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 Nesse movimento, alguns proprietários teriam se antecipado à chegada do trem e lo-

tearam glebas previstas para serem cortadas pelos trilhos e sediarem estação para passagei-
ros, tais como Lavínia e Mirandópolis (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍS-

TICA, 1957). E há casos com razoável antecedência, como por exemplo, quando, em 1917, 

parte da fazenda Barra do Tietê foi comprada pela empresa Colletes, Moura Andrade & Cia, se 
tornaria grande criadora de gado e mais tarde fundadora da cidade de Andradina (CONSTAN-

TINO, 2010). Constantino (2010) e Ghirardello (2002) identificam que parte significativa das 
cidades criadas nas primeiras décadas do século XX no novo oeste não se originou de patri-

mônios religiosos e sim, como Presidente Alves, Cafelândia, Promissão, Glicério, Birigui, Ara-
çatuba e Andradina, por meio de parcelamento de fazendas e vendidas pelos proprietários. Era 

uma estratégia dos donos para criarem a urbe e atuarem no ramo de negócios de terras. 

 Ao mesmo tempo, perspectivas territoriais mais amplas eram valorizadas por morado-
res do novo oeste. Uma característica da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é que ela seguia 

para o atual Mato Grosso do Sul e atingia o rio Paraguai, Porto Esperança, próximo da Bolívia. 

A estrutura visava ao transporte e à comunicação de São Paulo com essas áreas fronteiriças e 

garantia um fluxo que permitia a inserção das cidades numa extensa rede viária, aproximando 
territórios diferenciados. É nessa perspectiva que o Diário da Noroeste publica uma pequena 

nota anunciando a existência de um projeto de ferrovia “transcontinental”, interligando o Brasil 

e a Bolívia. O diário menciona a passagem por Bauru do engenheiro Estanislau Luiz Bousquet, 
“lente da escola politécnica do Rio de Janeiro e comissionado pelo governo para estudar o 

projeto de uma linha” entre Porto Esperança e Santa Cruz de La Sierra. Bousquet não estava 
só, era acompanhado por uma equipe de dez engenheiros. O redator menciona que o empre-

endimento era resultante da obrigação do Brasil, definida pelo tratado de Petrópolis, assinado 
em 1903, de construir uma ferrovia para ligar a Bolívia ao litoral. E é a partir dessa perspectiva 

que Queiroz (2004), ao analisar a Noroeste, a intitula “uma ferrovia entre dois mundos”, pois 

mesmo antes de ser construída era pensada como conexão com os países fronteiriços. 
 No mês seguinte, janeiro de 1926, o periódico destaca em primeira página a reprodu-

ção de matéria publicada no jornal Diário da Noite dando detalhes do projeto e enfatizando a 
importância dele para o Brasil, para os países vizinhos e a latinidade sul-americana, em virtude 

da integração econômica e política. O texto é adjetivado e laudatório à obra, típico do jornalismo 
da época, mas nos informa como a ferrovia estava sendo pensada por aqueles que possuíam 

algum vínculo com a região. A intenção era fazer a conexão Santos-Arica, ligando o Atlântico 

ao Pacífico, numa extensão de 4.000 km, mas que faltava construir o trecho de 1.200 km entre 
Cochabamba e Porto Esperança. Na Bolívia, essa linha seria ligada às redes vindas do Chile e 

do Peru, somadas a intenção de também estender outra via para a Argentina. 
 A justificativa apresentada para a obra foi a necessidade integrar os países, romper a 

política isolacionista da região e levar a “civilização”, que chegava pelos litorais, aos “sertões” 
ignorados. O redator afirma que quem teria vislumbrado essa proposta fora o Barão do Rio 

Branco expresso no tratado de Petrópolis, mas enfatiza que nos 1920 os engenheiros estariam 

superando os políticos por concretizarem o grande projeto idealizado décadas antes. Na pers-
pectiva do jornalista, o saber técnico propiciava a implantação do “progresso” nos interiores, e 

os profissionais eram considerados os agentes da transformação do território. A obra seria bem-
vinda para Bauru e o redator avaliava que a cidade passaria a estar inserida em rede mais 



longa e complexa. Além do interesse do tema pela importância política e econômica nacional 

de integração dos países pelos trilhos, o redator sugere reconhecer a relevância da posição 
estratégica de Bauru nessa rede internacional por ser o ponto de partida da via que aproximaria 

São Paulo e o país a “outros mundos” e, portanto, a cidade seria o nó de conexão entre dife-

rentes territórios. E o jornal dessa cidade seria alçado em mesma proporção, facilitando a even-
tual circulação para áreas mais distantes e quiçá a conquista de maior contingente de leitores. 

E, nessa perspectiva, a ferrovia era considerada um meio estratégico de expansão da empresa 
jornalística. 

 

▌ATIVIDADES   

 
1. Elabore um resumo do texto, destacando os pontos mais importantes, de acordo com a 

sua leitura.  



 

DOBRE A FOLHA AO MEIO  

E COLE ESTE LADO EM SEU CADERNO 


