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Algumas cidades do Centro–Oeste Paulista possuíram grande semelhanças na sua 

formação urbana inicial. No início do século XIX, a grande responsável por essa formação 

urbana era a presença da Igreja Católica, a qual tinha domínio na organização e 

desenvolvimento das vilas. Com o passar dos anos as antigas vilas foram evoluindo e 

alcançando novos caminhos com avanços econômicos, e um dos principais propulsores desse 

progresso foi a agricultura cafeeira, e posteriormente a presença da malha férrea, essencial 

para o escoamento da produção cafeeira. A estrada de ferro foi fundamental para o 

crescimento e fundação de diversas cidades além dos valores religiosos. Assim, este projeto 

de pesquisa tem como propósito o estudo da formação das cidades do interior paulista, 

especificamente do município de Itápolis, por meio da relevância dos tropeiros e do 

patrimônio religioso na sua fundação, além dos reflexos que uma agricultura específica e a 

implantação da ferrovia trouxeram. Com isso, será possível analisar a formação histórica de 

Itápolis e os impactos causados por esse desenvolvimento na sua formação urbana. Para tal 

análise histórica, foi realizada uma pesquisa com coleta de dados e acervos iconográficos na 

Secretaria de Cultura de Itápolis, na Prefeitura Municipal de Itápolis, no acervo do Museu 

Histórico e Pedagógico Alexandre de Gusmão, além de pesquisas bibliográficas e contato 

com historiadores da cidade e moradores mais antigos, e para uma maior compreensão da 

pesquisa abordada foi juntamente realizado fichamentos e pesquisas bibliográficas. 
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