4 
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até motorista recebe remuneração por cabeça contratada,geral 

mente de a 10,0% a 30,0% ou mais sobre o valor pago a cada 

volante recrutado. Sua obrigação é selecionar os melhores, 

que são recolhidos na periferia urbana pelo próprio turmeiro. 

o local, quase sempre, ou é a praça, nas cidades menores, ou 

um bar que abre cedo(l). No período de maior intensidade de 

trabalhos agrícolas, todos ou quase todos os voluntários são 

convocados. Diminuindo a necessidade, só serao recrutados os 

"mais capacitados" - os mais fortes - , ou os amigos do tur 

meiro. "A disponibilidade é tão grande que se contratam vo 

lantes para três ou quatro dias apenas. Esse pessoal disp~ 

nível vive de trabalhos esporádicos na cidade e mesmo da men 

dicância. Este fenômeno mendicância ocorre ainda com homens 
em boas condições físicas de trabalho"(Z), fato observado 

pelo autor da citação na região de Barretos. 

Na Alta Sorocabana, Maria Conceição Mello estudou o fenôme

no de forma bastante particular, confirmando as observações 

que têm sido feitas para outras áreas do Estado. Suas anota 

ções, ratificando outros estudos feitos nos mais diversos pog 
tos do Estado de São Paulo, podem ser consideradas como re
gra geral. "A arrigimentação dos trabalhadores na época de 

colheitas é feita pelo próprio motorista ou fiscal. Eles se 

limitam a avisar alguns moradores do bairro de onde será a 

partida. "A notícia se espalha e as pessoas correm como for

migas cabeçudas" para os "pontos-de-saída". Os "pontos- de
saída são distribuídos pelos bairros da periferia das cida

des .•. A concorrência pela força-de-trabalho torna-se grande, 

sobretudo no início da colheita. ~ quando os salários sobem. 

Os motoristas ou fiscais chegam a apelar para a oferta osteg 

siva, gritando alto o preço que pagarão pela colheita de ca

da arroba. O pessoal sobe e desce dos caminhões, mudando de 

(1) Os vaiantes gastam parte do orçamento nestes bares como 
consumo de bebidas aicoóZicas. 

(2) FARIA, WiZson de - A atividade pecuária e a vida urbana 
em Barretos. Cadernos de Ciências da Terra, n9 44. são 
PauZo, IGEOG-USP, 1973, p. 5. 
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um para outro, sob a atração de melhores salários"(!). 

Outras vezes o turmeiro oferece certas vantagens que exercem 
grande atração, como por exemplo a presença de água sempre 
fresca ao trabalhador através do "bombeiro no eito". O bóia

fria não precisa perder tempo para buscar sua água que está 
"protegida" - morna - debaixo de uma árvore ou moita. Ape 
nas grita: "bombeiro" e a pessoa encarregada desta tarefa lhe 
traz a água "fresquinha da moringa". Com isso ele produz 
mais. 

E digno de nota que o papel do turmeiro ou fiscal nao se li
mita apenas a levar os homens ao campo: eles assumem a res -
ponsabilidade de boa produção no trabalho, de evitar brigas 
que não podem trazer problemas ao empregador. E comum, por exe!!!_ 
plo, na colheita do algodão ou do arroz, os trabalhadores c~ 
locarem pedras ou palha no produto colhido para aumentar seu 
peso ou volume, cabe ao turmeiro evitar que isso aconteça. 

A quantidade de pessoas que"devem caber" em cada caminhão va 
ria de região para região, mas no fim acaba dando o mesmo 
resultado. Na Alta Sorocabana, por exemplo, o número é 60, 
na região de Ribeirão Preto é 50, mas na prática levam quan
tos couberem. Para evitar a "promiscuidade" fazem às vezes 
a separaçao por sexo: ou reservam um caminhão para os homens 

e outro para as mulheres, ou colocam uma corda no meio do ca 
minhão, ficando na frente as mulheres e na outra metade os 
homens. Na verdade, o que pretendem com esse cuidado mora -
lista - colocar mais gente caminhão (Foto 12) . e no 

Esses volantes vestem-se com roupas de brim, geralmente mui 
to surradas e remendadas. Os menos miseráveis usam botinas 
de couro, os outros calçam alpargatas. Isso torna bastante 
perigoso o trabalho por causa de cortes com o folhão na co
lhei ta da cana ou das picadas de cobra, ocorrência comum nas 

(1) MELLO, Maria Conceiç~o - op. cit. p. 132-136~ 

- 276 -



Foto 12 - Homens e mulheres v1a3am ou em caminhões separados, 

como na foto, ou se dividem dentro de um mesmo veí 

culo. Município de Serra Azul (Foto O.A.e. Silva 
2/71). 
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atividades agrícolas. Na cabeça, além do chapéu, usam lenço, 
para evitar queimaduras do sol, ainda que assim aumente o ca 
lor; servem também para proteger do arranhão com as folhas 
de cana, milho, os galhos do algodão ou café e mesmo cortes 
com as espigas de arroz. Alguns amarram um pano na mão para 
aumentar a proteção e para que os calos não se transformemem 
·chagas vivas, como acontece muitas vezes. No corte da cana 
hoje é prática bastante comum queimar os canaviais para evi
tar as picadas de cobras, como também para aumentar o rendi
mento por pessoa. SÓ que nesses casos, o trabalhador passa 
a receber por tarefa e não por feixe de cana cortado (Fotos 

13 e 14). 

Quanto à alimentação, ela é constituída, quase sempre de ar
roz, feijão, farinha, uma verdura ou um ovo. A carne hoje é 
um luxo raro e em média só a comem de três em três meses. Al 
gumas vezes comem manjuba (tipo de sardinha pequena, seca e 
salgada) que ainda se constitui numa das misturas mais bara
tas. Levam consigo um corote - espécie de cantil de madei 
ra na forma de um pequeno barril - com água, porque este 
não se quebra e mantém a água mais fresca. Com a dissemina
ção do plástico, mui tas vezes o corote é substituído pelo gar
rafão de plástico, que não quebra e foi adquirido por oca -
sião da compra de um garrafão de vinho barato. Não é rarole 
varem uma garrafa de café que é ingerido frio, ajudando a ma 
tar tanto a fome como a sede (Fotos 15, 16 e 17). 

Os pequenos proprietários, os parceiros, meeiros, posseiros, 

durante certa parte do ano, para completar suas minguadas rendas co
mo produtores,executam trabalhos temporários em fazendas ou l~ 
vouras próximas da sua residência, constituindo-se, portanto, 
numa forma latente de volante. 

Os elementos mais qualificados, como os motoristas e os tra
toristas, têm mais privilégio, pois se constituem em mão-de
obra qualificada. Por serem mais raros, são contratados por 
tempo indeterminado, segundo a legislação trabalhista. 

Sobre o assunto é oportuno transcrever trechos de reportagens 
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Foto 13 - Camisas de "xadrezinho" de algodão e calças "ran -

cheira" é o vestuário mais comum dos trabalhado -
res do campo. Município de Santa Bárbara do Oeste 
(Foto Jornal da Tarde 2/74). 
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Foto 14 - "No início de 1960 o corte de cana era feito sem 
queimar. Com isso aumentou o rendimento de duas 
para três toneladas por pessoa". Município de San
ta Birbara do Oeste (Foto Jornal da Tarde 1/74). 
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Foto 15 - Os adolescentes participam bastante da força-de-tr~ 
balho na qualidade de volantes. O plástico está subs 
tituindo, para o transporte da água, os corotes e 

garrafões de vidro. Município de Cosmópolis (Foto F~ 
lha de São Paulo 4/75). 
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Foto 17 - Mulher bóia-fria. 
Note-se o embornal, à dire! 
ta, onde estava a comida.Ela 
está praticamente descalça, 
usando apenas uma sandália 
havaiana, que dá precária 
proteção. Município de Moji 
Mirim (Foto Wagner P. de Car 
valho - 5/75). 
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Foto 16 - Bóia-fria se 

alimentando. Município 
de Moji-Mirim (Foto Wag
ner P. de Carvalho -
5/75). 



de alguns jornais, corno o Estado de· São Paulo ou Folha de São 
Paulo. "Apenas na região de Leme cerca de quatro mil, dos 
31 225 habitantes, estão trabalhando na colheita de algodão. 
Esta parcela da população esti recebendo cerca de Cr$ 60,00 

por semana pelo seu trabalho, considerando-se que a produção 
média por pessoa é de cerca de 10 arrobas diárias. 

'~i em Avarê, estima-se que o número de bóias-frias ainda 
maior, levando-se em conta a irea de plantio e, principal 
mente, o desemprego na região, onde não há indústrias de grag 
de porte para absorver o volume crescente de trabalhadores 

.. 
e 

rurais que se transferem para as zonas urbanas, pressionados 
pelos proprietirios de terras. 

"Os trabalhadores rurais de Avarê trabalham durante a maior 
parte do ano nos canaviais, embora residam na periferia da 
cidade. A maioria vive em c6rnodos de madeira alugados, onde 
não hi fornecimento de luz, água, nem esgotos. Alguns ainda 
esperam ser beneficiados pelo FUNRURAL, obtendo aposentado -
ria pelo tempo de serviço prestado à lavoura. Muitos traba
lhadores foram obrigados a se transferir para a cidade~ pois 
os proprietários das fazendas da região passaram a dar pref e 
rência aos contratos por empreitadas, para não terem proble 
mas posteriores com a legislação trabalhista. 

"Em Araçatuba - Alta Noroeste - os turmeiros dividem sua ren
da com os carreteiros, que transportam os bóias-frias atê as 
lavouras de algodão. Nessa cidade existe atualmente escas
sez de mão-de-obra, por isso os colhedores são principalmen 
te velhos, mulheres e crianças. Além da colheita de algodão, 
os bóias-frias de Araçatuba trabalham nas lavouras de arroz, 
milho e tomate da região, culturas de pequenas proporções,jâ 
que na região domina a pecuária. 

"Tanto Maria Lúcia (14 anos) quanto dona Geralda (63 anos)f.2_ 
rarn transportadas para a plantação onde trabalhavam pelo tur 
me iro· ... Ele ê o intermediário entre os produtores e os bóias 
frias. Contrata preço e fiscaliza o grupo, para isso está 
recebendo Cr$ 2,00 por arroba de algodão colhido. 
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"O Sr. Tetzner é filho de imigrantes alemães. Analfabeto, 

sempre se dedicou às atividades agrícolas. Antes como meei
ro~ agora, depois de ter sofrido um ataque cardíaco, passou 
a ser turmeiro, pois não tem mais condições de trabalhar na 
terra. Em compensação, diz que agora ganha mais como tur -
meiro do que conseguiu reunir trabalhando mais de 30 anos co 
mo agricultor. 

''0 turmeiro ji conseguiu colher mais de mil arrobas de algo

dão, com sua equipe, nas Últimas duas semanas. Recebendo em 
média Cr$ 8,00 por arroba colhida - ele paga no final da se 
mana Cr$ 6,00 a cada bóia-fria, pela mesma quantia colhida 
obteve por esse trabalho Cr$ 2 000,00. Para isso comprou um 
caminhão usado, que utiliza para recrutar e transportar o 
grupo até as lavouras. Para exercer essa atividade, segundo 
informou, registrou seu caminhão e obteve licença da Prefei
tura de Cosmópolis para transportar passageiros na carroce

ria pelas estradas municipais da cidade. 

"Se ocorrer algum acidente e os bóias-frias sofrerem ferimen 
tos, eles serão atendidos gratuitamente na Santa Casa de Cos 

mópoli~. informa o Sr. Tetzner. 

"Na verdade, se ocorrer algum acidente com o caminhão do tur 
meiro Tetzner, os bóias-frias transportados por ele poderão 
ser atendidos apenas como indigentes, sem qualquer amparo da 
Previdência Social. Os trabalhadores temporirios rurais não 
têm qualquer proteção da legislação"(l). 

Outro conceituado jornal paulista tece considerações a res

peito do bóia-fria e a engrenagem da qual faz parte, demons
trando claramente que o fenômeno é geral no Estado. Está vin 
culado ao trabalho agrícola e não há um tipo de cultura que 
exija maior concentração de mão-de-obra em certos períodos 

(1) "Folha de São Paulo" - Moça bonita no aampo colhendo al
godão. 39 Caderno - 06 de abril de 1975, p. 23-24. 
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do ano que nao utilize essa modalidade de trabalho. "Um médi 
co e cafeicultor de Palmital, pequena cidade do interior pe~ 
to de Assis, diz que lá existem mais de três mil bóias-frias: 

'' São trabalhadores que ganham por dia de serviço e vi
vem na zona marginal da cidade, em verdadeiras favelas. Mas 
nao há solução para eles, porque hoje em dia praticamente 
nao existe mais a figura do colono, o homem que mora numa das 
casas da fazenda com a família, que o ajuda no serviço. Acon 
tece que se a gente tiver uma família de colonos nas nossas 
terras, além das obrigações, tem de dar comida e remédio. E 
isso sai muito caro. 

"0 fazendeiro nao transforma os bóias-frias em colonos, por 
medo: 

" - Tem acontecido mui to de um fazendeiro pegar os bóias-frias 
como colonos. Com um mês ou pouco mais, chega um advogado 
e diz que eles têm direitos trabalhistas. Então eles criam 
problemas para nós. Não há um desses bóias-frias que já não 
tenha passado pela Justiça do Trabalho. 

''Por economia e por medo, os fazendeiros preferem pagar de 
Cr$ 15, 00 a Cr$ 20, 00 por dia - na zona do café - para um 
bóia-fria na época da safra. 

"João Guilherme Sabino Ometo, engenheiro, diretor e adminis
trador da Usina de Açúcar Santa Bárbara e de seis fazendas 
que tem, encontrou um meio de acabar com os bóias-frias. Pe 
lo menos com o nome está financiando marmitas térmicas pa 
ra quem trabalha em suas plantações"(l)(Foto 18). 

Na realidade, o fato de o bóia-fria ser assíduo freqüentador 
da Justiça do Trabalho é sinal de que pelo menos ele está co 

(1) "Falta de m5o-de-obra na agricultura, a situaç5o tamb~m 
mudou muito". "O Estado de S~o Paulo~ Jornal da Tarde,11 
de Fe~ereiro de 1974, p.21. 
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Foto 18 - Exemplo típico de bóia-fria. Vestimenta caracterís 
tica, alimentação sendo ingerida fria como é o ha-

bitual. Município de Cosmópolis. Estado de São Pau 
lo (Foto Folha de São Paulo - 4/75). 
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meçando a conhecer os seus direitos. Se por um lado é funda 

mental uma pessoa ser esclarecida, reclamar seus direitos,por 
outro, na zona rural, representa um entrave para sua volta ao 

... 
campo como residente: quando um trabalhador rural recorre a 
Justiça Trabalhista a notícia de que ele é um "criador de ca 

so" se espalha como bola de neve - ninguém mais o contrata 

para ser elemento fixo no campo e sua opção é ser bóia-fria 

ou "tentar a vida" em outra atividade na cidade. Pode-se enu 

merar "n" casos a respeito,mas basta um para exemplificar o 
problema. - Um ex-colono no Município de Serra Azul - Re

gião de Ribeirão Preto - trabalhou por volta de 20 anos nu

ma propriedade cafeicultora. Com a instituição do Estatuto 

do Trabalhador Rural ele foi convidado, juntamente com sua 
família, a mudar. Recebeu magro dinheirinho, uma casa na ci 
dade e um muito obrigado. Alertado pelos conhecidos, entre 
gou a causa para um advogado especialista neste assunto, que 

só receberia 50,0% do que o colono tinha por direito apos a 

causa ganha. Acontece que a demanda foi se estendendo: o e~ 
colono ficou mais de seis meses sem trabalhar, tendo que ir 

constantemente a Ribeirão Preto para audiências, "assinar"p~ 

péis etc. Ao final, cansado de pedir dinheiro emprestado e 

sem trabalhar, recebeu algum dinheiro que não foi suficiente 

sequer para pagar as dívidas e cobrir o período que esteve 

ausente de qualquer atividade remunerada. Passou a ser co

nhecido como "criador de caso" e não arrumou mais emprego fi 

xo no campo. E expressão sua: "Perdi o compadre, perdi o 
tempo, perdi dinheiro e hoje trabalho só um pouco e por isso 
acabei ficando dependendo dos filhos e sem um terreninho pa

ra plantar". 

No mesmo município, uma fazenda tinha uma escola com duas elas 

ses no início da década de 1960. Com a substituição das la

vouras de café e da policultura pela cultura de cana-de-açú
car, os colonos foram avisados que dentro de um mes o pa -

trão iria derrubar as casas e transformar tudo num canavial. 
Ofereceu graciosamente telhas e tijolos aos colonos para que 

construíssem suas casinhas na cidade. Terminado o prazo~'pa~ 

sou o trator por cima do que restou". SÓ ficou o prédio va

zio da escola (Foto 19). 
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Foto 19 - As mulheres geralmente usam calças compridas debai 
xo do vestido, cobrem a cabeça com lenço e chapéu, 
para se precaverem contra a poeira e o sol. Muni
cípio de Serra Azul (Foto O.A.e. Silva - 2/71). 

- 288 -



E.de se ressaltar que a expulsão do trabalhador rural do cam 
po tem ocorrido também pela expansão da atividade criatôria, 
séndo a Alta Sorocabana um claro exemplo. Segundo Caio Pra
do Júnior, "a criação de gado significa despovoamento pois 
nao somente exige muito menos trabalhadores que a agricult~ 

ra, como ainda alimenta menor número de atividades subsidiá 
rias"(l). Esse despovoamento é um processo contínuo, o que 

significa aumento constante da oferta de mão-de-obra, uma 
vez que a maior parte dessa população migra para a cidade e 
passa a constituir o exército de reserva de mão-de-obra urba 

na e a fonte inesgotável de volantes para a lavoura. 

Maria Conceição Mello, referindo-se à região da Alta Soroca
bana, relata "que em 1971, 300 famílias de arrendatários fi
caram desempregados, com a transformação de 1 000 alqueires 
de algodão em pastagens. A mão-de-obra ne~essária passou a 
ser, aproximadamente de meia dúzia de peões assalariados". 
Refere-se ainda a autora, quanto ao pequeno arrendatário.que 
ele "tem plena consciência de sua espes=ialidade". "Eu sou 
lavrador". "O que eu entendo é disso · aqui". Não aspira em ne
nhuma circunstância, a vir para a cidade: "Na cidade a vida 
ê dura. Aqui a gente vive melhor. Quando vai mal, dá para 
come~. Quando vai bem, é uma beleza" •.. Os que tiveram expe
riência de vida na cidade acrescentam: "A vida na cidade, é 
ruim". "Viver de ordenado não dá. Tudo o que se ganha é pou 
co" ... "E depois, o que a gente sabe fazer é mesmo a lavou
ra". "A nossa especialidade ê essa 11

(
2)· 

O fenômeno volante ocorre com intensidade variável, mas em 
alguns municípios transforma-se em problema realm~nte calami 
toso (Fotos 20 e 21). O quadro "Ocupação da População Exce
dente na Zona Rural", indica que a maior parte da população 
excedente urbana que se dedica às atividades agrícolas, tra 
balha como volantes (Tabela 55). 

(1) PRADO JÜNIOR, Caio - História econômica do Brasil. São Pau 
lo, Editora BPasiliense, 1967, 10a. edição, p.331. 

(2) MELLO, MaPia Conceição D'Inaao - op. cit. p. 69-83. 
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Foto 20 - Os bóias-frias com suas sacolas a caminho do tra
balho. Geralmente os chapéus que as mulheres usam 
ê maior do que os dos homens, para proteger mais 
contra o sol. Município de Santa Bárbara do Oeste 

(Foto Jornal da Tarde - 2/74). 
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Foto 21 - Algumas mulheres, para estragar menos sua roupa, 

usam avental. Município de Santa Bárbara do Oeste 

(Foto Jornal da Tarde - 2/74). 
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TABELA 55 

ESTADO DE SÃO PAULO 
POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA ZONA 

RURAL 
E t m percen agem 

PUPULAÇÃO EXCEDENTE 

E MUNICf PIOS PESQUISADOS POPULAÇÃO FMPREGADA 
REGIÕES RURAL 

(1) Zona Volantes 
Rural (2) 

1. SÃO PAULO 

1.1 Cotia 64,5 7 'o 33,3 
1.1 Embu 74,2 25,3 7'1 

2. SANTOS 

2.1 Santos 1, 8 2 '2 -
2.1 Itariri 75,l 29,3 (12,0) 
2.3 Pariquera-Açu 66,2 31,2 (12,9) 
2.3 Registro 59,8 9 '7 ( 4 '3) 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 21,3 4' 5 50,0 
3.2 Taubaté 9,0 1, 2 -
3.2 São Luís do Parai tinga 75,9 33,6 54,0 
3.3 Lavrinhas 61,6 53,3 22 's 
3.3 São José do Barreiro 74,9 24,2 51,7 

4. SOROCABA 

4.1 Soro caba 12,4 3,4 
4.1 !tu 26,1 9 '8 
4.1 São Roque 39,6 7'1 
4.2 Boituva 49,5 63,8 (55,9) 
4.2 Itapetininga 32,9 13,7 (6'1) 
4.4 Guapiara 86,1 14,3 ( 7 '2) 
4.4 Iporanga 80,S 28,1 (21,l) 
4.6 Paranapanema 80,6 52,5 (3 s '4) 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas 8 '3 11,4 (2,9) 
5.1 Moji-Guaçu 31,3 39,2 (28,8) 
5.2 Piracicaba 21,2 24,7 (23,3) 
5.5 Santo Antônio do Jardim 64,0 59,3 (46,0) 
5.7 Jundiaí 31,3 13,7 37,0 
5.7 Jarinu 86,7 43,8 73,2 
5.8 Joanópolis 80,7 36,0 54,7 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 Ribeirão Preto 11,4 40,3 89,2 
6.1 Serra Azul 50,0 86,4 96,9 
6. 2 Franca 11,9 24,2 88,7 
6.3 Buritizal 72,3 62,3 58,l 

Continua ... 
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REGIÕES E MUNICf PIOS PESQUISAOOS POPULAÇÃO 
RURAL 

6. RIBEIRÃO PRETO (Continuação) 

6.3 Igarapava 
6.3 Miguelópolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

7. BAURU 

7.1 Bauru 
7.1 Lençóis Paulista 
7.2 Lins 
7.3 Mineiros do Tietê 

8 . SÃO JOSE DO RIO PRETO 

8 • 1 São José do Rio Preto 
8~1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã 
8.2 Ariranha 
8.4 Meridiano 
8.4 Fernandópolis 

9 • ARAÇA TUBA 

9.1 Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braúna 
9 .1 Santópolis do Aguapei 
9.2 Andradina 
9.2 Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 

10.1 Presidente Prudente 
10.2 Caiuá 
10.3 Nova Guataporanga 
10.4 Irapuru 

11. MAR!LIA 

11.1 Marília 
11.1 ·Alvinlândia 
11. 2 Assis 
11.4 Tupã 

(1) 

49,7 
60,5 
31,0 
54,2 
23,2 
16,6 

8,8 
51,1 
24,2 
44,2 

9,4 
73,8 
77,0 
61,2 
81,8 
44 ·, o 

22 8 
57,1 
60,3 
72,4 
62,7 
26,l 
55,3 

12,9 
74,2 
71,7 
69,3 

29,6 
75,8 
21,2 
37,l 

Conclusão 

POPULAÇÃO EXCEDENTE 
FMPREGADA 

Zona 
Rural 

43 , 1 
59,0 
13,3 
56,7 
34,4 
33,3 

16,2 
27,7 
17,6 
59,l 

15,2 
60,l 
67,8 
77,6 
62,l 
9,2 

5 '6 
43,l 
41,2 
49,l 
71,8 

7 '7 
25,8 

12,4 
43,8 
87,6 
56,6 

7, 7 
83~4 
17,5 
29,4 

Volantes 
(2) 

83 , 3 
84,7 
80,0 
81,6 
79,7 
70,3 

(10,4) 
(21,3) 
(15 , l) 
(50,0) 

74,3 
96,2 
84,6 
97,4 
86,6 
75,0 

57,1 
66,7 
83,5 
67,1 
96,4 
60,0 
89,4 

77,8 
68,3 
90,6 
82,6 

95,2 
65,5 
65 7 
83,9 

FONTE: Fundaçao PAS-Programa ce Amparo Social - 1968. 
(1) Departamento de Estatística do Estado de São Paulo, 1967. 
(2) Percentagem em relação aos empregados na zona rural. 
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Em cidades como Ariranha, Santópolis do Aguapeí, Marília,Gu~ 
piaçu e Serra Azul, a participação do volante foi superior a 
90,0% em relação ~ população excedente urbana empregada na 
zona rural. Donde se conclui que é pequena a presença do 
trabalhador rural vinculado à legislação trabalhista. Ribei 
rão Preto, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto, capitais regionais, por estarem em área onde são de 
grande expressão as atividades do setor primário,também apr~ 
sentam elevados Índices de volantes na sua população exce -
dente urbana. mesmo considerando-se que é pequena a partici

paçao percentual global da mão-de-obra voltada para esse se 
tor. Araçatuba, Andradina e Fernandópolis, onde a ativida
de do campo está mais voltada para a pecuária, a participa -
çao global da população empregada no setor primário é peque
na. Entretanto, a presença do volante é expressiva na medi
da em que, paralelamente à pecuária, é desenvolvida também 
a agricultura, com significância menor, mas suficiente para 
se constatar a existência desses trabalhadores eventuais. 

Nas cidades pesquisadas pertencentes às regiões de Bauru, So 
rocaba, Santos e parte da região de Campinas, deve ter havi
do outra vez alguma falha na compilação dos dados recolhidos, 
pois entrevistas posteriores revelaram que a participação do 
volante no trabalho rural é mais elevada do que aquela apre
sentada. Na computação geral, pode ter sido usada a referên 
eia população rural, e dela deduzido a parte referente ao vo 
lante. 

Apenas em Embu, Cotia, Lavrinhas e Jundiaí a presença do vo
lante foi inferior a 50,0% do total da população empregada 
na zona rural. A explicação para o caso de Embu é a seguig 
te: área próxima da Capital, com certa dificuldade para con
tratação de mão-de-obra para serviços na zona rural, e onde 
o pessoal por ser mais esclarecido exige que seu trabalho se 
ja registrado na Carteira Profissional. Quase na mesma si
tuação está Cotia, com a diferença de que sendo área de mui
tos arrendatários, especialmente japoneses, o serviço do vo 
lante ê requisitado em proporção muito menor que a da maio
ria das cidades estudadas. Lavrinhas, município que sofreu 
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toda a problemática cafeeira do Vale do Paraíba, por isso mes 

mo se apresenta de forma diferente: embora parte da popula

çao tenha sido expulsa do campo, continua ainda o predomí -

nio de população rural em relação à urbana. A presença de p~ 

quenos arrendatários ajudados por parentes e amigos da vizi 

nhança no trabalho do camp6, explica a modesta participação 

do volante nesse município. Jundiaí se enquadra na situação 

de área de pequenas propriedades agrícolas, que constitui o 

cinturão hortifrutigranjeiro da Capital; cidade de forte vo

cação industrial, é compreensível que apenas 13,7% da popul~ 

ção excedente urbana esteja voltada à zona rural e que ape

nas 37,0\ seja volante, pois a concorrência com a indústria 

abriu os olhos dos trabalhadores que passaram, em maior esca 

la, a solicitar a regulamentação da sua situação profissio

nal. 

Outros métodos de investigação vieram comprovar a extensão 

do êxodo rural em curto espaço de tempo. Foram feitas entre 

vistas que indagaram qual foi o primeiro, o anterior e o 

atual emprego do entrevistado. Os resultados revelaram que 

a mobilidade ocupacional tem sido enorme (Tabela 56) (Carto
grama n9 20). 

A regra geral com relação ao primeiro emprego ê que mais de 

50,0% da população excedente urbana teve sua primeira ocupa

ção ligada i agricultura ou pecuiria. Exceção f~ita a San

tos, São José dos campos, Taubaté e Sorocaba, cidades de tr~ 

<lição urbano-industrial, os resultados foram sempre superi~ 

res a 50,0% quanto ao primeiro emprego ter sido na agrope -

cuária. São Roque não foi agrupado junto das exceções por

que a participação percentual - 44,8% ~ ficou bem pr5xima 

da regra geral. E uma área de pequenas propriedades vinha

teiras, que ocupa ·no trabalho apenas a família do proprietá

rio e alguns empregados, salvo por ocasião da colheita, que 

é feita de forma bastante rápida, em poucos dias. Logo, a n~ 

cessidade de mão-de-obra eventual é inexpressiva. Acrescente 

se que o relevo da área não ajuda muito para o desenvolvi -

mento de outras atividades agrícolas mais racionais. Por es 

tar próxima a São Paulo e com grandes facilidades de acesso p~ 
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TABELA 56 

ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - MUDANÇAS DE EMPREGO SEGUNDO A 

ATIVIDADE: AGRICULTURA E PECUÃRIA 

1968 
Em percentagem 

EMPREGO 
REGIOES 

Primeiro · Anterior Atual 

1. SÃO PAULO 

1.1 Cotia 51,8 17,8 6,4 
1.1 Embu 55,8 8,0 3,6 

2. SANTOS 
2.1 Santos 31,5 5 , 2 0,9 
2.1 Itariri 55 , 3 35,3 29,3 
2.3 Pariquera-Açu 56,6 32,l 25 ,·3 
2.3 Registro 65,3 31,5 7 '6 

3 . SÃO JOSE DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 27,2 6,4 3,1 
3.2 Taubaté 27,0 6,0 1,2 
3.2 São Luís do Parai tinga 65 ,o 31,8 28,2 
3.3 Lavrinhas 58 , 0 46,7 24,0 
3.3 São José do Barreiro 51,6 36,2 23,3 

4. SOROCABA 

4.1 Soro caba 26,6 10,9 2,6 
4.1 !tu 51,8 36,3 6,7 
4.1 São Roque 44,8 11,l 6' 5. 
4.2 Boituva 82,8 58 .~8 62,1 
4.3 Itapetininga 58,4 27,7 8,5 
4.4 Guapiara 65,6 29,8 12,9 
4.4 Iporanga 58,0 10,8 28,l 
4.6 Paranapanema 74,8 64,3 46,7 

5. CAMPINAS 

5.1 Campinas 58,2 26,0 3 '8 
5.1 Moji-Guaçu 74,3 57,8 38 , 7 
5.2 Piracicaba 62,l 47 3 20,7 
5.5 Santo Antônio do Jardim 76 , 3 71,7 57,3 
5.7 Jundiaí 68,6 40,2 7,1 
5.7 Jarinu 75,3 68,4 37,6 
5.8 Joanópolis 74,3 72,3 27,2 

6. RIBEIRÃO PRETO 

6.1 Ribeirão Preto 63,8 52,2 39,1 
6.1 Serra Azul 92,6 79,8 85,3 
6.2 Franca 69,3 48,4 23,l 
6.3 Buritizal 75,6 75,9 60,9 

Continua ... 
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REGIOES 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 
6.3 Igarapava 
6.3 Miguelópolis 
6.5 Barretos 
6.5 Colina 
6.7 Araraquara 
6.8 São Carlos 

7. BAURU 
7.1 Bauru 
7.1 Lençóis Paulista 
7.2 Lins 
7.3 Mineiros do Tietê 

8. SÃO J~ 00 RIO PRETO 

8 . 1 São Josê do Rio Preto 
8.1 Guapiaçu 
8.1 Nipoã 
8.2 Ariranha 
8.4 Meridiano 
8.4 Fernandópolis 

9 • ARAÇA TUBA 
9.1 Araçatuba 
9.1 Barbosa 
9.1 Bilac 
9.1 Braúna 
9 .1 Santópolis do Aguapeí 
9.2 Andradina 
9.2 Mirandópolis 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 Presidente Prudente 
10.2 Caiuã 
10.3 Nova Guataporanga 
10.4 Irapuru 

11. MAR1LIA 
11.1 Marília 
11.1 Alvinlândia 
11.2 Assis 
11. 4 Tupã 

EMPREGO 

Primeiro Anterior 

65,2 
78,6 
54,4 
74,8 
62,7 
62,4 

56,6 
65,6 
52,0 
76,7 

65,l 
81,6 
84,1 
83,9 
85,8 
57,3 

5 5 '5 
66,2 
64,0 
61,0 
86,1 
67,5 
66-~-8 

58,0 
73,3 
93,8 
79,1 

57,7 
93,7 
55,3 
62,6 

69,1 
78 , 4 
2 5' 5 
70,1 
47,0 
44,l 

42,0 
52,3 
40,4 
74,0 

46,3 
81,l 
77,9 
82,6 
84,8 
42,6 

30, 9 
53 , 2 
59,1 
67,5 
77,0 
55,6 
57. 9 

43,6 
47,8 
88,5 -
73,4 

38,2 
92,8 
38,0 
51,6 

oc1a -

- 29 8 -

Conclusão 

Atual 

41,4 
58,5 
13,3 
55,5 
32,5 
30,l 

16,2 
27,8 
16,3 
58,3 

11,7 
60,0 
67,8 
77,5 
62,1 

9,2 

5 '2 
35,3 
41,2 
49,1 
71,8 
6,2 

25,8 

12,0 
40,l 
86,6 
55,3 

7,7 
83,4 
14,0 
27,0 



la rodovia Castelo Branco, São Roque vem se transformando 

atualmente em área de chácaras d~ fins-de-semana da popula

ção paulistana. 

As respostas deste questionário - referentes à passagem do pri 

meiro para o Último emprego no setor da agropecuária - rev~ 

lou uma redução do interesse no trabalho do campo. Tal de

sinteresse é explicado em parte pela migração para a cidade. 

Na cidade, pelo menos para alguns, a tendência é engajar-se 

no setor secundário e terciário, abandonando de vez sua ori

gem. Algumas cidades, consideradas exceção, apresentaram um 

certo equilíbrio nas respostas, revelando que tanto o primei 

ro emprego como o anterior eram na agropecuária, casos de 

Buritizal, Igarapava e Braúna, embora a Última apresentasse 

um quadro ligeiramente diferente. Em outras, a diferença pe~ 

centual entre o emprego anterior e o atual revelou uma inten 

sa alteração, com abandono das atividades do campo. Essa si 
tuação surgiu marcadamente em ltapetininga, Jundiaí, Fernan
dópolis, Andradina e Assis. 

Embora tenha havido uma considerável redução na participa -

ção da população excedente urbana no trabalho rural, sua pr~ 
sença como volante ainda é bastante expressiva, principal -

mente em todo o Oeste paulista. No conjunto das regioes de 

Santos, Sorocaba e São José dos Campos, excetuando-se as ca

pitais regionais e sub-regionais, a proporção da população 

rural, em relação à urbana, é muito grande. E por isso que 

a presença de volantes nessa área é menor. Deve-se conside 

rar ainda que é uma das áreas mais pobres, o que reduz a po~ 

sibilidade de emprego do volante. Finalmente, explica-se 

ainda a baixa presença do volante na reg1ao porque ali o exo 

do rural foi menor nesta década (1960/1970). 

6.1.2 Diminuição do Pessoal Ocupado no Setor Primário de Ati 

vidades no Período 1960/1970 

Outro modo de se explicar o êxodo rural é comparar o 

de tratores, pessoal ocupado , cabeças de gado e número 
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propriedades de uma região em determinado período (Tabela 57). 

No conjunto do Estado, quanto ao número de estabelecimentos, 
o aumento foi pouco significativo no período de 1960/70(3,0%). 
Quanto ao pessoal ocupado, a redução no mesmo período foi de 
12,4%. O número de tratores sofreu um aumento de 142,0% em 
relação a 1960. Finalmente, o rebanho bovino aumentou 27,4% 
neste período. 

A primeira conclusão é que a agricultura está sendo mecaniza 

da e áreas anteriormente ocupadas com várias lavouras estão 
sendo substituídas por pastagens. Tal conclusão explica a 
baixa no índice de pessoal ocupado no setor primário em todo 
o Estado de São Paulo. ~ · pacífica a redução da mão-de-obra 
nó campo. O Censo Agropecuário do IBGE de 1970 não apresen
tou o total de mão · de-obra que residia no campo e que migrou 
para os centros urbanos. Todavia, sua existência é ponderá 

' vel, constituindo a massa que vem aumentando a mão-de-obra 
excedente que hoje se concentra na periferia urbana e conti
nua dedicando-se às mesmas atividades agropecuárias, confor
me dados apresentados anteriormente, com a denominação de 
volantes, bóias-frias etc. 

Deve-se ressaltar que o censo referido foi realizado em se
tembro, e que se fosse outro o período do ano, o número de 
pessoal eventual que se dedica às atividades agropecuárias 
seria muito maior, posto que o mês de setembro nao é um mes 
de grande trabalho agrícola, corresponde também ao fim das~ 
fra da cana, ao contrário dos meses de março, junho e julho, 
principalmente, quando a colheita atinge o auge (vide calen
dário agrícola). 

E de se ressaltar que a população total do Estado sofreu um 
acréscimo de 37,0%, enquanto que a população urbana cresceu 
75,2% e a rural diminuiu 27,6%. 

As Únicas regiões que apresentaram pequena variação na comp~ 
ração entre a população rural de 1960 e a de 1970, foram as 
de Sorocaba e Santos, enquanto que no resto do Estado de São 
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TABELA 57 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO NO SETOR AGROPECUÁRIO 

1960-70 

1960 1970 
REGIOES E MJNidPIOS PESQUISADOS Estabele Pessoal Trato Estabele Pessoal 

cimentos Ocupado - Bovinos cimentos· Ocupado res 

1. SÃO PAULO 

1.1 C.Otia 471 1 725 67 803 200 987 
1.1 I2nbu 71 280 13 36 61 306 

2. SANI'OS 

2.1 Santos 370 1 676 1 107 183 826 
2.1 Itariri 377 1 765 7 68 289 1 444 
2.3 Pariquera Açu 364 929 7 546 278 1 268 
2.3 Registro 742 3 914 75 1 366 685 3 920 

3. SÃO JOSE OOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 1 262 6 432 172 46 990 1 103 4 863 
3. 2 Taubaté · 389 2 872 67 23 638 823 10 113 
3.2 São Luís do Paraitinga 749 1 939 6 25 263 797 2 262 
3.3 Lavrinhas 54 2 942 3 7 037 132 540 
3.3 São José do Barreiro 302 1 176 6 9 778 378 1 218 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 661 2 539 96 6 381 1 350 3 976 

Trato - Bovinos res 

110 170 
33 -

2 25 
36 333 
47 1 110 

132 4 352 

236 46 743 
331 36 155 

23 29 883 
9 7 392 
7 14 275 

236 8 568 

Continua ••• 



VI 
o 
N 

REGIOES E MJNICIPIOS PESQUISADOS 

4. SORcx::ABA (continuação) 

4.1 Itu 
4.1 São Roque 
4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Glapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanana 

5. CAMPINAS 
5.1 Campinas 
5.1 M:>ji-Guaçu 
5. 2 Piracicaba 
5.5 Santo Antônio do Jardim 
5. 7 Jundiaí 
5. 7 Jarinu 
5.8 Joanópolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 Ribeirão Preto 
6 .1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 
6. 3 Igarapava 

6 6.3 MiguelÔpolis 

1960 

Estabele Pessoal Trato 
cimentos Ocupado -res 

780 5 271 104 
720 2 835 34 
436 2 256 70 

2 244 6 846 159 
1 257 5 077 24 

666 3 567 1 
771 1 564 24 

886 8 923 270 
650 3 929 103 

1 695 12 543 360. 
151 1 102 10 
869 4 782 207 
293 1 301 49 
692 2 826 15 

760 11 508 207 
122 1 066 11 
876 5 236 52 
208 1 496 15 
539 4 105 106 

1 334 5 509 249 

e ont1nuaçao •.• 

1970 

Estabele Pessoal Trato Bovinos cimentos Ocupado - Bovinos res 

15 971 769 4 812 2 38 18 744 
2 387 567 2 011 145 3 477 
9 545 647 1 693 78 9 196 

27 747 2 248 7 904 372 49 417 
973 1 629 6 431 65 1 191 
375 449 1 750 1 473 

14 080 720 3 259 208 23 110 

25 826 1 757 9 504 567 28 776 
26 052 845 3 950 264 24 231 
30 717 2 443 13 122 739 36 189 
2 802 430 2 334 36 6 017 
7 103 1 521 6 213 392 5 664 
3 147 408 1 438 107 4 363 

15 514 654 2 345 36 19 996 

23 342 892 5 637 515 21 229 
5 424 88 409 42 5 529 

31 178 566 4 654 63 19 871 
920 432 2 321 50 . 12 188 

17 686 456 1 998 125 14 140 
25 607 771 3 637 456 22 772 
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c ont1nuacao ••• 
1960 1970 

REGIOES E MUNIClPIOS PESC~JISAOOS 
Estabele Pessoal Trato Bovinos Estabele Pessoal Trato Bovinos cimentos Ocupado - cimentos . . Ocupado res -res 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 
6.5 Barretos 973 6 484 260 55 813 1 571 5 142 448 68 728 
6.5 Colina 219 3 209 41 14 594 458 2 206 181 18 522 
6. 7 Araraquara 876 7 036 289 29 740 903 4 846 573 24 505 
6.8 são Carlos 463 4 674 150 32 540 799 4 087 306 39 221 

7. BAURU 

7.1 Bauru 499 3 144 104 16 200 488 2 991 200 17 217 
7.1 Lençóis Paulista 397 4 537 135 13 229 548 3 428 256 14 778 
7.2 Lins 364 4 963 88 12 597 396 2 876 165 33 266 
7.3 Mineiros do Tietê 237 . 1 355 19 6 068 239 2 712 57 5 296 

8. SÃO JOSB 00 RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 1 080 9 020 80 16 034 1 148 4 011 188 23 009 
8.1 Guapiaçu 278 2 501 7 8 526 443 2 143 111 12 173 
8.1 Nipoã 159 1 082 8 6 178 197 800 20 6 303 
8.2 Ariranha 197 3 750 57 6 603 264 2 735 73 4 134 
8.4 Meridiano 632 2 075 13 8 412 393 1 653 64 13 618 
8.4 Fernandópolis 1 923 11 673 88 52 286 1 427 6 091 153 30 780 

9. ARAÇA1UBA 
9 .1 Araçatuba 2 555 10 775 228 152 753 2 163 9 733 489 180 346 
9.1 Barbosa 60 212 17 24 369 159 853 69 16 270 
9.1 Bilac 952 3 497 29 5 219 519 2 777 32 8 206 
9.1 Braúna 1 213 2 576 23 5 336 576 1 744 43 11 156 

Continua •.. 



Conclusão 
' '' '' . ' 1960 .. . . . ' 1970 

REGIOES E MJNIC!PIOS PESC~JISAOOS 
Estabele Pessoal Trato Bovinos Estabele Pessoal Trato Bovinos cimentos Ocupado 

~ 

cimentos Ocupado -res res 
. ' 

9. ARAÇATIJBA ( contiruação) 
9.1 Santóp:>lis do Aguapef 1 166 2 964 59 5 400 164 1 618 ' 42 7 039 
9. 2 Andradina 1 178 6 028 56 96 292 1 045 3 939 112 54 474 
9.2 Mirandópolis 1 713 7 169 164 74 158 1 002 5 654 306 58 839 

10. PRESIDENTE ·PRBDENTE 

10.1 Presidente Pnxlente 2 324 8 103 124 26 667 1 901 7 089 176 30 322 
10.2 Caiuá 492 1 374 20 ' 22 599 336 829 62 34 278 
10.3 Nova Guataporanga 163 1 865 3 744 200 542 10 1 639 
10.4 Irapuru 769 5 063 55 5 230. 1 044 4 835 96 8 615 

11 • . MAR!LIA 
11.1 Marília 3 472 16 540 183 36 453 1 817 10 572 409 53 476 
11.1 Alvinlândia 92 1 751 9 2 376 96 1 557 9 4 114 
11.2 Assis 1 071 6 323 125 26 082 1 275 4 514 217 36 887 
11.4 Tupã 2 941 12 095 152 ' 42 733 1 982 11 847 273 41 696 

TOTAL DO ESTADO 317 374 1 727 310 27 176 7 131 024 327 695 1 512 964 65 731 9 081 554 

FONTE: Funda ao ç IB~ - Daâos p reliminares do Censo Aro ecuar10, g p 1970 e Censo A ricola, g 1960. 



Paulo, regra geral, a redução da população rural foi 
grande. 

muito 

Com relação ao número de estabelecimentos, embora tenha havi 
do pequeno aumento no conjunto do Estado, nos municípios pe~ 
quisados não houve uniformidade. 

Nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e Marília, áreas 
voltadas para a pecuária, houve uma redução, às vezes consi
derável, do número de estabelecimentos. 

Ainda com relação ao número de estabelecimentos, a região de 
Santos sofreu diminuição, embora sua pecuária jamais tenha 
sido expresssiva. Para o município da capital regional esta 
redução está ligada ou ao avanço da urbanização ou ao proces 
so de aglutinação de propriedades. Tanto em Santos como Gua 
rujâ e Praia Grande, antigas áreas ocupadas por bananais fo
ram loteadas e transformaram-se em espaços pontilhados por ca
sas de veraneio ou residências de pessoas ligadas a traba
lhos em Cubatão, Santos etc. Outros municípios da região, 
que foram alvo de maior atenção por parte dos governos esta
duais nesta década, também apresentaram o fenômeno da agluti 

nação, que se justifica pelo interesse despertado em certos grupos eco
nômicos depois dos benefícios e incentivos do governo. 

Quanto ao pessoal ocupado, a regra geral também foi de dimi
nuiçao. Em parte dos municípios que compõem as regiões de 
Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas houve exce
ções, com aumento inexpressivo, o que se repetiu em um ou ou 
tro caso isolado no Estado. 

O rebanho bovino aumentou em todo o Estado. Raros foram os 
casos de diminuição. Como regra os municípios pesquisados 
que apresentaram grande número de cabeças de gado bovino,sa! 
vo exceções, sofreram diminuição no seu rebanho, casos de 
Fernandôpolis, Andradina, Mirandópolis, Franca e Miguelópo
lis. ~ possível que o fato esteja vinculado à euforia de 
corte tanto para exportação como para consumo interno. 
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O aumento do número de tratores foi bastante elevado, confo! 

me apresentaram os dados globais para o Estado. Apenas Al

vinlândia e Iporanga mantiveram o número anterior, enquanto 

que Santos passou de 1 para dois. Casos de aumento conside

rável foram os de Ribeirão Preto que passou de 207 para 515, 

Colina de 41 para 181 e Guapiaçu de 7 para onze. 

Apesar de os números, de certa forma, expressarem urna reali

dade otimista, a verdade é que o nosso setor primário conti

nua sendo de baixa produtividade, quando comparado com agri

culturas de países desenvolvidos. O homem que nele traba -

lha permanece desassistido e marginalizado, formando e en

grossando a população excedente urbana. 

6.2 BAIXA RENDA PER CAPITA DA POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA 

No conjunto, a renda per capita mensal dos municípios pesqu! 

sados foi bastante baixa. A média do Estado de São Paulo, 
em 1968, segundo dados fornecidos pelo Banco Nacional de De

senvolvimento Econômico e pela Fundação Getúlio Vargas, foi 

de Cr$ 244,00. Poucos foram os municípios que apre.sentaram 
renda superior à média, isto porque a inclusão da Grande São 

Paulo no cálculo da renda média de todo o Estado pesou muito. 

Obteve-se a renda per capita dos municípios pesquisados 

através do Departamento de Estatística do Estado de São Pau
lo (1). 

Os resultados deram destaque a Moji-Guaçu, Jundiaí, Lençóis 

Paulista e Cotia, que apresentaram índices superiores à mé

dia estadual, o que pode ser explicado tanto pela atividade 

industrial corno pela agro-indÚst'#Jl bastante desenvolvidas. No 

restante dos municípios, a renda per capita da população rnu 

(1} Embora os dados sejam oficiais, não deixam de ser duvid~ 
sos. Fogem à realidade> principalmente os casos de: Tau
baté, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, JoanÓpolis 
etc, entre outros. 
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nicipal foi inferior à média (Tabela 58). 

Se a renda per capita jâ foi baixa para toda a população, 
para a população excedente urbana ela foi baixíssima. Para 
a população municipal, essa renda foi quase sempre superior 
a Cr$ 100,00, enquanto que para a população excedente urba

na ela nunca foi superior a Cr$ 50,00, predominando valores 
entre Cr$ 20,00 e Cr$ 30,00. A única exceção foi Cotia 
(Cr$ 54,13). 

A renda per capita mensal da população excedente urbana cor
responde a 20,0\ a 30,0% da mesma renda da população munici 
pal. Quando a renda per capita da população municipal é bai 
xa, aumenta o percentual dessa renda para a população exce -
dente urbana. Por outro lado, onde a renda per capita da p~ 
pulação do município é mais alta, a participação percentual 
para a população excedente cai sensivelmente. Isso não quer 
dizer que a pobreza só aparece nesses casos, e que o municí
pio seja rico. Muitas vezes tal riqueza aparente surge em 
função das multinacionais ou mesmo grandes empresas nacio -
nais investindo no município, dando como resultado uma ren
da per capita mais alta. O que vem demonstrar, mais uma vez, 
a relatividade do conceito renda per capita, pois nesses ca
sos poucos são os beneficiados e a faixa da população exce -
dente não se torna menor. O importante é dissociar a renda 
per capita da população municipal da mesma renda da popula
çao excedente urbana para ter-se uma idéia do desnível glo
bal de renda. Em função dos próprios objetivos da pesquis~ 

nao foi possível levantar os dados referentes às camadasrnais 
privilegiadas da população, que denunciaria diferenças muito 
mais gritantes. 

Quanto ao rendimento familiar médio mensal da população exce 
dente urbana, constatou-se ser bastante baixo, apesar de as 
f amÍlias dessa população serem geralmente bastante numerosas. 
Para o cálculo do rendimento familiar, incluíram-se além do 
salário, todos os outros ganhos eventuais de todos os mem
bros da família. Mesmo assim, a renda foi baixíssima, como 
já se viu. A diferença entre a renda proveniente de salá -
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TABEI.A 58 
ESTADO DE SÃO PAULO 

POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA - RENDA "PER CAPITA" MENSAL 

RENDA PER CAPITA 
(Cr$) 

·REGIOES E MUNICIPIOS PE~ISAOOS A/B X 100 População População 
Excedente do Mmicípio 

(A) (B) 

1. SÃO PAULO 

1.1 Cotia 54,13 283,84 19,l 
1.1 Embu 35,54 - -

2. SANTOS 
2.1 Santos 42,60 82,46 51,7 
2.1 Itariri 33,52 - -
2.3 Pari quera Açu 31,51 73,40 42,9 
2.3 Registro 29,25 - -

3. SÃO JOSE DOS CMP OS 
3.1 São José dos Campos 23,11 123,12 18,8 
3.2 Taubaté 34,04 47,54 71,6 
3.2 São Luís do Parai tinga 21,51 53,74 40,l 
3.3 Lavrinhas 26,09 86,14 31,2 
3.3 São José do Barreiro 24,16 37,69 72,2 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 48,20 111,33 43,3 
4.1 Itu 35,92 91,42 39,3 
4.1 São Roque 41,68 128,34 32,5 
4.2 Boituva 31,54 177,00 17,8 
4.3 Itapetininga 34,46 57,95 59,S 
4.4 Guapiara 27,30 44,38 61,5 
4.4 Iporanga 19,17 62,04 30,9 
4.6 Paranapanema 28,33 119,61 23,7 

5. CAMPINAS 
5.1 Campinas 30,27 182,68 16,6 
5.1 Moji-Guaçu 32,54 572,10 5,7 
5.2 Piracicaba 29,76 151,81 19,6 
5.5 Santo Antônio do Jardin 30,29 114,79 26,4 
5.7 Jundiaí 36,67 254,35 14,4 
5.7 Jarinu 35,89 113,56 31,6 
5.8 Joanópolis 27,65 176,42 15,7 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 Ribeirão Preto 20,88 98,99 21,l 
6.1 Serra Azul 19,95 71,95 2 7' 7 
6.2 Franca 31,56 133,59 23,6 

Continua ... 
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Conclusão 

RENDA PER CAPITA 
(Cr$ 

REGIÕES NB X 100 
População População 
Excedente do Mmicípio 

(A) (B) 

6. RIBEIRÃO PRETO (continuação) 

6.3 Buritizal 23,58 137,62 17,l 
6.3 Igarapava 24,63 102,05 24,l 
6.3 Miguelópolis 23,53 146,69 16,0 
6.5 Barretos 29,33 106,80 27,5 
6.5 Colina 23,70 109,30 21,7 
6.7 Araraquara 29,16 166,20 17,6 
6.8 São Carlos 34,01 159,40 21,3 

7 . BAURU 
7.1 Bauru 28,14 65,80 42,8 
7. 1 Lençóis Paulista 41,30 256,50 16,l 
7. 2 Lins 28,59 69,50 41,l 
7.3 Mineiros do Tietê 36,28 92,40 39,3 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 22,11 53,56 41,3 
8.1 Guapiaçu 24,02 214,89 11,2 
8.1 Nipoã 19,00 130,10 14,6 
8.2 Ariranha 25,78 134,37 19,2 
8.4 Meridiano 16,99 149,97 11,3 
8.4 Fernandópolis 27,00 132,18 20,4 

9. ARAÇATUBA 
9.1 Araçatuba 33,44 185,40 18,0 
9.1 Barbosa 28,65 loo,so 28,4 
9.1 Bilac 25,59 108,90 23,9 
9.1 Braúna 27,45 82,40 33,3 
9.1 Santópolis do Aguapei 14,80 96,20 15,4 
9.2 Andradina 30,91 258,00 12,0 
9.2 Mirandópolis 25,27 134,40 18,8 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 Presidente Prudente 26,06 209,59 12,4 
10.2 Caiuá 26,70 - -
10.3 Nova Guataporanga 16,69 96,45 17,3 
10.4 Irapuru 19,97 133,32 15,0 

11. MAR1LIA 
11.1 MaríHa 31,89 117,03 27,2 
11.1 Alvinlândia 24,77 85,30 29,0 
11. 2 Assis 27,85 112,02 24,9 
11. 4 Tupã 22,88 140,78 16,2 

FONTES: A - Funda ao PAS-Plano de Am aro Social, 1968. ç ; p 
B - Departamento de Estat1stica do Estado de São Paulo. 

OBS.: Zona Urbana do Estado - CR$ 244,00 (Fornecido pelo BNDE e FGV). 
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rios e essa mesma renda acrescida de outros rendimentos - alu
guel de parte do barraco, dinheiro enviado pelos filhos que 
se encontram fora da família - era, em 1968, cerca de CR$ 
10,00, o equivalente a dois dias de salário de um volante(!) 
(Tabela 59) (Cartograma n9 21). 

O rendimento salarial médio familiar foi bastante baixo e re 
vela que a família desfruta de nível de vida medíocre, onde 
70,0% ou mais do salário é utilizado para consumo alimentar. 
A pesquisa revelou que 65,6% dessa população excedente urba
na do interior paulista tem como alimentação diária habitual, 
arroz, feijão e/ou massa. Somente 1,0% dessa população con
some carne e/ou ovos diariamente. Em média, cada indivíduo 
dessa população só se alimenta de carne uma vez cada três me 
ses. Essa deficiência alimentar provoca consequência bas -
tante sérias, sendo as crianças as maiores prejudicadas; seu 
crescimento é atrofiado, o desenvolvimento mental reduzido e 
as possibilidades de debilidade mental aumentadas. As taxas 
de consumo de proteínas e vitaminas, especialmente na alime~ 
tação infantil, são extremamente baixas: na alimentação de 
85,0% das famílias as refeições diárias são carentes de ele
mentos protéicos e vi tamínicos. Além do baixo consumo de fru 
tas e verduras, o leite só é consumido por 0,2% dos adultos 
e 4,0% das crianças. 

Alguma roupa melhor ou equipamento para a casa sao geralmen
te comprados a prestação e no período das safras, quando au 
menta a renda familiar. Entretanto, é comum o indivíduo pa
gar apenas uma ou duas prestações ao mascate de quem comprou 
a roupa. Também é comum a devolução para as lojas de móveis, 
fogões, rádios, televisões etc, comprados em "suaves" pres
tações mensais. 

(1) Maria Conceição d'Incao e Mello observou que na Alta So
roqabana a renda média mensal familiar do bóia-fria equi 
valia a 40,0% da renda do salário m{nimo. Comunicação 
apresentada na XXVII Reunião Anual da SBPC - Belo Hori
zonte, julho de 19?5. 
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TABELA 59 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RENDIMENTO FAMILIAR MEDIO DA POPULAÇÃO EXCEDENTE 

1968 

RENDIMENTO RENDIMENTO NOMERO DE 
REGIÕES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS FAMILIAR SALARIAL FAM1LIAS MBDIO MEN- MB!>IO MEN-

SAL SAL 
(Cr$) (Cr$) 

1. SÃO PAULO 

1.1 Cotia 247,17 230,87 44 
1.1 Embu 178,08 173,00 21 

2. SANTOS 
2.1 Santos 239,07 204,36 81 
2.1 Itariri 171,10 160,71 20 
2.3 Pariquera Açu 161,42 143,51 31 
2.3 Registro 137,34 132,58 37 

3. SÃO JOSE DOS CAMPOS 
3.1 São José dos Campos 130,82 119,90 45 
3.2 Taubaté 199,82 172,00 53 
3.2 São Luís do Parai tinga 124,72 111,20 23 
3.3 Lavrinhas 163,60 146,66 10 
3.3 São José do Barreiro 151,50 128,92 35 

4. SOROCABA 
4.1 Sorocaba 225,43 212,12 86 

CONSUMO FAMILIAR 

Total Com Alimen 
tação -

(Cr$) (Cr$) 

192,92 117,83 
167,50 107,92 

206,91 137,57 
157,00 118,20 
164,55 118,20 
121,02 93,55 

123,78 88,89 
188,69 103,66 
123,87 84,16 
157,27 102,09 
148,43 97,27 

185,34 123,06 
. Continua ... 



v.i ..... 
N 

REGIOES E MUNIC!PIOS PESQUISADOS 

4. SOROCABA (continuação) 

4.1 Itu 
4.1 São Roque 
4.2 Boituva 
4.3 Itapetininga 
4.4 Guapiara 
4.4 Iporanga 
4.6 Paranapanema 

5 . CAMPINAS 
5.1 Campinas 
5.1 Moji-Guaçu 
5.2 Piracicaba 
5.5 Santo Antônio do Jardim 
5.7 Jundiaí 
5.7 Jarinu 
.5. 8 Joanôpolis 

6. RIBEIRÃO PRETO 
6.1 Ribeirão Preto 
6.1 Serra Azul 
6.2 Franca 
6.3 Buritizal 
6.3 Igarapava 

RENDIMENTO 
FAMILIAR 

MEDIO MEN-
SAL 

(Cr$) 

169,89 
191,49 
143,10 
ló8 '52 
135,53 
119,00 
147,60 

161,55 
169,71 
147,48 
163,47 
183,87 
161,79 
125,21 

117,45 
106,82 
155,00 
107,19 
125,94 

c ont1nuaçao ... 
RENDIMENTO CONSUMO FAMILIAR 

SALARIAL NOMERO DE 
MEDIO MEN- FAMILIAS Total Com Alimen 

SAL tação -

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

162,45 48 144,26 109,93 
168,47 51 176,04 108,76 
129,60 37 118,37 92,80 
154,92 67 143,28 102,40 
128,33 14 127,36 93,70 

95,00 7 120,45 91,82 
145,20 15 111,02 90,80 

146,88 36 135,82 86,22 
151,93 24 133,69 95,80 
137,95 28 135,19 94,22 
139,06 24 115,93 86,74 
179,00 28 161,63 106,48 
154,23 26 121,86 99,14 
115,74 14 97,68 71,21 

113,07 40 96,76 82,14 
99,80 12 92,22 77,37 

150,60 25 142,77 97,46 
102,16 11 88,68 68,85 
123,67 19 113,75 93,60 

. Continua ... 



e ontinuacao ... 
RENDIMENTO RENDIMENIO CONSUMO FAMILIAR 

FAMILIAR SAl.ARIAL NOMERO DE 
REGIOES E MUNIC1PIOS PESQUISADOS Mel>IO MEN- Mru>IO MEN- FAMILIAS Total Com Alimen 

SAL SAL tação -
(Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) 

6. RIBEIRÃO PRETO(continuação) 
6.3 Migue lÓpol is 97,35 96,18 29 88,60 83,40 
6.5 Barretos 135,87 130,48 13 127,28 99,35 
6.5 Colina 120,00 116,74 10 96,38 86,46 
6.7 Araraquara 151,94 147,64 35 123,44 94,16 
6.8 São Carlos 198,36 185,21 46 161,59 110,72 

7. BAURU 
7.1 Bauru 143,22 140,87 21 106,11 81,68 
7.1 Lençóis Paulista 193,12 191,56 21 148,41 101,43 
7.2 Lins 151,64 135,23 43 138,59 94,88 
7.3 Mineiros do Tietê 183,12 177,81 12 128,96 103,36 

8. SÃO JOSE DO RIO PRETO 
8.1 São José do Rio Preto 115,82 112,97 15 102,75 76,23 
8.1 Guapiaçu 114,25 113,62 11 108,92 77,75 
8.1 Nipoã 85,14 81,74 8 77,61 63,71 
8.2 Ariranha 140,88 136,52 12 122,55 98,16 
8.4 Meridiano 89,07 83,97 12 88,82 68,50 
8.4 Fernandópolis 121,28 120,35 18 112,97 89,23 

9. ARAÇATUBA 
9.1 Araçatuba 166,50 158,08 30 136,83 93,24 
9.1 Barbosa 160,00 151,81 18 121,88 86,73 

. Continua ... 



Conclusão 

RENDIMENTO RENDIMENTO CONSUMO FAMILIAR 
FAMILIAR SALARIAL NOMERO DE REGIOES E MUNICIPIOS PESQUISADOS MEDIO MEN- MEDIO MEN- Com Alimen 

SAL FAMILIAS Total tação -
SAL (Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) 

9. ARAÇATUBA (Continuação) 
9.1 Bilac 124,82 117,90 39 102,70 70,90 
9.1 Braúna 150,62 139,94 24 121,54 84,37 
9.1 Santópolis do Aguapei .80 '7.4 79,15 3 79,18 63,88 
9.2 Andradina 138,52 136,23 31 130,81 90,32 
9.2 Mirandópolis 139,45 136,24 27 108,40 77,33 

10. PRESIDENTE PRUDENTE 
10.1 Presidente Prudente 138,28 136:33 34 116,25 90,30 
10.2 Caiuá 144,00 128,08 26 106,91 82,16 
10.3 Nova Guataporanga 78,75 77,97 10 72,11 59,03 
10.4 Irapuru 104,69 102,74 18 95,51 79,37 

11. MARILIA 
11.l Marília 165,63 159,04 41 157,76 103,42 
11. l Alvinlândia 118,13 117,95 7 88,28 79,69 
11. 2 Assis 127,03 118,93 27 126,64 92,30 
11. 4 Tupã 111,19 106,52 37 110,49 80,88 

FONTE: Fundaçao PAS-Plano de Amparo Soçia1, 19J~~ ·' 



POPULAÇÃO EXCEDENTE URBANA 
- • lt!NOIMENTO p: ~~- - - --CONSUMO TOTA"rlLIAR MÉDIO 

!!!l!l!l/l/i/i/l/l!lll/111111/lll/I ---~™ 
EM CRUZEIROS 

- --200 

--'°° 
_50 

li••••················· 

CARTOGRAMA 21 

Estado de São Paulo 

=~MEARNTO E CONSUIVIO 
l\AENSAL 

Populacao excedente urbana 

o zo 406080 

-
_.__..L.-J.-.L.-_jlOO KM 1 1 . 

FONTE : FUe1QArio ._ PAS- 196& 



Como a grande parcela dos rendimentos é consumida na alimen
tação, sobra muito pouco para os outros gastos; geralmente 
nas capitais regionais ou sub-regionais ganham um pouco mais; 
mas o preço dos produtos adquiridos geralmente é mais alto, 
bem como o aluguel do barraco, se ele o aluga. Isso faz com 
que qualquer que seja a localização dessa população, o qua -
dro de miséria se apresente sempre da mesma forma. "A recom

pensa salarial para equilibrar essa situação também inexist~ 

pois ê extremamente baixa. Além do mais, o apelo ao consu

mo nas cidades e o efeito-demonstração se exercem diretamen 
te sobre os indivíduos,mas o baixo poder aquisitivo não per
mite nem mesmo uma alimentação adequada. Muito menos,outros 
requisitos indispensáveis ao usufruto de um padrão de vida 
urbano que atende às necessidades básicas de sobrevivência"(!). 

Desta forma, a problemática geral pode ser resumida no se -
guinte quadro: 

• Considerável faixa de população excedente urbana exercendo 
atividades no campo na qualidade de volante, e na cidade 
como elemento braçal submetido a baixos salários (Fotos 22 
e 23). 

•Devido ã sua baixa qualificação, essa população nao temcon 
dições de elevar seu poder aquisitivo, e conseqUentemente 
melhorar sua alimentação, sua casa, curar suas doenças, vi 
ver melhor. 

• Sendo analfabetos ou semi-analfabetos, suas possibilidades 
de oferecer melhores condições à família que cresce sao 
reduzidíssimas. 

O círculo vicioso continuará, pois seus filhos cedo entrarão 

no mercado-de-trabalho sem ter adquirido qualificação mini~ 

ma necessária. Cedo casarão ,terã~ família niimerosa,perpetuando es 
se quadro de miséria. São pouquíssimos os que conseguem se 

libertar. 

(1) "O Estado de S~o PauZo" - Desemprego nasce assim. 30 de 
agosto de 19?0, p. 31. 
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Foto 22 - Homens e mulheres no trabalho do campo. Município 
de Moji-Mirim (Foto Wagner P.de Carvalho - 5/75). 
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Foto 23 - Os volantes 

aguardando a chegada do 
caminhão que os levara p~ 
ra a cidade. Município 
de M>ji-Mirim (Foto Wag
ner P.de Carvalho - 5/75). 



O diagnóstico geral da população excedente urbana pode ser 
apresentado da seguinte forma: por terem baixo rendimento,sua 
alimentação e habitação são precarias , sua saúde deficiente, 
o que provoca uma redução na sua força-de-trabalho, que cons 
titui seu único instrumento capaz de fazer aumentar seu ren
dimento, completando assim o círculo vicioso. 

- 318 -



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



CONSIDERAÇOES FINAIS 

E indubitável que o êxodo rural desordenado provoca 
conseqilências. 

graves 

Os migrantes, quase sempre sem nenhuma qualificação para o 
trabalho na cidade, vão engrossar a população excedente urba 
na, aumentando a inchação das cidades com o agravamento de 
todos os problemas sociais. 

Embora no Estado de São Paulo o êxodo rural seja um fenômeno 
relativamente antigo/pois desde a década de 40 já se . fazia 
sentir claramente, na realidade foi nos Últimos 10 anos que 
assumiu proporções sérias. 

vários fatores vinham contribuindo para o aumento da popula
ção excedente urbana: o volume cada vez maior das correntes 
migratórias nacionais para o Estado de São Paulo, depois de 
quase cessada a migração estrangeira, finda a II Guerra Mun
dial; a atração que exercem os centros urbanos sobre as pop~ 
lações rurais; as diversas crises por que vêm passando a la
voura cafeeira, provocando ora a irradicação dos cafezais em 
determinadas áreas e sua transformação em pastagens, ora sua 
substituição por outros tipos de cultura que requerem menos 
mão-de-obra; a mecanização de certas lavouras, cada vez 
mais rentáveis, a curto prazo, como a da cana-de-açúcar, so
ja, batata etc; e, finalmente, na Última década, a promulga
ção do Estatuto do Trabalhador Rural, que provocou, especia! 
mente nas grandes propriedades,a descolonização. Tais fato-



res constituem as razoes básicas que provocaram o êxodo ru
ral, responsável pelo grande excedente urbano paulista. 

Os dados estatísticos levantados e analisados falam por si 
sobre o êxodo rural paulista. De fato, espanta ao observador 

menos avisado que, num país onde a atividade agrícola desem

penha importante papel na economia, haja uma área respeitá -
vel, como a paulista, com mais de 80,0% da sua população re
sidindo nas cidades. Entretanto, se matematicamente isso é 
verdade, do ponto-de-vista geográfico e sócio-econômico a 

realidade é outra. Trata-se de uma urbanização apenas teóri 

ca, pois grande parte da população excedente urbana conti 

nua com suas atividades voltadas para o campo, funcionando a 
cidade apenas como dormitório. 

Hoje, os residentes rurais e mesmo de pequenas cidades estão 
familiarizados com as vantagens materiais da vida citadin~ 

graças aos meios de comunicação de massa. Também sabem dos 

salários melhores e outros benefícios sociais concedidos aos 
trabalhadores das cidades mais desenvolvidas. Comparando 
seus próprios níveis de vida com aqueles anunciados pelo rá
dio e mesmo pela TV, as populações rurais migram iludidas 
para as cidades mais próximas. As desilusões transformam es 

sas cidades em trampolim para as cidades maiores, até atin
gir a meta final. 

O Estatuto do Trabalhador Rural deveria contribuir para de
senvolver no empregado uma atitude de maior independência na 

resolução de seus problemas e na defesa de seus direitos e, 
em relação ao patrão, para quebrar a mentalidade que regia as 

relações empregador/empregado. A realidade, entretanto, mos 

trou-se muito diferente. 

Essa situação, em parte criada e em parte acentuada pela rea 
ção dos empregadores ao Estatuto, veio tumultuar as relações 

do trabalho no campo, trazendo prejuízos principalmente pa-
ra os empregados, transformados em vítimas de uma 

para a qual em nada contribuíram. 
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Infelizmente o Estatuto do Trabalhador Rural nao assistiu o 
homem do campo em virtude de uma série de causas. A sua fra 
ca atuação foi de tal vulto que inclusive orgaos oficiais 
do Governo viram-se obrigados a reconhecer: ''Depois do Esta
tuto do Trabalhador Rural, além de maior interferência no mo 
vimento sindicalista, não se tomou nenhuma medida relevante 

às relações contratuais. A tônica da política trabalhista 
rural passou a ser, principalmente, de caráter assistencial 
através da implantação da Previdência Social Rural, instituf 
da pelo Estatuto do Trabalhador Rural e regulamentada logo 
após; não conseguiu, entretanto, implantar um sistema efi
ciente de benefícios e serviços assistenciais ao trabalhador. 

A causa principal estava na desproporção entre o vulto da a~ 
sistência prometida e o fundo de custeio. A falta de um ór 
gão aparelhado para a execução da tarefa também veio dif i -
cultar a implantação do sistema"(l). 

Outras medidas legislativas, complementares ou nao, procura

ram corrigir distorções ou tornar real a assistência ao tra
balhador rural. Entretanto, seus resultados positivos ainda 
estão sendo aguardados. Uma dessas medidas se refere à apo
sentadoria, para o trabalhador rural, estendida a todos os 
indíviduos com 65 anos de idade(Z).Bastam apenas duas testemu 

nhas. O velho que não recebe nenhum benefício, passa a rec~ 
ber 50,0% do salário mínimo regional, não importando que es

teja morando na área urbana ou rural, ou que não mais traba
lhe no campo por falta de resistência. O benefício é irrisó
rio, mas pode ser considerado um paliativo para diminuir seu 
estado de miséria. A Lei é de maio de 1975. 

(1) Secretaria da Agricultura - Desenvolvimento da Agricultu 
ra Paulista. Secretaria da Agricultura - Instituto de 
Economia Agricola-Governo do Estado de São Paulo,São Pau 
lo, 19?2. p. 223-224. -

(2) Quanto ao trabalhador urbano é necessário que ele tenha 
efetuado a contribuição referente à Previdência Social 
durante até 36 meses consecutivos. Hoje o número minimo 
de meses elevou-se para 60. A aposentadoria é propor
cional ao salário recebido no perlodo. 
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Se o Estatuto do Trabalhador Rural fosse realmente cumprido 
para a grande massa trabalhadora do campo, o trabalhador ru
ral teria assegurado: contrato individual ou coletivo de tra 
balho, duração do trabalho, remuneração na base do salário 
mínimo regional, repouso semanal remunerado, férias remunera 
das,proteção ao trabalho da mulher por ocasião do casamento 
ou gravidez, regulamentação do trabalho do menor, aviso pré
vio, prescrições sobre rescisão do contrato, estabilidade,irn 
posição de certos padrões de saúde, educação e habitação, 
além da criação dos Conselhos Arbitrais e da nova regulamen
tação do direito de sindicalização. Isto, comparado à situa 
ção do trabalhador rural de hoje, soa corno verdadeira utopia. 

O Estatuto da Terra foi outra legislação que surgiu, em 1964, 
com o objetivo de regulamentar os sistemas de parceria e ar
rendamento. Apesar de pretender atender aos reclamos da Ju~ 
tiça Social, da mesma forma que o Estatuto do Trabalhador R~ 
ral, provocou efeitos contrários. Por essa legislação, é 
obrigatório um contrato por escrito especificando os direi
tos e deveres do proprietário e do lavrador (meeiro, arrenda 
târio), devidamente registrado no Instituto Nacional da Re
forma Agrária (INCRA). Isso abre a possibilidade teórica de 
o trabalhador ser indenizado por todas e quaisquer benfeito
rias que acrescentar à terra, inclusive culturas perenes. Na 
prática vem funcionando contra o trabalhador, pois tolhe a 
sua iniciativa, com a vigilância permanente do proprietário, 
que proíbe ao lavrador qualquer benfeitoria passível de inde 
nização. Por ocasião da instituição do Estatuto da Terra to 
rnou-se o seguinte depoimento de um arrendatário de Santa Fé 
do Sul: "as terras eram boas, produz iam mui to; tínhamos casa, 
pasto formado, rnangueirão, animais (porco, vaca de leite, ca 
bras) e tudo o mais, construído durante nove anos de traba
lho no mesmo terreno. Saímos e~pulsos (tocados pelo fazen -
deiro), sem receber nada pelo trabalho feito, apesar de a 
renda ter sido paga religiosamente. A razão da expulsão foi 
que o patrão ficou com medo de que, com as benfeitorias, fi
caria impossível nos tirar de lá". 

Então, nao sô a legislação do Estatuto do Trabalhador Rural, 
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por falta de apoio dos grandes proprietários vem exercendo 

o papel de fator de repulsão do homem do campo - também o 
Estatuto da Terra vem contribuindo, de maneira ponderável,pa 
ra a formação do grande excedente de mão-de-obra urbana, que 
passou a vegetar na cidade. 

"0 rurícola viu-se na contingência de mudar-se, de um momen

to para outro, a pedido do próprio fazendeiro, que muitas ve 
zes lhe ofereceria graciosamente os tijolos da casa 
derrubada, impedindo-o de continuar na propriedade. 
restava estabelecer-se no centro urbano"(l). 

agora 
SÓ lhe 

Esses homens, hoje "urbanos", voltam-se para a atividade agr í
cola, conforme já foi ressaltado, na qualidade de bóia-fria~ 
volante, diarista etc, sujeitando-se ao aspecto sazonal da 
atividade, porque não tem outra possibilidade de trabalho. 

A situação dessa população excedente urbana pode ser defini

da da seguinte forma: 

• Instabilidade de emprego, já que por não ter qualquer espe 
cialização sujeita-se a trabalhos cíclicos ou bicos,excluf 
dos da previdência social e dos sindicatos. 

• No orçamento doméstico, o item despesas com alimentação ab 
sorve mais da metade da receita familiar, para atender ape 
nas às necessidades que garantam a sobrevivência, o que se 
reflete nos baixos níveis de saúde e queda da produtivid~ 

de nas atividades exercidas. 

• A carga representada pela população jovem é muito grande, 
o que redunda na diminuição da renda per capita. 

•Devido à situação precária de vida, muitos voltam-separa a 

mendicância, a prostituição, a marginalização. 

(1) ROSSINI, Rosa Ester - Serra Azul, Um pequeno eentr~ urb~ 
no paulista. Geografia Urbana n9 8.IGEOG;...USP. Sao Pau 
lo, 1972. p. 39-40. 
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• O nível escolar é muito baixo, pois desde cedo a criança 
tem que abandonar os bancos escolares para cooperar no or

çamento familiar criando, no caso, verdadeiro círculo vi

cioso que tem a pobreza como centro. 

Urge,portanto, a necessidade de um planejamento integrado no 

sentido de melhor adequação do homem tanto ao meio urbano c~ 
mo ao rural. Esse planejamento só teria sentido na medida 
em que oferecesse ao homem do campo condições de vida que lhe 

permitissem viver condignamente e alcançar seus níveis de as 

piração, seja em relação a si prôpri~ seja em relação a 

seus filhos. Dessa forma, as cidades deixariam de sofrer o 

processo contínuo de inchação e poderiam oferecer a seus ha
bitantes urna infra-estrutura que garantisse uma qualidade de 

vida mais razôavel. E no campo, condições reais de fixação 
e justiça social, que se traduzem inclusive em educação e 
saúde para essa população, quebraria o ciclo responsável pe

la migração/inchação urbana. 
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ANEXOS,. 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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