
 UNIDADE CURRICULAR II  

 PROF. DEBSON PICININ    

FERROVIAS E 
CIDADES 

PARTE 2 



 Na ordem de posicionamento da linha, de Leste para Oeste, estão os municípios e as 

suas principais datas de mudanças administrativas: 1) Avaí – criado o distrito em 1910 e o 
município instalado em 1920; 2) Presidente Alves – criado o distrito em 1914 e o município 

instalado em 1928; 3) Pirajuí – criado o distrito em 1907, o município instalado em 1915 e a 

comarca iniciada em 1920; 4) Cafelândia – criado o distrito em 1919, o município instalado em 
1926 e a comarca iniciada em 1934; 5) Lins – criado o distrito em 1913, o município instalado 

em 1920 e comarca iniciada em 1928; 6) Avanhandava – criado o distrito de Miguel Calmon 
em 1909 e instalado o município de Avanhandava em 1927; 7) Promissão – criado o distrito 

de Hector Legru em 1919, instalado o município de Promissão em 1924 e iniciada a comarca 
em 1944; 8) Penápolis – criado o distrito em 1909, o município instalado em 1913 e iniciada a 

comarca em 1917; 9) Birigui – criado o distrito em 1914, o município foi instalado em 1922 e a 

comarca iniciada em 1934; 10) Araçatuba – criado o distrito em 1917, o município instalado em 
1922 e a comarca iniciada no mesmo ano (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES-

TATÍSTICA, 1957). 

 As datas elencadas, de criação do distrito e depois de elevação a município, não obe-

decem rigidamente à linearidade espacial e nem ao tempo imediato da instalação dos trilhos da 
Noroeste. Sem entrar em detalhes de cada caso, embora a instalação da ferrovia fosse um 

condicionador, pois todos os distritos surgiram após a chegada da linha, outros fatores interfe-

riram no processo, tais como o empenho político de grandes fazendeiros em criar a vila e seu 
reduto eleitoral (Penápolis) e em lançar grandes empreendimentos de terras (Promissão, Biri-

gui, Araçatuba) (MARTINS, 1968; CONSTANTINO, 2010). Pode ser indicada também a pujança 
econômica de fazendas cafeeiras (Pirajuí, Cafelândia e Lins) que em alguns casos se desdobra 

em inúmeras dinâmicas, por exemplo, a maior incidência de assentamento de imigrantes japo-
neses que se tornaram colonos e pequenos proprietários rurais e áreas de intensa produção 

cafeeira nos anos 1920 (BEOZZO, 1969). A exceção parcial é Pirajuí, pois a linha-tronco pas-

sava pelas principais fazendas já existentes e não pela cidade. Apesar da distância, a vila cres-
ceu, tornou-se economicamente importante, obteve a sede da comarca sem ainda estar à beira 

da linha. Apenas em 1925 foi construído o ramal garantindo a conexão com a área urbana e, 
anos depois, a retificação da linha-tronco possibilitou-a cruzar a cidade (NEVES, 1958). 

 Segundo Ghirardello (2002), as urbes criadas no primeiro trecho construído, entre 
Bauru e Araçatuba, tiveram o desenho urbano em diálogo com a estação e com a linha. A partir 

de ambas, era feito o desenho com predominância do traçado em xadrez, marcando o espaço 

em quadrícula, organizando as vias sem muita preocupação com adaptação delas à elevação 
do terreno, sugerindo a percepção espacial e o movimento dos moradores por meio de linhas 

previsíveis e reproduzidas até os limites da urbe. Os cruzamentos de linhas retas estavam pre-
sentes em todas as cidades e as unificava pela repetição, marcando claramente a continuidade 

perceptiva do novo território, ao mesmo tempo em que se aproximava das enfileiradas linhas 
de cafeeiros percorrendo o horizonte das fazendas, e ambas se contrapunham à imagem irre-

gular da vegetação do campo e da mata (FERRAZ, 1924). 

 Enokibara (2010) identifica a aproximação temporal entre a chegada dos trilhos, a for-
mação da urbe e a transformação dos largos, normalmente em frente à matriz, em praças cons-

truídas segundo desenhos consagrados, com arborização, equipamentos e materiais, como o 
coreto de ferro, semelhantes a alguns da capital paulista. Materiais, espécies vegetais e 



profissionais circulavam pelas linhas e possibilitavam o desenho de novas paisagens, que se 

contrapunham à do campo e à da mata, criavam cenários considerados urbanos “civilizados”, 
aprazíveis ao lazer e à sociabilidade, e contribuíam para marcar as mudanças do território e de 

respectivos hábitos de urbanidade que permitiam a tessitura da autoimagem de seus moradores 

pretensamente equiparada a dos habitantes da capital do Estado. 
 A determinação da presença da ferrovia é também válida para as cidades do trecho 

entre Araçatuba e o rio Paraná em décadas posteriores. Elas surgiram nos anos 1930, a partir 
da construção de uma nova linha no alto do espigão, longe do insalubre vale do rio Tietê (PE-

LEGRINA, 2000; QUEIROZ, 2004). Nessa rota, trecho iniciado em 1926 e concluído em 1937, 
mas com decreto federal aprovando a obra em fins de 1922 (QUEIROZ, 2004), embora já exis-

tissem propriedades em áreas próximas a Araçatuba e até algumas aglomerações (Guarara-

pes, em 1908, por exemplo), a perspectiva de assentamento dos trilhos foi decisiva para o 
negócio de terras e a formação das urbes. Como em outras ferrovias, a previsão da construção 

do trecho indicava a possibilidade de investimentos na área. Conforme as datas elencadas em 

nota indicam, as cidades foram se formando linearmente e de maneira gradativa à medida que 

os trilhos iam sendo assentados, as estações inauguradas e conectadas à linha que se tornaria 
principal. 

 

▌ATIVIDADES   

 

1. Na ordem de posicionamento da linha, de Leste para Oeste, quais municípios se apre-

sentam e quais as suas principais datas de mudanças administrativas? 

2. Sem entrar em detalhes de cada caso, embora a instalação da ferrovia fosse um condi-
cionador, pois todos os distritos surgiram após a chegada da linha, outros fatores inter-

feriram no processo. Quais? 

3. Pode ser indicada também a pujança econômica de fazendas cafeeiras (Pirajuí, Cafelân-

dia e Lins) que em alguns casos se desdobra em inúmeras dinâmicas. Cite exemplos. 

4. Qual município é considerado exceção parcial e por quê? 

5. A determinação da presença da ferrovia é também válida para as cidades do trecho entre 

Araçatuba e o rio Paraná em décadas posteriores. Quando e como elas surgiram? 
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