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Jornal Unesp

Reportagem de capa

As cidades da Unesp
O terceiro volume da obra história do estado de São Paulo: a formação da unidade paulista apresenta,
de forma resumida, a trajetória de cada um dos municípios paulistas, além de breve perfil de
todos os seus governantes. Conheça um pouco das cidades onde a Unesp está presente:
Araçatuba
O nome é devido à presença de araçás
na região. Nasceu em 1908, com a inauguração de uma estação da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil. Ganhou autonomia em 1921.
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Araraquara
Em tupi-guarani, “refúgio das araras”.
Fundada em 1805 por Pedro José Neto,
ex-foragido da lei, desenvolveu-se com o
café. Foi emancipada em 1832.
Assis
Habitada principalmente por italianos,
foi fundada em 1905. Desenvolveu-se
após a instalação de uma estação da Estrada de Ferro Sorocabana. Tornou-se
autônoma em 1917.
Bauru
Cresceu graças ao café, tornando-se
distrito do município de Espírito Santo
da Fortaleza em 1893. Três anos depois,
virou sede do município, que adotou
seu nome.
Botucatu
“Bons ares” em tupi-guarani. Surgiu
com as fazendas de jesuítas instaladas
no século XVIII, ganhando autonomia
em 1855.
Dracena
A inauguração da estação rodoviária
trouxe rápido crescimento à cidade,
fundada em 1945. Em 1948, a cidade,
batizada com o nome de uma planta da
região, tornou-se autônoma.
Franca
Sua origem está ligada ao arraial Bonito
do Mimoso do Capim Redondo, construído por bandeirantes no século XVIII.
Autônoma desde 1821, é hoje polo de
produção de sapatos.
Guaratinguetá
“Muitas garças brancas” em tupi-guarani. Passagem de viajantes entre São
Paulo e Rio, destacou-se pelo cultivo
da cana e do café. Foi emancipada em
1651.
ilha Solteira
Seu crescimento está associado à construção da Usina Hidrelétrica de Ilha
Solteira. Tornou-se sede do distrito

em 1989 e ganhou autonomia dois
anos depois.

micamente, o que possibilitou a criação
do município em 1921.

itapeva
Ponto de passagem de tropeiros entre
Sorocaba e Curitiba. “Pedra chata” em
tupi-guarani, ganhou autonomia em
1769.

Registro
No século XVIII, quando nasceu, recebia embarcações com ouro que desciam
o Rio Ribeira de Iguape. Após o ciclo de
mineração, ressurgiu a partir de 1920,
com as atividades agrícolas de imigrantes japoneses.

Jaboticabal
Cresceu com a cultura cafeeira. Tornou-se freguesia de Araraquara com o
nome de Nossa Senhora do Carmo de
Jaboticabal, em 1857. Quase dez anos
depois transformou-se em vila, abreviando seu nome.
Marília
Formou-se com imigrantes atraídos
pelas fazendas de café e trazidos pela
Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, a partir de 1916. Criado em
1928, o município homenageia o poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga.
ourinhos
Desenvolveu-se após a construção de
uma estação da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1912, e conquistou autonomia em 1918.
Presidente Prudente
Devido à proximidade com a Estrada de
Ferro Sorocabana, expandiu-se econo-

Rio Claro
Povoado fundado por bandeirantes no
século XVIII. Com a agricultura da cana
e a pecuária, prosperou no século XIX e
conquistou autonomia em 1845.
Rosana
Seu crescimento é recente e associado à
Hidrelétrica de Porto Primavera (atual
Engenheiro Sérgio Motta). Tornou-se
município em 1990.
São José do Rio Preto
Criada em 1894, tornou-se polo comercial beneficiada pela Estrada de Ferro Araraquara. Recuperou-se da crise de 1929, a
partir da década de 1940, com a indústria
de extração de óleo comestível.
São José dos Campos
Originou-se de um aldeamento indígena
fundado por jesuítas, sob a liderança de
José de Anchieta, no final da década de
1550. Conquistou autonomia em 1768.

São Paulo
A Vila de São Paulo de Piratininga foi
fundada em 1554 por jesuítas liderados
por Manoel da Nóbrega e José de Anchieta. Prosperou com o comércio da
mão de obra indígena e a descoberta de
metais preciosos por bandeirantes nos
séculos XVII e XVIII e com a cultura
cafeeira no século XIX. Na década de
1910, já era o principal centro industrial do país. Nos últimos cinquenta
anos, ganhou características de metrópole mundial.
São Vicente
Primeira vila fundada pelos portugueses,
em 1532, durante a expedição de Martim Afonso de Souza. Recebeu as primeiras mudas de cana-de-açúcar do país,
trazidas da Ilha da Madeira.
Sorocaba
Fundada em 1654 pelo bandeirante
Baltazar Fernandes, conquistou autonomia sete anos depois. Destacou-se
pelo comércio de gado e organização
de bandeiras, cultivo de algodão e industrialização.
Tupã
Foi fundada em 1929 para criar um novo
centro de desenvolvimento entre as regiões Noroeste e Sorocabana e ganhou
autonomia em 1938. O nome homenageia tribos da região.

