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 É consolidada a interpretação de que houve fortes vínculos entre a expansão ferrovi-

ária e a formação de parte das cidades no extremo oeste do Estado, redefinindo o território e 
abrindo nova lógica de ocupação (MONBEIG, 1984; FRANÇA, 1960; MATOS, 1990; GHIRAR-

DELLO, 2002). Com a intenção de identificar essas relações e matizar alguns pontos, diante da 

impossibilidade de reconstruir o processo de instalação de cada linha ferroviária, apresentamos 
algumas reflexões sobre a área de influência da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e 

sobre relações entre essa ferrovia e a formação das urbes ao longo da via no trecho paulista. 
Trilhos, malhas urbanas e fazendas redesenharam o espaço, dinamizaram as lógicas de ocu-

pação com atores diferenciados e balizaram representações sociais atribuidoras de significados 
viabilizadores de novos territórios. 

 A Noroeste do Brasil já era objeto de projetos desde 1890. Havia a previsão de um 

trajeto entre Uberaba-MG e Coxim-MT. Em 1904, pouco antes do início da construção, decidiu-
se pelo ponto de partida em Bauru, rumando diretamente para o rio Paraná e, a partir dali, para 

Cuiabá. Durante a construção houve alteração do traçado com ponto final em Corumbá. Quei-

roz (1992, 2004) aponta os interesses geopolíticos em criar uma via direta entre a capital do 

país e o Mato Grosso, nos limites com o Paraguai e a Bolívia, prescindindo da via fluvial pelo 
rio Paraguai, que era utilizada até então, e aproximando o atual estado do Mato Grosso do Sul 

aos centros econômicos e políticos. A ligação econômica entre São Paulo e Mato Grosso, bem 

como com a Bolívia e, posteriormente, Paraguai foram elementos nos horizontes dos planeja-
dores (QUEIROZ, 2004). Outro viés refere-se à construção das ferrovias como um empreendi-

mento em si e esse objetivo também teria ocorrido neste caso específico (QUEIROZ, 1992; 
MORATELLI, 2009). Vários grupos tinham interesse nas obras, elas eram financiadas por ca-

pitais ingleses e franceses, demandavam empréstimos bancários, equipamentos vindos da In-
glaterra, profissionais e investimentos oriundos da França, contratavam empresas construtoras 

empreiteiras, abriam oportunidade de emprego para múltiplos espectros de trabalhadores e de-

mandavam a engenheiros empenhados em obras, negócios e reconhecimento social. Depois 
de concluídas, continuavam a ser empresas voltadas para o serviço do transporte. 

 A empreitada era de iniciativa do governo federal com vultosos investimentos e com 
garantia de lucros das empresas construtoras. Em cerca de nove anos a obra percorreu apro-

ximadamente 1270 km, cortando os dois Estados. A particularidade da implantação dessa linha 
é que ela desbravou uma área ainda coberta de mata, ocupada por índios, cortada por rios 

recentemente explorados pelas expedições da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo 

e sem unidades urbanas. Embora no trecho inicial, entre Bauru e Pirajuí, já houvesse fazendas 
cafeicultoras, toda a área era reduto de vida dos Caingangues (ANDRADE, 1945; LIMA, 1978; 

PINHEIRO, 1992, 1999) e sofreria rápidas transformações, alterando radicalmente os assenta-
mentos e as lógicas de ocupação. Segundo a interpretação do binômio café-ferrovia, a pers-

pectiva era de que a linha facilitasse o acesso aos grandes produtores da região (MONBEIG, 
1984; FRANÇA, 1960; MATOS, 1990). Em uma década, o território deixaria de ser domínio dos 

índios para expressar poder das companhias ferroviárias, dos grandes proprietários e de nova 

população que almejava abocanhar parte do que seria considerado um novo eldorado (FER-
RAZ, 1924). 

 No trecho paulista da Noroeste, particularmente entre Bauru e Araçatuba, as cidades 
foram surgindo estimuladas pelas movimentações do fluxo ferroviário e, posteriormente, 



otimizando a produção cafeeira. A chegada dos trens, a inauguração da estação, ou ainda uma 

base de apoio para o tráfego, tal como a chave de linha, garantia o início do negócio promissor 
de terras, e os investimentos nas áreas rurais, o despontar de unidades urbanas em virtude de 

demandas de serviços, negócios e movimentos populacionais, entretanto cada uma revelou 

sua dinâmica específica de crescimento, formando hierarquias entre elas e respectivos desdo-
bramentos na institucionalização administrativa de cada uma. 

 É possível identificar a linha temporal da transformação do território por meio das datas 
de consolidação administrativas das unidades urbanas, indicando alteração da ocupação ru-

ral/sertaneja/indígena para novas estruturas espaciais, econômicas e sociais em significativa 
velocidade de mudança. Até a primeira década do século XX, Bauru tinha sua área de município 

atingindo as barrancas do rio Paraná (BASTOS, 2000). Com a instalação dos trilhos da Estrada 

de Ferro Noroeste do Brasil, a formação dos vilarejos e a intensificação dos empreendimentos 
de terras, agrícolas e comerciais configuraram a ocupação que gradativamente ia se ordenando 

e modificando a hierarquização administrativa das urbes. No trecho entre Bauru e Araçatuba, 

inaugurado até 1908, as cidades desenvolveram-se inicialmente baseadas na agricultura cafe-

eira, articulada à venda de terras e, décadas depois, foram diversificando a produção. Aquelas 
que mantiveram atividades econômicas mais intensas destacaram-se com o crescimento e se-

diaram poder político mais articulados, tais como Pirajuí, Lins, Penápolis e Araçatuba (FERRAZ, 

1924; ERCILLA; PINHEIRO, 1928; BEOZZO, 1969; MARTINS, 1968). 
 

▌ATIVIDADES   

 

1. Por que o autor diz apresentar “algumas reflexões sobre a área de influência da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e sobre relações entre essa ferrovia e a formação das 

urbes ao longo da via no trecho paulista”? 

2. A Noroeste do Brasil já era objeto de projetos desde 1890. Havia a previsão de um trajeto 

entre Uberaba-MG e Coxim-MT. O que houve em 1904? 

3. A ligação econômica entre São Paulo e Mato Grosso, bem como com a Bolívia e, poste-

riormente, Paraguai foram elementos nos horizontes dos planejadores (QUEIROZ, 2004). 

Outro viés refere-se a quê? 

4. As obras da ferrovia eram financiadas por capitais de quais países e o que elas deman-

davam? 

5. Qual era a particularidade da implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil? 

6. O que estimulou o surgimento de cidades no trecho paulista da Noroeste, particularmente 

entre Bauru e Araçatuba? 

7. Como é possível identificar a linha temporal da transformação do território por meio das 

datas de consolidação administrativas das unidades urbanas? 

  



 

DOBRE A FOLHA AO MEIO  

E COLE ESTE LADO EM SEU CADERNO 


