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RESUMO  
 

A presente pesquisa tem como temas centrais a importância de Anápolis na dinâmica regional 

e os reflexos desta no seu desenvolvimento econômico e na organização do espaço 

intraurbano. Anápolis, ao longo de sua história, se beneficiou da localização geográfica 

estratégica no espaço regional goiano e nacional, fato que foi determinante para seu 

crescimento e mudanças de sua economia. Observamos que a economia anapolina respondeu 

às demandas e às mudanças da economia estadual e nacional, dado o papel reservado a essa 

cidade na divisão regional do trabalho. Tal situação promoveu importantes mudanças nas 

funções econômicas desempenhadas por Anápolis no cenário goiano ao longo do tempo, as 

quais tiveram expressivo impacto na estruturação do espaço intraurbano anapolino, 

especialmente em relação à localização do centro dinâmico de sua economia. Isso pode ser 

comprovado pela variação da localização das atividades produtivas hegemônicas e também 

pelas melhorias urbanas ocorridas ao longo do tempo. A revisão bibliográfica indica que para 

cada atividade econômica desenvolvida ao longo do século XX ocorreram mudanças 

significativas no espaço intraurbano. Como exemplo pode-se destacar a chegada da ferrovia 

em 1935, que além de fazer de Anápolis o ponto de conexão comercial do estado, formou um 

novo centro econômico. Em 1950, com a emergência das rodovias, a cidade assumiu o setor 

atacadista do estado, com deslocamento do centro econômico para a região sudeste, tendo em 

vista a transferência do setor atacadista para próximo da BR-153. Já em 1970, a implantação 

do DAIA (Distrito Agro-Industrial de Anápolis) fez de Anápolis o principal centro industrial 

de Goiás e da indústria o principal setor econômico da cidade, fazendo com que a região sul 

se constituísse no atual centro econômico da cidade. Assim destacamos ao longo da pesquisa 

os fatores que permitiram a Anápolis assumir grande importância no contexto econômico 

regional e que também favoreceram seu desenvolvimento intraurbano. Apesar de proceder ao 

retrospecto histórico das principais fases do desenvolvimento dessa cidade, tivemos como 

foco temporal as mudanças econômicas ocorridas a partir de 1990, bem como os reflexos 

destas na organização intraurbana. Como nesse período a implantação do DAIA foi o 

principal agente promotor das mudanças, procedemos teoricamente à sua delimitação, ao 

levantamento de sua importância econômica para Anápolis e Goiás, à caracterização de sua 

condição contemporânea e, por fim, à sua influência para a estruturação do espaço intraurbano 

anapolino. Para alcançar tais objetivos, adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

a) levantamento bibliográfico sobre a evolução do espaço intraurbano anapolino; b) revisão 

teórica a respeito das principais mudanças na estrutura produtiva capitalista e a emergência 

dos distritos industriais; c) levantamento de dados socioeconômicos secundários; d) 

levantamento documental sobre os principais agentes econômicos territorializados na região 

sul do espaço intraurbano, a exemplo do DAIA, da EADI, Plataforma Logística Multimodal 

de Goiás, IGTF e do Arranjo Produtivo Farmacêutico de Goiás; e) Pesquisa de campo e 

produção de mapas temáticos. Os resultados permitiram identificar a função de Anápolis na 

dinâmica econômica regional a partir de 1990 e os reflexos desta dinâmica na estruturação do 

espaço intraurbano do município. 

 

Palavras-chave: Localização geográfica. Dinâmica regional. Distritos industriais. 

Reestruturação econômica. Espaço intraurbano.  
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ABSTRACT 
 

The mainly theme about this research is the importance of the regional dynamic and the 

reflexes about the economic development and at the space intraurbano organization. As time 

goes by, Anápolis has benefited in the geography and strategy localization in the goiano 

regional site and national, that was so important to the growth and changes in its economy. 

We can observe that the economy in Anápolis had a good return about the changes in the 

estadual and regional changes, which its has a regional division in the works. By the way, this 

regional works division promotes important changes in the economies functions in Anápolis 

in the goiano site over the time, which one had a huge impact in the intraurbano anapolino 

site, mainly because of the dynamics‟ economies localization. It can be seen in the 

localization variation from the productive hegemonic activities and also from the urban 

improvements developed along the way. The bibliography review shows that for each 

economic activity developed in the 20
th

, had occurred a huge changes in the intraurbano site. 

Like an example, in 1935 the railroad had arrived, and this railroad besides being an excellent 

commercial connection in the state, formed a new economic center. In 1950, the city assumed 

the trade from the state, because the railroad and the economic center had changed to the 

southeast region, so the trade center moved near the BR-153.  In 1970, DAIA (Distrito Agro-

Industrial de Anápolis) had became Anápolis the most important trade center in Goiás and the 

most important industrial center, too. And nowadays the south region is the economic center 

in the city. Along the research we can show the most important facts that helped and allowed 

the city to became an important regional economic center and also helped the intraurbano 

development. Despite of the development in the historically city, we had the economics 

changes in 1990, in the intraurbana organization. In this period, DAIA´s implantation, we´ve 

research the economic importance in Anápolis and Goiás, in the cotemporary condition, and 

the influence in the intraurbano site structure. To reach our goals, we adopted some 

methodologies strategies, like: a) bibliography about the anapolino´s intraurbano site 

development; b) theoretical review about the mainly changes in the capitalists productive 

structures and the industrial districts emergency; c)  secondary economics data collection ; d) 

documental datas about the main economic agents in the intraurbano south region, like DAIA, 

from EADI, Plataforma Logística Multimodal de Goiás, IGTF and the Arranjo Produtivo 

Farmacêutico from Goiás; e) researches and themes maps productions. The results had helped 

to identify the regional economics dynamic in Anápolis from 1990 and the reflexes in the 

intraurbano dynamic structure site in the state.   

 

 

Keywords: geographic location. Regional dynamics. Industrial districts. Economic 

restructuring. Intraurbano space. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa surgiu do interesse de compreender a organização do espaço 

intraurbano de Anápolis, bem como seus fatores condicionantes. Interesse que, sem dúvida, 

foi instigado pelo olhar disciplinado pela ciência geográfica desde os tempos da graduação e 

pelo fato de residir nesta cidade desde os primeiros anos de vida, o que nos faz olhar para 

Anápolis de forma diferente. É um olhar que mistura o sentimento de estar em casa e de 

querer entender melhor a dinâmica que a rege para, de uma forma ou de outra, contribuir com 

a compreensão da sua organização.  

Anápolis beneficia-se da localização estratégica no espaço regional goiano e 

nacional. No pretérito porque se encontrava entre as principais cidades do estado (Cidade de 

Goiás, Pirenópolis, Silvânia), numa época em que a população era rarefeita e hoje porque se 

constitui em ponto de passagem obrigatória para o interior e norte do país, além de se 

localizar entre os dois maiores centros populacionais do Centro-Oeste, Goiânia e Brasília. A 

localização geográfica foi sem dúvida um fator determinante para promover o crescimento e 

as mudanças pelas quais passou à economia anapolina, dado o papel reservado à a essa cidade 

na divisão regional do trabalho.  

Nossa pesquisa partiu do pressuposto de que o desenvolvimento da economia 

anapolina respondeu às demandas e às mudanças da economia estadual e nacional e que a 

cada especialização econômica que Anápolis assumia no cenário regional ocorria mudanças 

na estruturação do seu espaço intraurbano, especialmente em relação à localização do centro 

dinâmico da economia, o que pode ser observado pela variação da localização das atividades 

econômicas hegemônicas. A revisão bibliográfica sustenta tal compreensão à medida que 

demonstra que para cada atividade econômica principal ao longo do século XX, ocorreram 

mudanças significativas no espaço intraurbano, mudanças que nos permitiu também destacar 

os principais períodos do desenvolvimento econômico e urbano de Anápolis. 

Desse modo, iniciamos a pesquisa procurando identificar as especializações 

econômicas de Anápolis ao longo de seu desenvolvimento em face da importância que tem no 

contexto regional e os reflexos destas na organização do espaço intraurbano. Procuramos, 

amparados pela revisão bibliográfica, definir os principais períodos do desenvolvimento de 

Anápolis, a fim de chegar ao nosso principal objetivo, que o título da dissertação “Dinâmica 

regional e estruturação do espaço intraurbano: um estudo sobre as influências do DAIA na 

economia anapolina a partir de 1990” de certa forma sintetiza, isto é, qual foi a principal 
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atividade econômica de Anápolis a partir de 1990 e como esta influenciou na estruturação do 

espaço intraurbano anapolino a partir de então.  

No decorrer de nossos estudos percebemos que a economia de Anápolis começou 

a se alterar a partir de 1970, quando ocorreu a implantação do Distrito Agro-Industrial de 

Anápolis – DAIA, em 1976, que conferiu ao município o título de centro industrial de Goiás, 

embora nos primeiros anos este figurasse muito mais no discurso que na prática. A criação do 

DAIA, bem como todos os recursos destinados a sua implantação e à atração de empresas só 

foi possível graças ao apoio e empenho que o distrito de Anápolis recebeu de todas as esferas 

do poder (municipal, estadual e federal). Tal questão inquietou-nos e nos levou ao interesse e 

mesmo à necessidade de investigar os motivos que levaram o poder público a se empenhar na 

criação do DAIA, bem como de criar as condições para propiciar seu crescimento, assim 

como por que escolheu Anápolis para sediar a implantação do primeiro distrito do estado.   

Nesse ínterim, outra inquietação se impôs, agora de cunho teórico. Será que a 

criação do Distrito Agro-Industrial de Anápolis se pautava na formulação teórica dos modelos 

clássicos de distrito, como por exemplo, os distritos industriais marshallianos, observados na 

Terceira Itália? Isto por que a implantação do DAIA na década de 1970 era resultado da 

política de industrialização que vinha sendo desenvolvida pelo Estado no período em que se 

verificava também significativas mudanças na estrutura produtiva ao nível mundial. Essas 

mudanças eram marcadas pelo questionamento das práticas fordistas de produção e de 

organização social e pela emergência de um possível novo paradigma de produção que foi 

denominado de acumulação flexível. No “novo” paradigma que se anunciava, os distritos 

industriais vinham sendo evocados como importante via de desenvolvimento econômico e 

social e também um modelo de organização produtiva a ser aplicado em diversas regiões.  

Instigava-nos ainda o interesse em saber qual era a realidade contemporânea do 

DAIA, seus principais condicionantes e, principalmente, qual era sua atual importância para a 

economia goiana e anapolina. Também não era menor o interesse de investigar quais foram as 

influências do DAIA na organização intraurbana de Anápolis e de traçar um paralelo entre as 

características desse distrito com as características dos principais tipos de distrito 

teoricamente definidos. Estavam assim definidos os questionamentos norteadores da pesquisa  

Desse modo, com o objetivo de responder esses questionamentos, estruturamos a 

pesquisa em três capítulos.  

O primeiro intitulado “Mato Grosso Goiano: economia e transformações 

espaciais” procuramos apresentar a evolução econômica e urbana da região em que Anápolis 

se insere, visando destacar a importância deste município no contexto regional desde o seu 
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surgimento. Procedemos também a periodização do desenvolvimento econômico e urbano de 

Anápolis ao longo de sua história, visando identificar suas especializações econômicas, os 

reflexos destas na organização do intraurbano e como Anápolis foi acumulando condições 

para iniciar o processo de industrialização do Estado, representado pela implantação do DAIA 

em 1976. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse capítulo foi baseada no 

levantamento bibliográfico. Primeiro procuramos caracterizar física e economicamente a 

região onde Anápolis se localiza e depois a evolução do espaço intraurbano anapolino. Para 

isso, nos pautamos essencialmente nos estudos de Waibel (1979), Faissol (1952), França 

(1974 e 1985), Polonial (1995 e 2007) visto que são importantes referências para o estudo da 

região e da cidade, trabalho que resultou em diversos mapas temático ilustrando a região do 

Mato Grosso Goiano e da evolução urbana de Anápolis a cada período definidos por nós. 

No segundo, intitulado “Mudanças na organização produtiva capitalista e a 

implementação da política de industrialização em Goiás”, procuramos resgatar de forma 

sucinta as principais transformações porque passou a organização produtiva no início da 

década de 1970 e o surgimento dos distritos industriais como modelo de organização 

produtiva e também sua delimitação teórica. Neste capítulo também procedemos à 

contextualização do desenvolvimento da política de industrialização de Goiás, pautada na 

implantação dos distritos industriais. Essa perspectiva visou identificar os fatores 

determinantes desta política e os porquês da escolha de Anápolis para sediar o DAIA, bem 

como o processo de implantação desse distrito tido como a efetivação da política de 

industrialização do estado. Metodologicamente, recorremos à revisão teórica que trata do 

tema em questão e também ao levantamento de dados socioeconômicos secundários e 

documentais sobre o período de surgimento da política de industrialização de Goiás e de 

criação do DAIA, informações que por sua vez resultou em alguns mapas-síntese. Nesse 

momento a tarefa se tornou árdua, pois tivemos muita dificuldade de encontrar dados sobre o 

período de criação do DAIA. Um dos motivos que justificou tal dificuldade foi o fato da 

GOIASINDUSTRIAL, responsável por administrar os distritos, ter passado por muitos 

períodos de liquidação, isto é, em processo de extinção, assim muita documentação foi 

perdida ao longo do tempo. 

No terceiro e último capítulo, intitulado “O DAIA e a economia contemporânea 

de Anápolis”, procuramos destacar as várias territorializações das principais atividades 

econômicas no espaço urbano de Anápolis ao longo do tempo, com o intuito de sintetizar 

nossa primeira hipótese de que a cada especialização econômica ocorria uma relocalização do 

centro econômico da cidade. Outra preocupação era caracterizar a atual condição do DAIA, 
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visto que este fez com que o setor industrial se tornasse a principal atividade econômica 

contemporânea de Anápolis. E foi justamente essa constatação que nos permitiu, de certa 

forma, destacar que o DAIA promoveu a especialização da economia anapolina, sobretudo a 

partir de 1990 e de ter se constituído no principal centro industrial de Goiás. Procuramos 

também identificar os principais efeitos deste distrito tanto para a economia goiana quanto 

para a economia e organização urbana de Anápolis. E por fim procedemos uma comparação 

entre o que é o DAIA na prática e a delimitação teórica de um distrito industrial. Aqui a 

metodologia mesclou revisão bibliográfica, levantamento de dados primários e secundários, 

pesquisa documental e de campo, além de entrevistas, com o presidente da ACIA, com o 

presidente da CDL, e com o atual administrador do DAIA, pessoas que nos forneceram 

informações relevantes e nos indicaram onde poderíamos encontrar outras.  

O campo, realizado no Distrito Industrial nos permitiu verificar a atual ocupação 

do DAIA, a presença de importantes equipamentos operacionais e de infraestrutura instalados 

nesta região da cidade, que juntamente com a riqueza e o número de empregos gerados pelo 

setor secundário nos permite considerar essa região como o atual centro da economia 

anapolina. Desse trabalho resultou também a elaboração de dois mapas, um da espacialização 

dos principais serviços e infraestrutura presentes no DAIA e outro com a da espacialização 

das indústrias. A partir deste último podemos verificar que há uma grande variedade de 

indústrias em funcionamento e que não há um zoneamento específico para cada ramo 

industrial como supúnhamos no início. O campo também nos permitiu atualizar os dados 

relativos ao número de indústrias em funcionamento do DAIA, que nos foi fornecido pela a 

administração do distrito, visto que encontramos empresas tidas em funcionamento, 

desativadas e outras em funcionamento que não constavam na listagem que recebemos. Assim 

o trabalho de campo se revelou de grande importância, pois nos permitiu chegar bem próximo 

da realidade contemporânea do distrito. 

A intenção da pesquisa, como se pode verificar ao longo desse estudo, foi a de 

buscar caracterizar a realidade, econômica e urbana, contemporânea de Anápolis, bem como, 

os elementos e fatores que no decorrer do tempo permitiram a esta cidade alcançá-la. A 

organização de uma cidade, assim como a dinâmica que a estrutura está em constante 

mutação, o que é próprio dos interesses e ações do trabalho do homem que a constrói. Estes, 

por sua vez, são influenciados pela lógica do sistema econômico que o impulsiona. 
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1.1 – Incorporação do Mato Grosso Goiano ao circuito produtivo nacional 

 

Ao procurar identificar e analisar a função econômica de Anápolis no cenário 

regional e os reflexos desta no seu espaço intraurbano, entendemos que é de fundamental 

importância buscar no contexto histórico do Mato Grosso Goiano, região que Anápolis se 

insere, os elementos condicionantes que lhe proporcionaram o desenvolvimento ao longo do 

tempo e, principalmente, as determinações que levaram a sua situação atual. Da mesma forma 

que, ao buscarmos analisar como ocorreu e quais fatores propiciaram a incorporação do Mato 

Grosso Goiano à economia nacional, faz-se necessário destacar a importância de Anápolis 

para o desenvolvimento dessa região.  

Anápolis foi, seguramente, a base econômica e populacional que favoreceu a 

implantação da frente agrícola pioneira na região do Mato Grosso Goiano e que deu 

sustentação para sua ampliação, empreendida oficialmente em Goiás a partir dos anos de 

1930. Localizado em terras de maior fertilidade, o município se beneficiou com o 

desenvolvimento da atividade agrícola desde meados do século XX, que a partir de então se 

fez crescente, permitindo ao Mato Grosso Goiano se tornar uma importante região de 

produção agrícola do estado já na década de 1920, constituindo assim, o “Velho” Mato 

Grosso Goiano. As condições favoráveis à agricultura associada à importância comercial 

assumida por Anápolis ao longo do tempo, também permitiram a este município sustentar a 

segunda fase da expansão agrícola rumo ao norte do estado de Goiás, instituída pelo governo 

federal que, por sua vez, constituiu o chamado “Novo” Mato Grosso Goiano. 

 

1.1.1 – Reconhecendo o Mato Grosso Goiano 

 

A denominação “Mato Grosso Goiano” (ou, Mato Grosso de Goiás) constituiu-se 

a partir das características fitogeográficas da região central do estado, ou seja, das 

“características das espécies vegetais que formam uma unidade distinta”.
2
 A zona de mata foi 

o principal elemento responsável pela individualização dessa região, que, juntamente com as 

                                                 
2
 A definição „fitogeográficas‟ foi elaborada a partir das seguintes referências: BUENO, Francisco da Silveira. 

Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2006. GOMES, Horieste. TEIXEIRA NETO, Antônio. 

BARBOSA, Altair Sales. Geografia: Goiás-Tocantins. Goiânia: Editora da UFG, 2005; GUERRA, Antonio 

Teixeira. Novo dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
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características do solo, clima e relevo fizeram do Mato Grosso Goiano uma unidade 

geográfica distinta no interior de Goiás, isto é, uma região fisiográfica, área “individualizada e 

caracterizada pelos diversos fenômenos físicos”.
3
 As características fitogeográficas também 

explicam o uso de tal denominação tanto pela sociedade local, como pelos vários viajantes e 

estudiosos que percorreram a região em tempos pretéritos, como podemos perceber na 

descrição de Saint-Hilaire (1975, p. 44-45) em sua viagem a Goiás no início do século XIX: 

 

Depois de deixar Jaraguá atravessei um pequeno trecho salpicado de árvores 

raquíticas e em seguida penetrei numa mata fechada. Trata-se do célebre Mato 

Grosso [...]. Os grandes arbustos são aí mais numerosos e mais compactos do que 

nas florestas virgens propriamente ditas. [...] Ali as árvores quase todas vigorosas e 

muito próximas umas das outras, se entrelaçam com arbustos e lianas formando um 

denso emaranhado de ramos, e em certos trechos os bambus, muito diferentes dos 

que vi antes de Jaraguá, de hastes mais altas e mais grossas, formam no alto espessa 

cobertura. 

 

Mesmo sendo muito antiga, a expressão “Mato Grosso Goiano” passou a ser 

oficialmente utilizada a partir dos estudos de Faissol (1952). Segundo o autor, o nome mais 

apropriado não podia ser outro, pois ele exprime a marca principal dessa região – a zona de 

mata – mesmo que esta não se apresente de forma contínua, sendo comum encontrar em seu 

interior manchas de cerrado. Essa região também recebeu várias denominações locais à 

medida que ia sendo povoada, como por exemplo: Mata de São Patrício (ao norte), Mata da 

Posse (ao sul), Mata de Santa Luzia ou de São Domingos (a oeste) e Mato Grosso 

propriamente dito (a leste). Contudo, o nome Mato Grosso Goiano foi generalizado para toda 

região em função das características naturais que a particularizou e também em virtude de já 

ser conhecida regionalmente pela então denominação. Como argumenta Faissol (1952, p. 7): 

 

A região apresenta características próprias bastante definidas e limites bem 

marcados; portanto não seria lógico dar uma série de nomes a uma área com unidade 

geográfica formando o que se pode dizer uma região geográfica. O nome mais 

apropriado a esta região é sem dúvida „Mato Grosso de Goiás‟, pois além se ser um 

nome já conhecido e usado tanto na região como na literatura existente, ele exprime 

bem o que ela representa no Estado: A Zona da Mata. 

 

É necessário destacar aqui, que no Brasil, conforme indica Corrêa (1990), as 

zonas fisiográficas se fundamentaram no conceito de “região geográfica” definida por Vidal 

de la Blache a partir dos limites determinados pelos diversos componentes como clima, solo e 

                                                 
3
 A definição de „região fisiográfica‟ foi extraída de: GUERRA, Antonio Teixeira. Novo dicionário geológico-

geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
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vegetação acrescidos da relação entre o homem e a natureza. De modo geral, Corrêa (1990, p. 

28) observa que: “região geográfica abrange uma paisagem e sua extensão territorial, onde se 

entrelaçam de modo harmonioso o componente humano e a natureza.” O autor acrescenta 

ainda que ao geógrafo cabe a função de reconhecer, descrever e explicar a região para tornar 

claros seus limites e a combinação entre os elementos que a constitui, para só assim, 

compreender os seus processos de formação e evolução.  

Desse modo, considerando que o Mato Grosso Goiano foi individualizado a partir 

das características fisiográficas, entendemos que é necessário discorrer, mesmo que de forma 

sucinta e despretensiosa sobre as principais características da sua vegetação, solo, relevo, 

hidrografia e clima. Estas, associadas aos fatores econômicos, políticos e sociais, que 

discutiremos mais adiante, completam o entendimento da região a partir de suas múltiplas 

determinações.  

Em Goiás, segundo Faissol (1952), encontram-se dois tipos principais de 

vegetação: o campo e a mata, correspondentes a dois tipos de solos, o solo do campo e o da 

mata. Os solos da mata foram classificados em “cultura de 1ª”, “cultura de 2ª” e “cultura de 

3ª”, os quais são considerados apropriados para a agricultura. Os solos, classificados como 

“cultura de 1ª”, correspondem à vegetação florestal típica de áreas de solos de boas qualidades 

químicas e físicas. Os solos de “cultura de 2ª” correspondem a um segundo tipo de vegetação, 

típica de solos com tendência para ácido e com menor teor em húmus, mais seco e mais 

facilmente esgotável. O autor destaca ainda que no interior da área de mata existem manchas 

de “campo cerrado” ou “campos limpos”, onde os solos são muito inferiores, o que justiça a 

descontinuidade da zona de mata. Os solos do campo são mais apropriados para a criação de 

gado. Ao se referir aos principais dois tipos de vegetação, Waibel (1979, p. 198) explica que: 

 

Estes dois tipos não diferem somente quanto à sua fisionomia e composição 

florística, mas também com respeito às suas exigências quanto aos solos e as 

condições do lençol d‟água subterrâneo. A mata e o campo, mais do que tipos de 

vegetação, são tipos de terra. 

 

Segundo o autor, existem ainda vários tipos de solos de mata. A diversidade de 

solos permite, ainda segundo o autor, a identificação da Mata de primeira classe e da Mata de 

segunda classe. A primeira só ocorre nas terras mais férteis, a famosa terra roxa. É 

constituída de “três andares”, isto é, árvores de grande porte (com 20 a 30 metros de altura), 

médio porte (com 5 a 15 metros de altura) e pequeno porte (arbustos e ervas com um a dois 

metros de altura). O Jatobá, o cedro, a peroba, a paineira e o tamboril constituem-se em bons 
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exemplos desse tipo de mata. A segunda ocorre em solo menos fértil, menos profundo e pobre 

em humos. Além de secar (perder as folhas) quase totalmente durante a estiagem, por isso, 

também são denominadas de “mata seca”. A composição florística da Mata de segunda classe 

apresenta praticamente as mesmas espécies que a Mata de primeira classe, acrescida de outras 

espécies, como o angico, a aroeira a canela, etc. Waibel (1979, p. 203) sintetiza a diferença 

entre os dois tipos de mata: 

 

A maior diferença entre os dois tipos de mata está na folhagem. Enquanto na mata 

de primeira classe, durante a estação seca, apenas cerca de 10% das árvores altas 

perdem as folhas, em algumas matas de segunda classe observamos até cerca de 1/3 

das árvores mais altas sem folhas. Ao mesmo tempo em que algumas árvores 

estavam nuas, as folhas de outras árvores estavam mudando de cor, e isto dava a 

essas matas tropicais o aspecto colorido de uma floresta de zona temperada no 

outono. 

 

O relevo do Mato Grosso Goiano, segundo Faissol (1952), se apresenta como uma 

depressão de relevo resultante de forte erosão fluvial, o que produziu solos muito férteis, 

justificando a presença das matas. Distinguiram-se dois aspectos: ao norte um relevo mais 

acidentado devido à erosão mais intensa. Ao sul relevo mais suave, resultado de uma menor 

dissecação da superfície. As altitudes diminuem de leste para oeste, sem reduções súbitas, 

onde Anápolis se encontra a 1000 metros de altitude e a cidade de Goiás a 510 metros de 

altitude. De modo geral, o Mato Grosso de Goiás se apresenta como um planalto dissecado 

com destaque para algumas serras, dentre elas, a Serra da Canastra, a Serra Pelada e a Serra 

Dourada. Outros aspectos relevantes do Mato Grosso Goiano são a porosidade dos solos e o 

lençol subterrâneo, pois estes são responsáveis por alimentar os rios que são todos perenes, 

embora não consigam reter água para alimentar a floresta durante a estação seca, quando a 

maioria da vegetação perde as folhas. 

O clima, embora não apresente grande influência na diferenciação vegetal do 

Mato Grosso Goiano, é de grande importância para a prosperidade agrícola da região. 

Segundo Faissol (1952), o elemento de maior importância climática é a chuva e a regularidade 

da sua distribuição durante o ano. Observam-se duas estações bem marcadas, uma chuvosa 

entre outubro e abril e outra seca entre maio e setembro. A quantidade e distribuição de chuva 

influenciam diretamente na agricultura, quando se escolhem produtos que melhor se adaptam 

a essas condições como o milho, o arroz, o café entre outros. As temperaturas sofrem 

pequenas variações quando se considera o fator altitude. As maiores variações térmicas são 

sentidas com a mudança entre as duas estações, a chuvosa apresenta maiores temperaturas e a 

seca, menores. Outra diferenciação importante está na amplitude térmica diária da estação 
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seca, com reduções bruscas da temperatura entre o dia e a noite. Observa-se também a 

ocorrência de geadas e da friagem, fenômenos típicos da estação seca, que podem trazer 

comprometimentos para a atividade agrícola. Vale salientar, como aponta Faissol (1952), que 

essas observações sobre o clima do Mato Grosso se deram sem grandes recursos tecnológicos 

e sem uma experiência de campo demorada. 

As características naturais apresentadas, além de terem singularizado a região do 

Mato Grosso Goiano no interior do estado, também possibilitaram o desenvolvimento da 

agricultura e por consequência o aumento gradativo da população e da produção agrícola. O 

surgimento de Anápolis e Itaberaí, dois municípios goianos que não têm as origens ligadas à 

mineração, se deu, conforme indica Faissol (1952), apoiado nas condições naturais que 

destacamos anteriormente. Para o autor esses municípios surgiram em consequência da 

atividade agrícola e da abundância de caças, praticadas respectivamente, na borda da mata e 

nas zonas de campos. O fator central que desencadeou o movimento pioneiro de povoamento 

e de crescimento populacional no Mato Grosso Goiano foi à existência e disponibilidade de 

grandes áreas florestais com solos de boa qualidade. Analisando a importância das terras 

férteis para o povoamento da região Faissol (1952, p. 43) indica que: 

 

A notícia de que em Goiás havia uma grande área de matas de 1ª qualidade, 

esperando desbravadores correu célere, o resultado é que mais de 50% da população 

atual do „Mato Grosso de Goiás‟ são constituídos de imigrantes e dentre estes a 

maioria é de mineiros. 

 

A região do Mato Grosso Goiano localiza-se na porção centro-sul do estado de 

Goiás, começa nas proximidades de Anápolis à leste, se estende até a Serra Dourada à oeste, 

às proximidades de Goiânia ao sul e até ao norte de Itapaci (figura 01). França (1985), em 

estudo sobre a referida região, baseando-se nas características fisiográficas e, sobretudo, nas 

características socioeconômicas de ocupação distingue um “Velho” e um “Novo” Mato 

Grosso. O Velho corresponde às terras dos altos cursos do rio Meia Ponte e o rio dos Bois, a 

porção central ou nuclear da grande faixa florestal, que compreende a parte mais densa de 

mata e os solos de maior fertilidade. Os solos férteis proporcionaram a ocupação, o 

povoamento e o desenvolvimento agrícola do Mato Grosso Goiano desde 1910, o que faria 

desta região, nas palavras de Waibel (1979), uma zona pioneira dinâmica. Desta data em 

diante, tanto o povoamento quanto a expansão agrícola se fizeram crescentes, o que para a 

autora, transformou a região numa “área de apoio aos movimentos de deslocamento da 

fronteira agrícola” o que permitiu denominá-la de “Velho” Mato Grosso goiano. 



 31 

 

 



 32 

 

Já o “Novo” Mato Grosso goiano constituiu-se com o avanço da fronteira agrícola 

empreendido pelo governo federal a partir da década de 1930. França (1985, p. 78) explica 

que: 

 

A nova fronteira agrícola expandiu-se como um movimento, amplo e concreto, que 

incorporou definitivamente as demais áreas do „Mato Grosso‟ de Goiás. [...] Por essa 

razão, convenciona-se, aqui, definir as novas áreas de matas ocupadas como o Novo 

„Mato grosso‟ de Goiás. 

 

Antes de continuarmos apresentando os elementos que permitiram reconhecer o 

Mato Grosso Goiano no interior do estado, precisamos destacar duas noções conceituais 

presentes no movimento de expansão da fronteira agrícola nesta região, são elas: frente de 

expansão e frente pioneira. A fase preliminar de ocupação do Mato Grosso Goiano ocorreu, 

como vimos, nos anos anteriores a 1930, notadamente nos dois primeiros decênios do século 

XX. Nessa fase, as principais marcas foram o desbravamento do espaço, a precariedade dos 

recursos e a quase inexistência de infraestrutura (vias de transporte). Assim, os que se 

aventuravam por essas terras eram, em sua maioria, posseiros que ocupavam as terras 

devolutas e se dedicavam a uma agricultura de subsistência, realizando a troca de produtos 

somente quando a produção excedia à subsistência. Embora sem grande relevância, a troca, 

nesse momento, já desempenhava a função de estabelecer os primeiros vínculos entre a 

referida região e o centro capitalista sediado no sudeste. De modo geral, Martins (1975) 

observou que estas condições caracterizam uma frente de expansão: 

 

O que caracteriza a frente de expansão é justamente esse uso privado das terras 

devolutas, em que estas não assumem a equivalência de mercadoria. Por isso, a 

figura central da frente de expansão é a do ocupante ou posseiro. [...] O excedente 

é, assim, o artigo que adquire valor de troca porque há condições econômicas para 

sua comercialização e não porque tenha entrado nas relações de troca como 

resultado da divisão do trabalho. Na frente de expansão, as condições de vida são 

reguladas pelo grau de fartura e não pelo grau de riqueza. 

 

Já a implantação da frente pioneira no Mato Grosso Goiano ocorreu, 

fundamentalmente, na década de 1930 com a construção da nova capital do estado e com a 

chegada da Estrada de Ferro até Anápolis. Contribuiu também com esse processo a instalação 

da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) em 1941, que, segundo Gomes (2005), foi 

um exemplo típico de frente pioneira comandada pelo poder central. Estes acontecimentos 

influíram decisivamente na valorização das terras o que, por sua vez, levou a uma nova forma 

de ocupação e apropriação da terra na região, fundamentada nas relações de compra e venda. 
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Waibel (1979, p. 162) salienta que essa situação também atraiu para Goiás um novo tipo de 

povoador: “o pequeno lavrador que cultiva a terra que ele próprio possui e vende produtos 

agrícolas no mercado”. A instalação da propriedade privada em detrimento da posse e a 

instauração da agricultura comercial se constituíram na condição central para a efetivação da 

frente pioneira no sul de Goiás.  Martins (1975, p. 47) sintetiza que: 

 

A característica imediata desta última é a de que se instaura como empreendimento 

econômico: empresas imobiliárias, ferroviárias, comerciais, bancárias etc., loteiam 

terras, transportam mercadorias, compram e vendem, financiam a produção e o 

comércio. Passa-se, assim da produção do excedente para a produção da 

mercadoria. A frente pioneira surge não como conseqüência „rebarbativa‟ da 

sociedade capitalista, mas como resultado direto da necessidade de reprodução 

desta. O ponto-chave da implantação da frente pioneira é a propriedade privada da 

terra. Na frente pioneira a terra não é ocupada é comprada. 

 

Martins (1997), destaca ainda que a concepção de frente pioneira inclui 

implicitamente a idéia do novo, um convite à modernização, à mudança social em regiões 

antigas e vazias de população. Contudo, a região onde se instalou a frente pioneira do Mato 

Grosso Goiano não era vazia e nem despovoada. Esta já contava com o processo de 

povoamento iniciado pelos garimpeiros, que fundaram muitas cidades, e também pelos 

fazendeiros, criadores de gado que cultivavam produtos para o consumo doméstico. Tal 

condição conferiu à frente pioneira do Mato Grosso Goiano uma característica peculiar, 

conforme salientou Waibel (1979, p. 161): 

 

Normalmente, as faixas pioneiras estão situadas na franja da civilização e na 

periferia das áreas habitadas. Elas separam a selva desabitada do interior das partes 

povoadas mais antigas e já civilizadas, mais perto da costa. É esse o caso, por 

exemplo, no Paraná e em Santa Catarina. Isto, porém, não é verdade no estado de 

Goiás! Aí a faixa pioneira fica não a oeste, mas a leste da velha zona povoada, a 

parte onde está localizada a velha capital. Além disso, a faixa pioneira moderna no 

sul de Goiás foi estabelecida não numa zona selvagem, mas numa região que foi 

civilizada há mais de duzentos anos. 

 

O povoamento do Mato Grosso Goiano é outro elemento que precisa ser 

destacado, visto que também contribuiu para individualizar a região. Todavia, é necessário 

considerar a imprecisão dos dados populacionais do período de constituição, especialmente, 

do “Velho” Mato Grosso Goiano, devido o caráter relativo dos resultados dos primeiros 

recenseamentos realizados no país. Faissol (1952) destaca em seus estudos que pelos dados do 

recenseamento de 1920 a população do Mato Grosso Goiano girava em torno de 80.000 

habitantes. Contudo, alguns municípios localizados nesta região vinham apresentando 
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significativo crescimento populacional desde 1910, superando inclusive o percentual de 

crescimento populacional do próprio estado nesse período, como foi o caso de Anápolis, a 

principal cidade do Mato Grosso Goiano, que apresentou um aumento percentual da 

população quase três vezes maior que o estado entre 1910 e 1920, como ilustram os dados 

abaixo: 

 

Tabela 01 

População: principais municípios do Velho Mato Grosso Goiano – 1910/1920 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: censos demográficos do IBGE de 1910/1920 

 

Em 1940, pelos dados do recenseamento, a população do Mato Grosso Goiano já 

era de 200.000 habitantes, o que representeou um acréscimo populacional de 150% em apenas 

duas décadas na região. O grande crescimento populacional se manifestou tanto na zona rural, 

quanto na zona urbana, embora até a década de 1940 tivesse predominado a população rural. 

Mas, o fato do Mato Grosso Goiano abrigar as mais importantes cidades do estado, Goiânia e 

Anápolis, fez dele a região de Goiás com o maior índice de população urbana. A evolução da 

população urbana é outro elemento marcante, dado o crescimento significativo desta na região 

entre a década de 1940 e 1950 nas principais cidades do Velho e do Novo Mato Grosso 

Goiano, como se pode visualizar na tabela 02. 

A princípio, cumpre observar que enquanto a ocupação do “Velho” Mato Grosso 

Goiano apoiou-se no pioneirismo sustentado essencialmente pelas características naturais 

favoráveis ao desenvolvimento agrícola e adensamento populacional, a formação do “Novo” 

Mato Grosso Goiano contou com a participação direta do governo federal que atuou através 

de investimentos em infraestrutura. São exemplos da atuação do Estado o prolongamento da 

ferrovia até Anápolis, posteriormente, a implantação do sistema rodoviário e ainda o projeto 

de colonização e povoamento orientado que a CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás), 

criada em 1941 ilustra bem. 

 

Municípios 1910 1920 % crescimento 

Anápolis 9.399 16.037 70,62 

Anicuns - 4.137 - 

Bela Vista de Goiás 4.853 6.254 28,87 

Itaberaí 10.839 13.376 23,40 

Trindade - 6.110 - 

Goiás 407.405 511.919 25,65 
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Tabela 02 
População Urbana do Mato Grosso Goiano - 1940/1950 

 

  Fonte: censos demográficos do IBGE de 1940/1950 

 

Em síntese, podemos dizer que a individualização do Mato Grosso de Goiás se fez 

tanto pelas características naturais quanto pela a ação de diversos atores (Estado, os pioneiros 

e os agricultores) internos e externos à região. Também é certo que os atores e as ações que 

promoveram a individualização dessa região compõem a lógica capitalista que ao buscar a 

constante incorporação de novas áreas a dinâmica produtiva mundial garante acumulação 

perene do capital. São questões como estas que nos levam a analisar as pré-condições 

econômicas e espaciais que o Mato Grosso Goiano oferecia ao processo de integração 

nacional que, por sua vez, encontrava-se articulado aos interesses do modo de produção 

capitalista, como veremos adiante. 

 

 

 

Cidades 1940 1950 % crescimento 

Velho Mato Grosso 27.323 56.761 107,74 

Goiânia 12.005 25.887 115,63 

Anápolis 9.486 14.973 57,84 

Trindade 1.423 8.002 462,33 

Inhumas 1.750 3.454 93,37 

Itauçu 280 1.210 332,14 

Anicuns 1.528 1.914 25,26 

Nazário 851 1.321 55,23 

Novo Mato Grosso 2.163 10.490 384,97 

Jaraguá 1.402 1.648 17,54 

Uruana - 2.147 - 

Ceres - 1.948 - 

Itapaci 210 1.711 714,76 

Rialma - 590 - 

Firminópolis - 1.784 - 

Mossâmedes 551 662 20,14 

Total 29.486 67.251 128,8 
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1.1.2 – Pré-condições econômicas e espaciais do Mato Grosso Goiano para o processo de 

integração nacional 

 

O processo de ocupação e incorporação do Mato Grosso Goiano ao circuito 

econômico do país se efetivou entre 1930 e 1955 graças à expansão da agricultura brasileira 

motivada pela reorientação do sistema político econômico do país, que na análise de França 

(1985) refletiu diretamente na expansão da fronteira agrícola para o interior de Goiás. 

Segundo a autora: 

 

O novo quadro, que se delineia no setor agrícola dessa porção territorial do país, 

resulta da ação de novos elementos: a combinação de forças que engendra a 

implantação, do modo capitalista de produção, nos últimos decênios do século 

passado. A área nuclear das mudanças corresponde à região cafeicultora, cuja, 

expansão assegura concomitantemente as condições de expansão das forças 

capitalistas, que se acentuam, sobremaneira, no decorrer dos anos 20. (FRANÇA, 

1985, p. 2). 

 

A crise econômica de 1929 evidenciou a fragilidade da economia nacional que, 

até então, se baseava na monocultura voltada fundamentalmente para a exportação. Tal 

realidade passou a exigir do Estado a busca por alternativas que promovessem a dinamização 

e diversificação econômica do país. Nesse sentido, o Estado passou a atuar visando impedir a 

permanência do modelo econômico anterior e a viabilizar condições para um novo padrão de 

acumulação capitalista. Esse novo padrão traduziu-se na emergência do processo industrial e 

na expansão da fronteira agrícola. A atividade industrial, em função da acumulação histórica 

de capitais, infraestrutura e força política concentrou-se no sudeste. Já a expansão agrícola, 

como salienta França (1985), foi polarizada por São Paulo, o que resultou na formação de 

importantes frentes pioneiras, dentre as quais se destaca o sul de Goiás e, posteriormente, o 

Velho e Novo Mato Grosso Goiano. Ao analisar os elementos que permitiram a São Paulo se 

tornar o centro de desenvolvimento da industrialização e de comando da economia nacional, 

Cano (1977, p. 15) destacou: 

 

São Paulo contou com os elementos fundamentais para sua expansão diversificada 

e concentradora: avançadas relações capitalistas de produção, amplo mercado 

„interno‟ e, desde muito cedo, uma avançada agricultura mercantil, mesmo se 

excluindo o café. [...] Daí se estabeleceu, desde cedo, uma relação de forte 

predominância do complexo econômico paulista sobre as demais regiões do país, 

imprimindo-lhes, em grande medida, uma relação comercial de „centro-periferia‟.   
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Nesse contexto, a agricultura perdeu a posição de principal atividade econômica 

do país, mas em contrapartida assumiu nova e importante função para a concretização do 

novo modelo econômico que, segundo Ianni (1986), começou a se delinear no início dos anos 

de 1930 com a implantação do Estado Novo e visava à integração nacional. A agricultura 

monocultora voltada para o mercado externo, tradicionalmente desenvolvida no sudeste foi 

mantida para sustentar as importações exigidas pelo processo industrial que se estruturava. 

Por outro lado, se intensificava a policultura, destinada a abastecer o crescente mercado 

urbano de alimentos e a nascente indústria de matéria-prima, de modo a não aumentar o custo 

desses produtos. À policultura caberia outra função: buscar novas terras, que de preferência 

fossem férteis e mais baratas a fim de garantir a demanda crescente. A mencionada situação 

abriu oportunidades para que outras áreas do país fossem incorporadas ao sistema produtivo 

nacional, mas para que essa oportunidade se efetivasse seria preciso existir condições para 

articular as regiões. Conforme analisa França (1985, p. 16): 

 

Essa situação oferece ótima oportunidade para que outras zonas do país, mesmo as 

mais afastadas, penetrem nesse mercado urbano. Mas, para aproveitar a 

oportunidade, torna-se necessário que essas zonas disponham de uma agricultura de 

subsistência desenvolvida e com um dispositivo comercial apto a estabelecer a 

interligação. 

 

A demanda por produtos agrícolas permitiu ao Mato Grosso Goiano tornar-se o 

fornecedor de gêneros agrícolas (café, arroz, milho, feijão) para o sudeste em vista da 

ampliação do mercado consumidor nacional, que ocorreu por duas razões principais: 

ampliação propriamente dita do mercado interno nacional que está associado à necessidade de 

incorporar e ampliar espacialmente áreas agrícolas com baixo nível de capitalização e a 

concentração das forças produtivas no sudeste que vinha consolidando o processo de 

industrialização motivada, pelas reações econômicas do Brasil frente ao mercado externo. 

Reações que de um lado sustentavam a manutenção e crescimento do comércio exterior e do 

outro a importação de capital para formar e ampliar o mercado de trabalho e também para 

construir as infraestruturas e estruturar os serviços púbicos necessários. Como se vê, a 

ampliação do mercado interno não se vinculou propriamente à dinâmica interna, mas à 

inserção da economia nacional no contexto geral de expansão da reprodução capitalista, 

argumento também compartilhado com Borges (1990) e Estevam (1998). 

Entendendo a incorporação do Mato Grosso Goiano sob a perspectiva de mudança 

no contexto político econômico do país, é preciso destacar as condições prévias que 

permitiram a inserção dessa região no contexto econômico nacional. Como vimos, o Mato 
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Grosso Goiano se constituiu a partir da articulação das potencialidades locais favoráveis à 

agricultura e aos interesses externos a região, como a necessidade de promover a expansão 

agrícola. Como resultado dessa articulação, França (1985, p. 10) destaca:  

 

Aponta-se o florescimento da agricultura de subsistência, dos latifúndios de criação, 

do estabelecimento de focos embrionários de lavoura mercantil e, 

conseqüentemente, da intensificação dos fluxos das exportações regionais.  

 

Em Goiás essas condições começaram se desenvolver lentamente a partir de 1910, 

devido à precariedade das vias de circulação e do predomínio da cultura agro-exportadora que 

condicionava a produção de alimentos associado à produção do café. Contudo, em 1920, na 

região do Velho Mato Grosso, já se verificava significativo desenvolvimento econômico, 

pautado na incipiente produção agropecuária que foi acompanhada por um expressivo 

adensamento populacional, como se pode observar na tabela a baixo:  

 

Tabela 03 
Goiás – População e produção por regiões em 1920 

 

Regiões Municípios População % Agrícola % Pecuária % 

Norte - nordeste 19 163.422 31,9 38.462,20 13,5 1.098,128 36,30 

Centro - oeste 5 49.624 9,7 36.097,70 8,4 23.369 7,70 

Mato Grosso 7 78.836 15,4 62.004,40 14,3 304.187 10,00 

Sudeste 4 31.786 6,2 66.745,80 15,4 518.980 17,10 

Sul 14 188.251 36,7 209.134,50 18,3 862.784 28,50 

Total 49 511.919 100 432.434,60 100 3.017,769 100 

   Fonte: Recenseamento do Brasil – 1920 IBGE 

 

A análise da tabela nos permite verificar que na década de 1920 o Mato Grosso 

possuía a terceira maior população e produção agrícola do estado de Goiás, ficando atrás 

apenas das regiões que haviam sido incorporadas primeiramente, como a região sul e 

sudoeste.
4
 Segundo Chaul (2000), embora a agricultura goiana tenha apresentado sinais de 

desenvolvimento em 1910, só assumiu destaque na economia do estado a partir da década de 

1920. A razão desse destaque e da gradativa evolução da agricultura de subsistência para o 

caráter comercial deveu-se ao desenvolvimento da economia cafeeira; a incipiente 

industrialização no sudeste e a consequente urbanização do centro-sul do país; e a 

implantação de infraestrutura nas terras goianas com a chegada da ferrovia. Tais situações 

                                                 
4
 Atualmente as regiões Norte e Nordeste compõem o estado do Tocantins, criado em 1988. 
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forçaram e possibilitaram a articulação econômica de regiões distantes do centro econômico 

do país, como foi o caso da economia goiana ou pelo menos parte dela, pois as bases da 

agricultura comercial foram lançadas seletivamente no território goiano, como atesta a análise 

de Borges (2000, p. 248): 

 

A implantação de vias de transporte possibilitou uma maior inserção da economia do 

sul do Estado no mercado logo nas primeiras décadas do século, enquanto a região 

norte prevaleceu isolada e esparsamente povoada até os anos 60. 

 

Na pecuária, o destaque é para a região sul que detinha 28,5%, e para a região 

norte- nordeste que concentrava 36% da criação goiana, enquanto que, o Mato Grosso aparece 

apenas em quarto lugar, com 10% da criação. As razões que justifica o destaque dessas 

regiões são: na região sul se encontrava o melhor rebanho, pois a proximidade com o 

Triângulo Mineiro facilitava a importação das melhores raças e ainda a exportação do gado 

goiano sem a intermediação dos vaqueiros e invernistas, isso contribuía para aumentar os 

lucros e investimentos na atividade. Já na região norte-nordeste a grande produção da 

pecuária deveu-se ao fato da escassez e precariedade das vias de acesso em Goiás, as quais 

não passavam de caminhos e estradas esburacadas, poeirentas ou barrentas dependendo da 

estação. Assim, o boi assumia a vantagem de se autotransportar, em especial, para o norte do 

estado que só foi beneficiado pelas vias modernas de acesso (rodovias) nos anos 60. Na 

análise de Chaul (2000, p. 117): 

 

As tropas e boiadas foram muito mais que páginas brilhantes da literatura goiana. 

Por longo tempo, a pecuária sustentou a economia da Goiás, ultrapassando as 

barreiras naturais que se impunham sobre essa terra desde os primórdios de sua 

história. Indiferente às dificuldades de transporte, o gado, que se autotrasportava, 

estabelecia elos comerciais duradouros entre Goiás, Minas e São Paulo. 

 

Borges (2000), além de analisar a importância do gado para Goiás apresenta outra 

razão que favoreceu o desenvolvimento da pecuária no estado no tempo que os recursos eram 

escassos e as técnicas de criação eram bastante rudimentares. Segundo o autor: 

 

O capital exigido para desenvolver a atividade pastoril era mínimo. Além do gado, 

quase não havia investimento no setor. As construções nas fazendas eram rústicas e 

os métodos de produção, rotineiros. O Planalto Central era dotado de topografia, 

clima e vegetação adequados, que favorecia o manejo do gado e reduzia os custos da 

atividade agropecuária. (BORGES, 2000, p. 264). 
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Os dados nos permitem observar que o Velho Mato Grosso já dava sinais de 

dinamismo econômico antes mesmo da chegada da ferrovia em suas terras, o que contribuiu 

para região oferecer as condições necessárias para sustentar os futuros deslocamentos da 

fronteira agrícola, pois paralelamente ao desenvolvimento da agropecuária foi-se criando 

serviços de beneficiamento e suporte para a atividade principal. Verifica-se com isso que, 

foram nos anos anteriores a 1930 que se constituíram as pré-condições para a incorporação 

dessa porção do território à economia nacional. 

A incorporação de novas áreas agrícolas no Mato Grosso Goiano só ocorreu a 

partir de 1930, com deslocamento da fronteira agrícola para o norte e oeste do estado, que 

como vimos constituíram o Novo Mato Grosso. Esta incorporação, por sua vez, se beneficiou 

de uma infraestrutura moderna e eficiente ilustrada pela construção da estrada de ferro que em 

1935 chegou até Anápolis e pelo projeto de colonização federal representada pela CANG 

(Colônia Agrícola Nacional) criada em 1941.
5
 

A partir da crise da economia agro-exportadora, da emergência da industrialização 

no sudeste e da modernização dos meios de transportes com o avanço da ferrovia, a economia 

goiana começou a se diversificar, ocorreu à intensificação da atividade criatória, o 

beneficiamento dos produtos derivados desta e das abundantes lavouras de gêneros 

alimentícios como o arroz, milho e o feijão. Ao passo que a ferrovia avançava para o interior 

do estado foi-se desencadeando obras complementares a esta, o que promoveu a inserção 

definitiva da porção centro-sul de Goiás à economia nacional a citar, estradas abertas em 

direção às estações, rede telegráfica e o primeiro frigorífico.  

No conjunto das infraestruturas, a ferrovia cumpriu papel fundamental para a 

região. A Estrada de Ferro foi a primeira via de transporte moderna a mudar 

significativamente a relação entre tempo e espaço no território goiano e, em especial, no Mato 

Grosso Goiano, que já apresentava relativa produção agropecuária, estava na rota de trajeto da 

Estrada de Ferro e por sediar o ponto terminal dos trilhos. A estrada permitiu escoar a 

produção e dinamizar a economia que já florescia no Mato Grosso Goiano representado, 

sobretudo, por Anápolis, onde se localizava o ponto terminal dos trilhos. A Estrada de Ferro, 

parafraseando Borges (2000), despertou o estado de Goiás do isolamento e foi, sem dúvida, o 

elemento de maior dinamização do estado naquele período. Como destaca a análise de Freitas 

(1995, p. 42): 

 

                                                 
5
 Uma análise mais detalhada sobre a criação e implantação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás é encontrada 

em Dayrell (1974). 
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A estrada de Ferro Goiás foi, seguramente, o maior fator de progresso do Estado de 

Goiás na primeira metade do século XX. O Estado tinha sua economia estagnada 

devido à falta de transportes rápidos e eficientes. A produção excedia às 

necessidades locais, mas não tinha como ser exportada a preços competitivos. O 

comércio não se desenvolvia, pois pouco se vendia e pouco se comprava. 

 

O Mato Grosso Goiano sustentou o pioneirismo, graças à grande quantidade de 

terras virgens e férteis da zona da mata. Todavia, as práticas agrícolas primitivas da época 

levavam, em pouco tempo, ao esgotamento dos solos e a consequente diminuição da 

produtividade, como já previa Faissol (1952) em seus estudos realizados na década de 1940. 

À medida que ocorria o esgotamento dos solos as terras agrícolas eram transformadas em 

pastagens e novas clareiras eram abertas na zona da mata para dar lugar à lavoura. Além desse 

fator, outros também contribuíram para dar sustentação ao pioneirismo como, por exemplo, as 

obras de infraestrutura e a notícia da construção de Goiânia para sediar a nova capital. Nesse 

sentido, França (1985, p. 67) destacou: “Fundamentalmente, o pioneirismo local vinculou-se 

com a chegada da ferrovia até as bordas das matas e a efetivação da transferência da capital 

do Estado”. A análise de Borges (2000, p. 40) reforça o que diz a autora sobre a importância 

da ferrovia para o desenvolvimento do estado como um todo: 

 

Como meio de transporte pioneiro, a ferrovia representava um significativo agente 

na transformação das estruturas regionais. Além de via de penetração estratégica na 

integração do Centro-Oeste, a ferrovia incrementou as relações comerciais inter-

regionais e ampliou a inserção da produção agrária  goiana na dinâmica capitalista 

do Sudeste. 

 

Ao discorrer sobre a importância da ferrovia para a integração do território 

nacional, especialmente do Mato Grosso Goiano, é preciso entender, como indica Borges (op 

cit., p. 37) que a “evolução dos transportes no Brasil esteve estreitamente vinculada à divisão 

internacional do trabalho, ao modelo de modernização depende do país”. A partir dessas 

considerações fica evidente a razão da Estrada de Ferro ter nascido “atrasada” para sua época, 

e enfrentado os mais variados obstáculos e antes mesmo de se efetivar, já enfrentar a 

concorrência das rodovias, que inicialmente tinham uma função complementar à ferrovia. Tal 

situação a insere na condição mencionada anteriormente e no contexto de mudanças do 

modelo econômico do país, isto é, da economia agro-exportadora ao setor de mercado interno 

e industrial e ainda a transição de dependência do capital inglês para o norte-americano. 

A partir de tais considerações, destacamos a importância da ferrovia no processo 

de inserção das áreas de expansão agrícola pioneira à economia nacional. Como salienta 

Borges (2000, p. 40): “[...] a E. F. Goiás foi o primeiro meio de transporte moderno a abrir a 
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porta para as comunicações do estado com o centro-sul do país”. As ferrovias cumpriram um 

importante papel na economia e paisagem goiana, com a intensificação das relações inter-

regionais, a ampliação da produção agrícola, a instalação de agroindústrias, além do que 

muitos terminais ferroviários se tornaram segundo Borges (2000), importantes núcleos 

urbanos, centros comerciais e culturais dinâmicos. Na análise do autor a ferrovia deu luz a 

muitas cidades e reanimaram outras. Foi ela também que viabilizou a construção de Goiânia, 

que possibilitou a produção agrícola ultrapassar os limites do Mato Grosso Goiano e que 

influenciou direta e indiretamente no processo de urbanização do estado. Provocou a extensão 

da rede urbana comandada por São Paulo, quando muitas cidades assumiram a função de 

intermediária no processo de expansão do capital sobre as novas regiões de desenvolvimento 

agrícola. 

A construção da Estrada de Ferro em Goiás, apesar de carregar em si o cerne da 

mudança, enfrentou vários desafios, dentre os quais citamos: a falta de recursos, a falta de 

vontade política e de representatividade goiana na esfera federal, as manobras dos coronéis 

que temiam o desenvolvimento e ainda a disputa entre as potências mundiais pelo controle 

dos investimentos em infraestrutura nos países subdesenvolvidos. Este último reflete 

fortemente no desenvolvimento ferroviário do país, pois a crise mundial de 1930 e a 

emergência da política rodoviária contribuíram decisivamente para dificultar a implantação 

das linhas férreas. 

Apesar da morosidade na construção, somados aos períodos de interrupções das 

obras, a estrada de ferro chegou a Anápolis em 1935, depois de uma espera de 21 anos, visto 

que a estrada chegou à cidade de Roncador em 1914. A partir de então, Anápolis ratifica sua 

função de centro comercial, pois além de sediar a estação final da estrada constituía-se como 

centro de ligação com o restante do estado, valendo-se de sua condição estratégica de 

entroncamento rodoviário. Assim, Anápolis consolidou-se como centro comercial e 

impulsionou a formação de uma rede mercantil, especialmente com o médio-norte goiano 

dado as relações comerciais estabelecidas com Ceres. Estevam (1998, p. 136) destaca que: 

 

Apesar de ingerências do governo estadual, a estrada de ferro continuou de acordo 

com o projeto original em direção a Anápolis – aonde chegou em 1935 – 

transformando aquela cidade no maior centro comercial do estado, função que se 

planejava para Goiânia. As decisões sobre possíveis traçados da ferrovia, desde 

1920, estavam nas mãos do governo federal e a direção comercial impunha-se, pois, 

Anápolis estava em localização estratégica, bem no entroncamento das estradas do 

centro-sul goiano, enquanto Goiânia constituía somente uma aposta no 

desenvolvimento da região.  
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Mesmo já enfrentado a concorrência com a capital goiana, já que Anápolis havia 

perdido o monopólio do transporte ferroviário em 1951 e também pelo desenvolvimento que a 

capital vinha alcançando, o município manteve sua importância econômica no Mato Grosso 

Goiano, pois desempenhava papel comercial importante com o meio-norte goiano em especial 

com a GANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás). Além do que, Anápolis se configurava 

como um grande produtor agrícola com destaque para o arroz e o café, seguidos de milho e 

feijão, e destino para significativas massas migratórias. 

Goiânia superou a importância econômica de Anápolis a partir de 1950, quando a 

prioridade nos sistema de transporte se voltou para as rodovias, uma vez que o traçado desta 

privilegiou a nova capital. Apesar da concorrência estabelecida entre as duas principais 

cidades do Mato Grosso Goiano, estabeleceu-se entre elas, na análise de Estevam (1998), 

certa complementaridade: Goiânia comandava as negociações do comércio varejista e 

Anápolis do setor atacadista. Vale salientar também que Goiânia assumiu relevância na 

formação do mercado de trabalho regional e consequentemente no processo de urbanização 

do Mato Grosso Goiano, além da ratificação do transporte rodoviário tidos como modernos e 

rápidos possibilitarem o avanço da fronteira agrícola regional. 

Os motivos que levam a implantação das rodovias foram variados como também 

foram às inovações trazidas por elas. O primeiro deles, como foi destacado anteriormente, foi 

à transição de dependência do capital inglês para o norte-americano. Os governantes 

dependentes do capital externo justificavam as rodovias pelo fato de serem de construção 

mais rápida e de menor custo de implantação, além do mais, depois da crise de 1929 a 

indústria automobilística assumiu a liderança na economia dos países ricos. Até a própria 

morosidade na construção, a precária conservação e deficiência da ferrovia eram usadas como 

estímulo para sua substituição. A chegada da rodovia simbolizou a modernidade mesmo que 

as condições destas pouco tivessem de moderno, como explica Borges (2000, p. 55): “As 

estradas de rodagem, muitas vezes, não passavam de meras trilhas de terra barrenta no 

período das chuvas e poeirentas na estação seca”. As rodovias foram consideradas a espinha 

dorsal do país, com a função de integrar definitivamente o território, função que cumpriu com 

êxito no Mato Grosso Goiano, conforme afirma Estevam (1998, p. 151): 

 

Embora o Plano de Metas não tenha contemplado a agricultura de forma efetiva na 

sua programação, a expansão rodoviária permitiu e acelerou a efetiva integração de 

Goiás à dinâmica do mercado interno brasileiro, assim com possibilitou a montagem 

de um sistema comercial vigoroso no eixo Anápolis-Goiânia. 
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A princípio cumpre-nos observar que, embora o Mato Grosso Goiano tivesse 

começado seu processo de crescimento econômico em 1910, e ganhando destaque na 

economia goiana ainda na década de 1920, só se inseriu na economia nacional efetivamente a 

partir da década de 1930. Tal inserção foi favorecida pelas condições naturais da região, pelas 

mudanças econômicas e políticas que vinham ocorrendo no país, e por outro, como 

consequência da última, favorecido pelas obras de infraestrutura (ferrovia e rodovias), projeto 

de colonização e pela construção das capitais estadual e federal. Nas décadas de 1940 e 1950 

ocorreu a sua integração definitiva à economia nacional. Nesse sentido, Estevam (1998, p. 

139) destacou: 

 

O processo de integração nacional fortaleceu os núcleos mercantis de Anápolis e 

Goiânia em função da expansão do centro dinâmico da economia nacional e da 

ampliação da fronteira agrícola de São Paulo [...]. A característica socioeconômica 

mais significativa nas décadas de 1940 e 1950 foi à intensa concentração 

populacional, produtiva, comercial e urbana na zona do Mato Grosso de Goiás. 

 

Como se observou, a inserção do Mato Grosso Goiano à economia nacional se 

deu a partir da expansão da fronteira agrícola, da construção de infraestrutura e da construção 

e transferência das capitais que representaram, entre outros fatores, a estratégia de ocupação 

espacial do território brasileiro para atender as demandas do sistema econômico hegemônico. 

Quando o Estado começou a ver no interior do país uma das possibilidades para diversificar e 

dinamizar a economia nacional passou-se a destinar muitos recursos para o sertão goiano, 

construindo, entre outros, obras de infraestrutura e as capitais Goiânia (1933) e Brasília 

(1960), cidades modernas de caráter geopolítico estratégico. Pois as novas capitais foram 

munidas com todos os instrumentos de poder e situadas no coração do país, o que possibilitou 

ao centro de poder e de decisões estar praticamente eqüidistantes dos limites do território 

goiano e nacional, isto é, a quase meia distância dos pontos extremos de Goiás e do país. O 

que na verdade se objetivava era otimizar o território goiano em particular, e no geral, o 

território nacional para a racionalidade do sistema capitalista que busca constantemente 

incorporar novas regiões que possam garantir a acumulação gradativa do capitalismo no 

espaço nacional como um todo. 
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1. 2 – Anápolis: ponto de conexão do Mato Grosso Goiano com as regiões 

norte e sul de Goiás e com o sudeste brasileiro 

 

Anápolis, desde seu surgimento, reuniu condições favoráveis para desencadear o 

aproveitamento das potencialidades do Mato Grosso Goiano, que segundo os estudos de 

Faissol (1952) se constituía na região mais importante do estado. A começar pela localização 

geográfica estratégica do município, pois ao se encontrar no entroncamento das principais 

cidades da época (Cidade de Goiás, Pirenópolis, Silvânia e Luziânia) configurava-se como 

importante entreposto comercial e pela abundância de solos férteis propícios ao 

desenvolvimento agrícola que dispunha. 

O fato de Anápolis estar na rota do projeto original de construção da Estrada de 

Ferro em Goiás também contribuiu para o desenvolvimento do Mato Grosso Goiano. A 

expectativa do prolongamento dos trilhos até Anápolis, dado o avanço da ferrovia em terras 

goianas, despertou o interesse de muitos pelas possibilidades de desenvolvimento da região. O 

que, por sua vez, permitiu a Anápolis benefícios expressivos, como o de reforçar sua função 

de centro comercial e de articulação da região, tanto com o norte e sul de Goiás, quanto com o 

Sudeste. 

À medida que a ferrovia avançava rumo às terras goianas, expandia-se também 

sua influência transformadora que se materializava, sobretudo, no surgimento de novos 

núcleos urbanos ou no desenvolvimento dos já existentes. Freitas (1995, p. 43) analisando a 

influência do processo de construção da ferrovia em Goiás destacou: 

 

Onde se estabelecia enquanto ponto terminal, a localidade se desenvolvia e tornava-

se o centro das atividades econômicas e elo de ligação com as cidades não servidas 

diretamente por ela. Quando nova estação era concluída, o antigo ponto terminal 

entrava em declínio. Por isso, quando uma cidade servida pela ferrovia se 

encontrava nessa situação privilegiada, não havia muito interesse por parte de seus 

moradores em fazê-lo continuar. 

 

O interesse dos núcleos urbanos, que se tornavam ponto terminal da Estrada de 

Ferro, em manter-se como tal, justifica, em parte, os 21 anos de espera de Anápolis pela 

ferrovia visto que esta havia chegado à cidade de Roncador em 1914 e à Anápolis somente em 

1935. Apesar da espera, a chegada da ferrovia trouxe consigo um clima de prosperidade e 

várias oportunidades que afortunaram a cidade. A chegada da ferrovia, na análise de França 
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(1985), consolidou a condição de Anápolis como centro coletor e distribuidor de mercadorias 

de Goiás e possibilitou a expansão de sua influência para o norte do estado. 

A condição de Anápolis de entroncamento entre as principais cidades goianas e a 

disponibilidade de terras férteis e abundantes, propiciou o adensamento populacional desde a 

construção da capela de Sant‟Ana em 1871. A população local se fez crescente, o que por sua 

vez, contribuiu para o desenvolvimento da economia agro-pastoril de subsistência, a qual 

evoluiu à condição de comercial já na segunda década do século XX, momento em que 

também ocorreu o crescimento expressivo do comércio de mercadorias variadas no 

município. 

Além das condições favoráveis já destacadas, precisamos acrescentar a 

contribuição dos migrantes para a dinamização e diversificação da economia anapolina. 

Segundo Polonial (1995), estes contribuíram tanto para o desenvolvimento das atividades 

mercantis e da agricultura, notadamente o café e o arroz. Contudo, é preciso ressaltar que 

antes do café e o arroz assumirem a liderança do volume das exportações, o gado era 

seguramente o principal produto de exportação, chegando a corresponder, segundo França 

(1985), a quase 70% das exportações no ano de 1928. O crescimento da exportação dos 

demais produtos agrícolas era expressivo, como destaca França (1985, p. 46): “Em relação 

aos produtos das lavouras, o aumento do volume das exportações, entre 1920/28, apresentou 

os índices seguintes: café – 482,1%; arroz – 486,2%; suínos – 224,1% e fumo – 126,3%. 

Dentre os produtos exportados, o café foi, seguramente, um dos principais 

responsáveis pela aceleração da ocupação do sul de Goiás e por extensão de todo Mato 

Grosso Goiano. O café era o elo da economia regional com o modelo primário exportador do 

país. A atividade agrícola alicerçou a economia goiana mesmo que desenvolvida em bases 

técnicas limitadas. O fato de a agricultura dispor de técnicas rudimentares de cultivo 

contribuiu para o rápido esgotamento do solo, o que obrigava os agricultores a deixar as terras 

esgotadas e migrarem rumo a novas áreas de mata. Esse movimento, além de contribuir para o 

avanço da fronteira agrícola, também propiciava o florescimento de novos núcleos urbanos. 

Em contrapartida, os núcleos mais antigos passavam a oferecer atividades complementares 

para dar suporte à agricultura das novas áreas como beneficiamento, armazenagem e 

comercialização da produção, função que Anápolis assumiu com vigor, pois para lá 

convergiam comitivas de áreas distantes do centro-norte para escoar sua produção e adquirir 

produtos manufaturados.  

À medida que a fronteira agrícola do Velho Mato Grosso Goiano se efetivou, 

novas áreas foram sendo incorporadas, especialmente a partir de 1930, quando o governo 



 47 

 

federal também passou a atuar no processo de povoamento e desenvolvimento do interior. 

Nesse contexto, Anápolis era o município de maior destaque agrícola no Mato Grosso Goiano 

o que lhe permitiu tornar-se a viga de sustentação para o desenvolvimento da região. Além de 

ser o principal produtor agrícola era também a principal cidade prestadora de serviços 

variados, voltados à própria agricultura, ao comércio e as demais necessidades da população 

como os serviços médicos, entre outros.  

A revista Informação Goiana numa de suas reportagens sobre Goiás, afirmava 

que: “A situação privilegiada da cidade de Annapolis se dava por fatos” e assim descreveu a 

situação de Anápolis em 1929: 

 

Verdadeiro centro geographico e social-urbano, é para esta cidade que afflue, de 

longa data, desde sertanejo nortista vendedor de mudas de café, as mesmas que hoje 

formam os seus vastos cafezaes, de pelles e outros produtos, até os enfermos que 

vêm à procura das notabilidades médicas que nella exercem especializações com 

resultados surpreendentes; desde o trabalhador braçal, vindo dos sertões da Bahia 

longínqua, até o opulento fazendeiro paulista ou de Minas, que vêm procurar melhor 

collocação para o seu dinheiro no rico massapé annapolino e ainda os povos 

estrangeiros, que vêm cheios de esperanças, buscar riqueza pelo trabalho honrado. 

 

O dinamismo econômico de Anápolis refletiu diretamente no crescimento 

populacional do município. No período de constituição do Velho e do Novo Mato Grosso 

Goiano ocorreu o maior crescimento populacional da história de Anápolis, pois, como 

destacou a reportagem da revista Informação Goiana, uma das principais consequências das 

possibilidades econômicas de Anápolis (e da região do Mato Grosso), foi a atração de 

migrantes de todas as partes do país e também de “povos estrangeiros”. Os dados da tabela 

abaixo nos permitem visualizar as porcentagens de crescimento da população do município de 

Anápolis entre 1910 e 1940. 

 

Tabela 04 

Evolução populacional do município de Anápolis entre 1910 e 1940 
 

Anos População Período % de crescimento 

1910 9.399 -  

1920 16.037 1911 – 1920 70,62 

1935 33.375 1921 – 1935 108,11 

1940 39.148 1936 – 1940 17,29 

Fonte: Censo demográfico do IBGE de 1910 a 1940. 
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Ressalta-se, porém que no período de 1921 a 1935, a perspectiva da chegada e da 

implantação dos trilhos influíram decisivamente no aumento populacional de Anápolis em 

particular, e do Mato Grosso Goiano, no geral. Um grande número de migrantes se dirigiu 

para essa região nesse período, tanto que na década de 1940 o censo do IBGE registrou 422 

estrangeiros só no município de Anápolis o que representava 22,76% do total dos estrangeiros 

em Goiás que era de 1.854. 

O crescimento econômico, acompanhado pelo crescimento populacional do 

município de Anápolis, desencadeou o processo de emancipação política dos seus principais 

distritos, como Nerópolis, em 1948, Nova Veneza, Damolândia, Brasabrantes e Goianápolis, 

em 1958, fazendo com que o município tivesse seu território reduzido expressivamente. Em 

1963 foi a vez da emancipação de Ouro Verde de Goiás. Por último, ocorreu o 

desmembramento de Campo Limpo de Goiás no ano de 2000, completando assim o processo 

de fragmentação de Anápolis. A fragmentação municipal de Anápolis é bastante emblemática, 

visto que o município perdeu um total de 65,03% do seu território. A área inicial do 

município em 1940 que era de 2.622 Km² e a atual que é de 917 Km² (figura 02).  

É necessário destacar que além do crescimento econômico e populacional, outros 

fatores também contribuíram para o processo de fragmentação municipal, comum a toda 

região do Mato Grosso Goiano. Arrais (2007) destaca a distância entre a sede do município e 

seus distritos e ainda a explicação de Fernandes (1998) sobre o assunto, o qual ressalta que a 

partir da Constituição de 1946 que os municípios passaram a ter mais autonomia e a receber 

parte do Imposto de Renda arrecadado pela União. Tal mudança tornou o campo fértil para a 

criação de novos municípios, visto que o aumento no número de municípios resultaria em 

maiores repasses de verbas da União para os estados.  

Na análise da incorporação e desenvolvimento do Mato Grosso Goiano fica 

evidente que não se pode desconsiderar a importância de Anápolis nesse processo. Este 

município, desde seu surgimento no fim do século XIX, se configurou como entreposto 

comercial e de articulação regional, tanto para a fase do pioneirismo agrícola em Goiás, 

quanto para a fase de expansão da fronteira agrícola rumo ao norte do estado, que como 

vimos, foi impulsionada pela política de integração nacional empreendida pelo governo 

federal. Ainda sobre a importância de Anápolis para a região do Mato Grosso Goiano, Arrais 

(2007) destaca que houve uma relação de complementaridade entre a frente pioneira e o 

município, a qual foi intermediada pela ferrovia, segundo o autor: 
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Com eixos complementares de transporte, como a Transbrasialiana ligando o meio 

Norte de Goiás, nota-se o fortalecimento da integração do Sul com o Norte de Goiás. 

Com isso, Anápolis reforça seu papel econômico. Desse município era exportado 

arroz, fumo, café armazenado em armazéns para então partirem para as ferrovias. 

(ARRAIS, 2007, p. 108). 

 

Anápolis, ao reforçar sua função econômica e, sobretudo, de interligação entre as 

regiões goianas, estabeleceu, como indica Arrais (2007), os “vínculos com o Norte goiano e 

também com o Nordeste e o Sudeste”. O reflexo material da importância regional de Anápolis 

foi sentido na organização do intraurbano, que passou a receber melhorias em infraestrutura.  

Faissol (1952), ao descrever o momento vivido pela cidade, destacou a implantação dos 

serviços de água, melhorias no serviço de iluminação, calçamento das ruas, construção de um 

grande número de casas. Acrescenta-se também o dinamismo comercial no interior da cidade, 

ilustrado pela intensa movimentação de caminhões vindos de várias partes do Mato Grosso 

Goiano, o que reforça o papel de entroncamento comercial assumido por Anápolis na região. 

Nesse sentido a revista Informação Goiana destacou: 

 

Annapolis está se tornando em Goiás um município modelo. As suas indústrias 

crescem, a sua lavoura já se incrementa sob processos modernos, os seus 

melhoramentos urbanos surgem a cada dia. Segundo referem os jornais a cidade 

inaugurou a 1º deste, suas novas instalações de “Força e Luz”, aparelhando-se, 

assim, da energia necessária para suas diversas indústrias e de iluminação 

condizente ao adensamento local. 

 

Portanto, frente às relações existentes entre o processo de incorporação do Mato 

Grosso Goiano à economia nacional e a importância histórica de Anápolis na região, é que 

nos colocamos diante do desafio de destacar e analisar as relações existentes entre o 

desenvolvimento econômico de Anápolis como centro regional e a estruturação do seu espaço 

intraurbano.  

 

1.3 – Periodização do desenvolvimento econômico e estruturação do espaço 

intraurbano de Anápolis
6
 

Com o objetivo de analisar o desenvolvimento econômico de Anápolis no 

decorrer do século XX e início do XXI, bem como os reflexos deste na estruturação 

                                                 
6
 Por desenvolvimento econômico entendemos o aumento da capacidade produtiva (produção de bens e 

serviços), as alterações ocorridas na estrutura econômica e as melhorias urbanas advindas desse processo.  

 

 



 51 

 

intraurbana, propomos realizar a delimitação dos principais períodos históricos da cidade. 

Nestes períodos, procuraremos identificar as principais atividades econômicas do município, 

os processos que as impulsionaram e como se dava à organização do espaço intraurbano, 

especialmente, no que diz respeito à localização do centro econômico e ao direcionamento da 

expansão urbana.  

Santos (2004) indica que quando se deseja explicar determinadas localizações 

torna-se fundamental levar em conta as ações realizadas no passado e no presente, sejam elas 

motivadas pelas necessidades locais ou extralocais. Para isso é preciso proceder a um enfoque 

“espaço-temporal”, isto porque, o espaço de hoje é fruto do trabalho realizado ao longo do 

tempo. Assim, a partir da compreensão de que a produção do espaço é fruto das relações 

humanas de produção, engendradas pelo sistema econômico hegemônico, acumuladas ao 

longo do tempo, precisamos sim, identificar os principais períodos de produção do espaço 

anapolino e as principais marcas espaciais firmadas ao longo do tempo. Santos (2004) ainda 

ressalta que este procedimento se justifica, pois em cada período da história, o valor de uma 

mesma variável se transforma e que isso se dá porque em cada período histórico de um dado 

lugar, o sistema econômico estabelece suas prioridades para reproduzir-se. Estas prioridades, 

por sua vez, vão estabelecendo tempos e espaços distintos conforme atuam suas variáveis e 

duram os eventos que as alimentam.  

Outra questão que destaca a importância de periodizar a evolução da cidade de 

Anápolis é o fato de que os principais estudos sobre a cidade como: França (1974), Polonial 

(1995), Freitas (1995 e 2002)
7
 e Luz (2001), Freitas (2004), Montessoro (2006) entre outros 

recorreram a essa metodologia, indicando-nos que a explicação da realidade contemporânea 

tem suas raízes firmadas ao logo do processo histórico. Sendo assim, ao analisar a evolução 

de Anápolis desde seu surgimento até os dias atuais podemos identificar cinco períodos 

principais, são eles:  

 O surgimento do povoado e o crescimento econômico e urbano inicial: 1870 a 1900; 

 O fortalecimento econômico e a inicial estruturação urbana: 1900 a 1930; 

 A consolidação econômica regional e as melhorias urbanas: 1930 a 1950; 

 A importância regional posta à prova e a organização urbana: 1950 a 1970; 

 A implantação do Distrito Agro-Industrial e os reflexos na organização urbana: 1970 a 

1990. 

                                                 
7
 Freitas (1995 e 2002) apesar de não delimitar períodos específicos apresenta em sua análise os principais 

elementos que promoveram o desenvolvimento de Anápolis em momentos distintos. 
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Antes de iniciarmos a periodização do desenvolvimento econômico e da 

estruturação do espaço intraurbano de Anápolis, consideramos que alguns esclarecimentos 

precisam ser feitos. O primeiro deles é a respeito da definição dos períodos propostos. Por 

entender que os principais eventos que marcaram os períodos definidos não se limitam a 

nenhuma periodização, optamos por definir datas exatas para iniciar e finalizar cada período 

visando facilitar a coleta de dados econômicos e populacionais usados na análise dos mesmos. 

O segundo se refere ao que buscamos destacar em cada período, pois como já destacamos 

vários estudos sobre Anápolis também se pautaram em periodizações. A nossa proposta de 

periodizar busca evidenciar em cada período a importância econômica de Anápolis para a 

região em que se insere e como o intraurbano se organizou para atender a tais demandas, o 

que também se constitui no foco principal desta pesquisa.  A partir de tais esclarecimentos 

procederemos à complexa e desafiadora proposta de periodizar as principais fases do 

desenvolvimento do município de Anápolis. 

Para iniciarmos a caracterização dos principais períodos econômicos e de seus 

respectivos reflexos na organização do espaço intraurbano de Anápolis no decorrer do século 

XX até os dias atuais, é preciso recuar no tempo e buscar no século XIX os fatores que 

condicionaram o surgimento desse município, bem como os determinantes do seu 

desenvolvimento. 

 A razão desse procedimento se justifica porque, como veremos, o principal fator 

que condicionou o surgimento do povoado e determinou seu crescimento foi sua localização 

geográfica estratégica, que assim se constituiu porque se encontrava entre os principais 

núcleos urbanos da época, o que fez dessa região entroncamento das principais rotas de 

passagem e posteriormente, graças às condições naturais favoráveis (córregos e pastagens), 

ponto de descanso e pouso dos viajantes. Característica que foi e ainda é relevante.  

Também destacaremos os demais fatores que, somados à localização geográfica, 

permitiram a Anápolis alcançar a posição de destaque no cenário regional no decorrer do 

século XX. Dentre esses fatores cita-se a questão religiosa, que associada à presença de uma 

relativa população no sul da província de Goiás e da existência de uma incipiente organização 

econômica propiciou a doação de terras para a construção da capela de Sant‟Ana, que por sua 

vez, favoreceu a primeira aglutinação significativa de pessoas e deu origem ao povoado 

inicial. Somam-se a estes fatores as condições propícias ao desenvolvimento da agricultura, 

isto por que o município de Anápolis se encontra na região do Mato Grosso Goiano, que 

dispõe de várias condições naturais favoráveis à prática agrícola, como destacamos 

anteriormente. 
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1.3.1 – O surgimento do povoado e o crescimento econômico e urbano inicial: 1870 a 

1900
8
   

 

A história do surgimento de Anápolis é impregnado pela lenda em torno da 

devoção da senhora Ana das Dores, a Sant‟Ana. Uma das versões muito difundida, diz que a 

referida senhora passava pela região, onde hoje se encontra Anápolis, quando um de seus 

animais, que trazia na bagagem a imagem da santa, empacou. Tal situação foi tida como sinal, 

isto é, o desejo de Sant‟Ana de permanecer no local. A outra versão, diz respeito a uma 

promessa feita também pela senhora Ana das Dores à santa. Um dos animais de sua comitiva 

havia se perdido e este carregava uma carga valiosa, então, a mulher prometeu à santa que 

construiria uma capela em sua homenagem naquele local se o animal fosse encontrado. 

“Lendas à parte”, parafraseando Polonial (2007), tal história nos permite algumas 

interpretações. A primeira se refere à localização geográfica favorável, pois antes mesmo da 

existência do povoado, a região já era rota de passagem dos viajantes, o que constituiu o 

primeiro pilar do surgimento e, concomitantemente, um condicionante do desenvolvimento 

comercial do futuro município. A região em que surgiria o núcleo inicial de Anápolis 

localizava-se entre a Cidade de Goiás, Pirenópolis e Silvânia, municípios que no fim do 

século XIX apresentavam uma relativa concentração populacional em comparação com o 

centro-norte da província de Goiás e eram os suportes para a atividade agrícola. Eram também 

essas cidades que mantinham o contato da província goiana, pela Estrada do Sudeste e do Sul, 

com o triângulo mineiro e com a província de São Paulo, ou seja, a futura Anápolis se 

encontrava na região mais dinâmica de Goiás. Foram os fazendeiros dessa região, devotos a 

Nossa Senhora de Santana e interessados em incrementar o entreposto comercial no local e 

obter a valorização de suas terras, que doaram, em 1870, as terras para a construção da capela 

para a santa. Estes também se empenharam na construção da mesma, iniciada em 1871. A 

construção da Capela promoveu um significativo povoamento na região, como destaca 

Polonial (2007, p. 17): 

 

A construção da capela foi importante para aglutinar mais pessoas no povoado, pois 

se, em 1871, existia apenas sete casa, no ano seguinte, esse número foi para 20 

moradias, com uma população estimada em 120 pessoas só no povoado, excluída a 

população rural, que era de aproximadamente 95% do total dos habitantes da região. 

 

                                                 
8
 Por crescimento econômico consideramos o aumento da capacidade produtiva da economia, isto é, o aumento 

da produção de bens e serviços. 
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O fator religioso se constitui assim, no segundo pilar do surgimento do município. 

A devoção a Sant‟Ana, que já era festejada na região desde 1833 foi responsável, como 

vimos, pela doação de terras, em 1870, por fazendeiros da região para a construção da capela 

de Santana para que os devotos da santa fizessem suas orações
9
. Tal situação permite, 

segundo Polonial (2007), deduzir que o povoado não se iniciou com a capela, pois sua 

construção vinha atender a demanda da população da região. A outra questão em relação à 

doação de terras e a própria construção da capela gira em torno da dinamização econômica 

pela qual a região passaria, como podemos perceber no relato de Polonial (1995, p. 36) sobre 

o assunto: 

 

Quando Gomes de Souza Ramos veio para a localidade, em 1870, e começou a 

construir uma capela, recebeu pleno apoio dos fazendeiros locais. Era a 

possibilidade de incrementar o entreposto comercial local, gerando lucros para os 

moradores da região por meio de suas paragens de tropeiro.  

 

A construção da capela respondeu às expectativas dos fazendeiros, contribuindo 

duplamente com o futuro do município. Primeiro, porque, o povoado foi, gradativamente, 

confirmando sua função de entreposto comercial, visto que, se firmava como ponto de parada 

das comitivas que realizavam o comércio na região. Segundo, porque o crescimento 

populacional se fez contínuo e fomentou o desenvolvimento da agropecuária de subsistência, 

que mais tarde se tornaria comercial, além de desenvolver o artesanato e comércio local, 

outras atividades que se tornariam bastante representativas da futura cidade. O elemento 

religioso também se fez importante no período da criação da freguesia, isto é, da Paróquia de 

Sant‟Ana no povoado e mesmo para a elevação do povoado à condição de vila. 

No decorrer do século XIX, o crescimento do povoado foi lento, mas, constante. 

Tanto que no fim desse século o crescimento populacional, agrícola e mesmo urbano 

justificou a reivindicação da sociedade local para fazer da então capela de Sant‟Ana 

(subordinada a paróquia de Pirenópolis) uma paróquia, isto é,  elevá-la à condição de 

freguesia. O fator religioso se fez importante, pois a solicitação de elevação da capela a 

condição de freguesia (paróquia) foi baseada nos registros de batismo. Assim, foi criada, em 

1873, a freguesia de Sant‟Ana das Antas. Desde então, a base para o desenvolvimento do 

povoado foi se consolidando. Os iniciais pontos de pouso de tropeiros, construídos no largo 

da igreja Santana, foram evoluindo para entreposto comercial. 

                                                 
9
 Para saber mais sobre a importância das doações e criação de patrimônios para a valorização econômica de 

uma cidade ou região consultar: MARX, Murilo. Cidade no Brasil, cidade de quem? São Paulo: EDUSP, Nobel, 

1991. 
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Resta-nos ainda destacar o terceiro pilar do desenvolvimento, que entendemos ser 

as condições naturais representadas pelos solos férteis, uma vez que a região de Anápolis se 

encontra na região do Mato Grosso Goiano e tem abundante rede de drenagem (pois aí se 

localizam os limites de duas grandes bacias hidrográficas: a Amazônica e a Platina), além do 

clima ameno com duas estações bem definidas (uma seca e outra chuvosa) próprias do clima 

tropical de altitude (visto que o sítio urbano de Anápolis se encontra a 1050 metros de 

altitude). Essas características, associadas à localização privilegiada, foram fundamentais para 

o desenvolvimento agrícola da região, especialmente nas três primeiras décadas do século 

XX, como salienta França (1974, p. 639): 

 

Assim, Anápolis despontava numa área propicia às explorações agro-pastoris e nas 

proximidades da mais importante rota comercial de Goiás.  

Atesta essa realidade, a mudança do nome da Freguesia em 1884 para Santana dos 

Campos Ricos. 

 

 

Desse modo, a localização geográfica, a incipiente organização econômica, a 

relativa concentração populacional, somados ao fervor religioso (ou ao interesse de promover 

comercialmente a região) constituíram os alicerces para o desenvolvimento de Anápolis no 

século XX. Polonial (2007) aponta que existem vários relatos de viajantes que passaram pela 

região de Anápolis entre os anos de 1819 a 1889 os quais já acusavam a existência de 

atividades agropecuárias e comerciais na região, embora a economia goiana fosse marcada 

por atividades restritas a uma economia fechada. O autor afirma também que esse primeiro 

momento da história de Anápolis correspondeu ao período de significativa fixação de 

população na região: 

   

Ente 1870 e 1887, quando Sant‟Ana das Antas ainda não tinha autonomia política, a 

migração para a região era uma constante, pois, com dois anos de formação, três mil 

pessoas já estavam morando no  local. Esse crescimento foi continuo, com uma boa 

média de 2,96% ao ano entre 1872 e 1900. Isto posto, podemos deduzir que, em 

1887, ali já estava residindo uma população em torno de 4.800 pessoas. 

(POLONIAL, 1995, p. 37) 

 

O significativo crescimento populacional logo nos primeiros anos de formação do 

povoado exigiu o surgimento de alguns benefícios. Entre estes se destacaram a abertura da 

primeira escola pública em 1873 (só para homens), a construção do primeiro cemitério em 

1882, e da casa de detenção em 1884. As trocas comerciais também se avolumavam o que fez 

a surgir as primeiras casas de comércio que vendiam as mais variadas mercadorias para o 
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mercado consumidor local. O contínuo crescimento populacional e comercial levou o então 

povoado, que em 1873 passou a ser freguesia, à condição de vila em 1887, pela Lei Provincial 

nº 811 de 15 de dezembro do mesmo ano
10

. A maior autonomia política e tributária em 

relação à Pirenópolis significou um importante passo para o desenvolvimento do povoado, 

pois possibilitaria maior dinamismo aos agentes econômicos locais. 

Em síntese, percebemos que a origem e o desenvolvimento do povoado se 

estruturaram em três pilares: 1) a localização geográfica; 2) as condições naturais propícias ao 

desenvolvimento agrícola; 3) as questões religiosas (em menor escala), pois estas estavam 

muito mais associadas aos interesses dos fazendeiros da região em desenvolver 

comercialmente a localidade que à devoção a Sant‟Ana. Polonial (1995) também apresenta o 

surgimento do povoado estruturado em três fatores, sendo eles: as condições geográficas, 

vocação comercial e o fervor religioso. Contudo, em nossa interpretação, entendemos que a 

“vocação comercial” foi muito mais fator de desenvolvimento do povoado que de surgimento. 

A importância alcançada pela atividade comercial foi uma conseqüência da localização do 

povoado na zona de entroncamento entre os núcleos urbanos mais dinâmicos da província de 

Goiás e desta com as áreas mais desenvolvidas do país, onde a passagem era inevitável. Tal 

situação destaca a localização geográfica como fator responsável pelo surgimento do povoado 

e posteriormente para o desenvolvimento comercial, definindo as origens históricas dos 

anapolinos. 

 

1.3.2 – O fortalecimento econômico e a inicial estruturação urbana: 1900 a 1930 

 

A elevação à categoria de vila (1887) garantiu mais autonomia à futura cidade de 

Anápolis, propiciando as condições necessárias para a estruturação do município no século 

XX. A condição de vila foi acompanhada pela formação da administração local, permitindo 

que várias instituições fossem criadas. A exemplo pode-se citar: a Coletoria Municipal 

(1888), os Correios (1890), a primeira Lei Orgânica (1896) e a cadeia pública (em 1905, com 

18 anos de atraso,visto que era uma das exigências para a instalação da vila) . Acrescenta-se a 

tais condições o crescimento populacional, que se fez constante desde a formação do 

                                                 
10

 Todavia, é preciso destacar que somente depois de 4 anos e 3 meses de criada é que a vila foi efetivamente 

constituída. Polonial (2007) atribui essa demora na constituição da vila a falta de representatividade política da 

vila, às crises políticas no período de transição da Monarquia para a República e também devido as exigência 

feitas para que esta fosse implantada, como por exemplo, a construção da cadeia, da casa de câmara e de uma 

escola. 
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povoado, fazendo com que a vila apresentasse, segundo o censo demográfico de 1900, uma 

população de 6.296 habitantes (um crescimento populacional de quase 4% ao ano desde a 

criação do povoado). Paralelamente ao crescimento populacional ocorreu o incremento da 

agricultura e do comércio voltados principalmente para o abastecimento local. São, portanto, 

essas características que nos permitem iniciar a delimitação desse período a partir de 1900. 

A organização da administração local, o crescimento populacional e das principais 

atividades econômicas permitiram a então vila promover importantes melhorias estruturais. 

Tanto que, em 1903, já se observava a preocupação com a organização desta frente ao 

crescimento urbano, o que pode ser ilustrado pela Lei Municipal nº 34 de 20 de março. A 

referida Lei alterava ou mantinha o nome das principais ruas da vila, período que também se 

observa às primeiras tentativas de urbanização como a arborização do primeiro centro de 

Anápolis, isto é, a praça Santana.  

O crescimento populacional, econômico e a incipiente urbanização, somadas a 

maior representatividade política da Vila de Sant‟Ana das Antas, fez com que esta fosse 

elevada à condição de cidade pela lei nº 320, assinada em 31 de Julho de 1907, pelo 

presidente do estado de Goiás Miguel Rocha Lima. Era o que Anápolis precisava para 

continuar sua trajetória, pois a partir de então muitas melhorias foram conseguidas pelo 

município, dentre as quais Polonial (2007, p. 27-28) destaca: 

 

Nesse período, tem início na economia do município uma agricultura comercial, 

bem como o embrião de um promissor comércio urbano. Nessa época, algumas 

melhorias foram conseguidas como: instalação da primeira agência postal telegráfica 

(1908); criação da Comarca (1914); inauguração da rodovia Anápolis-Roncador  

(1920); início do fornecimento de energia elétrica (1924); inauguração do primeiro 

grupo escolar, que hoje é o Colégio Estadual Antesina Santana (1926); fundação do 

Hospital Evangélico Goiano (1927). 

 

Todas as realizações citadas anteriormente revelam a importância dos primeiros 

trinta anos para a estruturação interna da cidade. Foi nesse período que Anápolis germinaria 

sua condição de referência econômica no cenário goiano. A agricultura, até então 

predominantemente de subsistência e restrita à região, começa a assumir papel de destaque na 

economia local, uma vez que começava a se tornar comercial a partir da exportação do arroz e 

do café. Como afirma França (1974, p. 644): 

 

Nos fins da década de 1910 a produção da agricultura do município já se abrira à 

exportação, que há dezenas de anos se limitava ao gado bovino, fumo em rolo e em 

folha. A agricultura passava a contribuir, para maior volume das vendas e aumento 

da arrecadação municipal, com a produção do arroz e do café. 
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Os migrantes japoneses e italianos, instalados respectivamente na região de 

Nerópolis e Nova Veneza, muito contribuíram para promover o crescimento da agricultura do 

município, especialmente das lavouras de café e do arroz. Os japoneses, em especial, 

cultivavam uma maior variedade de produtos, contribuindo para diversificar e dinamizar a 

economia anapolina. Os sírios também chegaram nesse período, por volta de 1911, fixaram-se 

como comerciantes e inauguraram lojas de maior porte, verdadeiros armazéns gerais. 

O comércio ganha impulso, embrião do que seria uma das principais atividades 

econômicas do município em tempos vindouros. França (1974 e 1985), Polonial (1995), Silva 

(1997) destacam que a partir de 1911 Anápolis já começava apresentar maior crescimento 

comercial, marcado pela instalação de vários estabelecimentos comerciais, como por 

exemplo, a Rainha da Barateza (1911) e Casa ABC (1919), ambas fundadas por famílias 

vindas de Pirenópolis para Anápolis.  

A população do município crescia e se compunha de pessoas vindas das mais 

diversas regiões brasileiras, em especial de Minas Gerais, mas também de São Paulo, Bahia, 

Maranhão, Piauí e mesmo das regiões goianas menos dinâmicas, como o leste e o centro-

norte. França (1974, p. 643) destaca a importância da migração para a composição da 

população anapolina:  

 

Os elementos imigrantes contribuíram com mais de 50% no crescimento do número 

de habitantes da área municipal, formando uma população essencialmente rural.[...] 

a grande maioria começou a chegar a partir do segundo decênio deste século. 

  

A tabela abaixo ajuda a verificar a contribuição dos migrantes no crescimento 

populacional do município no período analisado: 

 

Tabela 05 

Crescimento da população do Município: 1900 – 1935 

 

Períodos Incremento do 

cresc. Natural 

% Crescimento 

Real 

% 
Incremento das 

Imigrações 

% 

1900 - 1920 3.300 47,5 9.741 154,4 6.441 52,5 

1921 - 1935 7.560 52,8 17340 108,1 9,780 51,2 

   Fonte: França (1974, p.643) 
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Nesse período, a rodovia Anápolis-Roncador foi uma melhoria de grande 

significância, pois ela cumpriria o papel fundamental de romper com o isolamento da região 

com as áreas mais dinâmicas do país. Foi a rodovia Anápolis-Roncador decisiva para atender 

às demandas do crescimento inicial de Anápolis, tanto da agricultura quanto do comércio e 

das funções urbanas da cidade. Segundo Polonial (2007, p. 28), a construção da rodovia  

 

[...] foi decisiva, isso porque permitiu escoar, com mais rapidez, os produtos da 

região pela via férrea, fazendo de Anápolis ponto de ligação entre a estação final e a 

região centro-norte de Goiás, ampliando as atividades comerciais no município. 

 

A chegada da ferrovia às terras goianas (1914) significou muito para integração de 

Goiás com o sudeste, que a partir de então se deu de forma gradativa, mesmo que muitas 

vezes, por razões políticas, o avanço dos trilhos tenha vivenciado momentos de 

descontinuidades, embora o processo criador e transformador se mantivesse contínuo.  

Não podemos deixar de salientar também a importância desse evento para a 

formação e expansão da rede urbana goiana, como salienta França (1985), Teixeira Neto 

(2000), Borges (2000) entre outros, muitos núcleos urbanos originaram-se a partir das 

estações ferroviárias dentre os quais se destacam: Anhanguera, Cumari, Goiandira, Ouvidor, 

Urutaí, Roncador, Pires do Rio, Tavares, Leopoldo de Bulhões. Outros como Catalão e 

Silvânia, cidades surgidas no período colonial, experimentaram uma nova fase de 

prosperidade. Houve ainda, aqueles que tiveram a oportunidade para expandirem como foi o 

caso de Ipameri e mais expressivamente de Anápolis.  

Anápolis encontrou na introdução da ferrovia em Goiás a oportunidade para 

expandir o crescimento iniciado nos primeiros anos do século XX.  Primeiro, com a ligação 

rodoviária da cidade à ponta dos trilhos em Roncador. Segundo, porque estava na rota do 

prolongamento dos trilhos nas terras goianas. A perspectiva da chegada dos trilhos em 

Anápolis, na análise de vários autores da literatura goiana desde cedo impulsionou o 

crescimento econômico, urbano, populacional e mesmo o político do município.
11

 França 

(1985, p.115) afirma que nesse período: 

 

Transferia-se para Anápolis, em novas bases tecnológicas e sociais, a função 

histórica desempenhada pela cidade de Pirenópolis desde os tempos coloniais: ponto 

de conexão das vigas goianas do sul e do norte (as estradas do sudeste e do norte). 

 

                                                 
11

 Consultar: Polonial (1995), França (1974), Borges (1990) entre outros. 
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Vê-se que Anápolis vinha constituindo-se na cidade para onde convergiria a 

produção das mais diversas regiões de Goiás para serem encaminhadas pela rodovia até a 

estação de Roncador. Tornou-se também a receptora das mais diversas mercadorias vindas do 

sudeste para serem distribuídas para as mais longínquas regiões. A cidade ao mesmo tempo 

era receptora da produção e “pólo” de distribuição comercial do estado. Para atender a tais 

demandas desenvolveu-se também a prestação de serviços, como por exemplo, a hospedagem, 

muitas vezes oferecida pela própria casa comercial a seus clientes e também por pessoas 

desprovidas de estabelecimentos comerciais. 

A importância de Anápolis se efetivava. As atividades comerciais se 

diversificavam, novos equipamentos foram instalados na cidade como as beneficiadoras de 

arroz e de café, que possibilitavam agregar valor às mercadorias do município. São desse 

período também as usinas geradoras de energia e as primeiras alvenarias. O serviço médico 

foi outra novidade que Anápolis passava a oferecer com a fixação dos primeiros médicos na 

cidade, serviço que até então era prestado por profissionais itinerantes. 

A conseqüência do dinamismo econômico vivenciado pela cidade, além de lhe 

conferir destaque regional, propiciara significativo crescimento populacional, como se pode 

observar na tabela abaixo: 

  

Tabela 06 

Crescimento da população do Município  

1901 a 1933 
 

Períodos Incremento 

absoluto 
% Média anual % 

1901 - 1910  2.180 34,72 3,46 

1911 - 1920 7.561 89,24 8,92 

1921 - 1933 17.338 108,29 7,2 

                              Fonte: Dados do IBGE e estimativas 

 

O aumento populacional estimulou o loteamento de Anápolis na parte alta ou na 

chamada “cidade nova”, a oeste, resultando no surgimento da Vila Guarani e do Bairro 

Catingueiro, que por conseqüência impulsionou os primeiros empreendimentos imobiliários. 

Segundo França (1985), a administração municipal procurou assegurar a regularidade na 

ocupação urbana. Para tanto, procedeu ao loteamento de parte da fazenda Catingueiro, e fez 

da área destinada à ocupação urbana um condomínio da Intendência Municipal. 
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O sítio urbano que inicialmente era restrito ao primeiro terraço do ribeirão Antas 

atinge o segundo terraço, fazendo recuar a zona rural. Nesse momento, já é possível perceber 

certa orientação quanto à organização do espaço intraurbano anapolino a partir das atividades 

econômicas e de suas principais saídas, como se pode observar na análise de França (1985, p. 

118): 

 

Dois fatores foram decisivos para o desenvolvimento e mudança das feições iniciais 

do centro urbano, dado ao impulso social que provocaram: a finalização das obras da 

estrada de rodagem que ligou Anápolis com o ponto terminal da estrada de ferro 

(Roncador, em 1920); e o reinicio da implantação da via férrea, em 1922, que 

reanimou as expectativas da sua chegada em tempos breves. 

 

O crescimento da cidade rumo ao segundo terraço esboçava a “cidade alta”, a 

oeste. Segundo França (1974), é só a partir dos anos 20 que a cidade vai reforçar seus 

aspectos urbanos. Embora tenham sido iniciados na década anterior, estes podem ser 

ilustrados pelos traçados das ruas, agora com maior regularidade e de caráter radiocêntrico 

(uma vez que todas as ruas convergiam para o centro). As construções também se 

modernizavam a partir do uso da alvenaria, materiais tidos na época como modernos. 

O maior crescimento da cidade se deu nas direções oeste e sudoeste. 

Posteriormente, quando foi definido o percurso da ferrovia no interior do espaço urbano, as 

iniciativas de ocupação urbana se dirigiram para a região norte. Ressalta-se que nesta direção 

estavam as saídas de articulação com o norte goiano, em especial São Francisco e Jaraguá 

como se pode observar no croqui da planta urbana de Anápolis de 1915 (figura 03). A 

expansão para o sul e sudoeste só ocorreram a partir da década de 1950, quando se iniciou a 

construção da rodovia para Goiânia. 

Apesar de todo crescimento e incremento nas feições urbanas, a falta de recursos 

da administração pública constituía-se num dos maiores obstáculos para a construção das 

obras de infraestrutura necessárias à cidade. Mesmo com essa dificuldade, inúmeras 

mudanças ocorriam no interior da cidade. Uma delas refere-se aos vários deslocamentos do 

centro, aqui entendido como área de maior dinamismo econômico, que acompanhava as 

mudanças ou a maior concentração das atividades comerciais, como ressalta Silva (1997, p. 

18) “O primeiro centro foi a Praça Santana e a Rua Manoel D‟Abadia; o segundo, a Av. 

Miguel João. O terceiro centro a se formar foi a Praça Americano do Brasil, próximo à 

estação ferroviária [...]”.  
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O crescimento econômico registrado na cidade nesse período seja na agricultura, 

no comércio, ou na prestação de serviços foram significativos. O crescimento da população e 

das melhorias urbanas também foi sensível. Esse período foi marcado por um crescimento 

pautado essencialmente em fatores internos, isto por que, contou com condições próprias para 

se desenvolver: localizava-se na porção de terras mais férteis do estado, permitindo-lhe 

elevados índices de produtividade; dispunha de uma localização favorável o que permitiu que 

se tornasse entroncamento para as trocas comercias do estado. O anúncio de chegada da 

ferrovia vinha favorecer o dinamismo, tornar mais rápido e eficiente o escoamento da 

produção agrícola do município e da incipiente indústria do sudeste para o interior do Brasil, 

intensificando o processo de integração econômica do território nacional. Comprovam o 

dinamismo econômico existente em Anápolis antes da chagada dos trilhos o que diz França 

(1985, p. 120): 

 

 Em 14/07/1935, partia de Anápolis a primeira composição ferroviária, levando sete 

vagões carregados com 1, 916 sacas de arroz e café rumo a Araguari, ponto de 

conexão com a estrada de ferro da Mogiana. A Vila de Antas conquistara, 

definitivamente, a posição de cidade e a condição básica de desenvolver-se como 

centro regional de comércio e prestação de serviços. 

 

Sobre este período resta-nos ainda apresentar, mesmo que de forma sucinta, o 

contexto econômico nacional, que também se constituiu num dos elementos favoráveis para o 

desenvolvimento de Anápolis. O movimento migratório em direção ao centro do país já se 

fazia presente desde 1910, em vista da interiorização da lavoura cafeeira. As motivações para 

a expansão agrícola para o interior eram variadas e iam desde o esgotamento dos solos e as 

geadas ao encarecimento das terras paulistas e paranaenses. A industrialização que começava 

a se estruturar no sudeste constituía-se num mercado consumidor favorável tanto para os 

gêneros alimentícios quanto para a matéria-prima. Assim, a possibilidade de encontrar solos 

férteis e mais baratos impulsionou a expansão agrícola para o sul de Goiás. Nesse contexto, 

Anápolis, com a maior parte de suas terras na chamada região do Mato Grosso Goiano, 

dispunha das condições desejadas para a expansão agrícola. 

Em síntese, podemos dizer que o desenvolvimento de Anápolis apoiou-se em 

várias condições favoráveis: a industrialização nascente no sudeste; a busca por novas regiões 

agrícolas; encontrava-se numa localização geográfica estratégica entre os principais núcleos 

urbanos do estado e deste com o sudeste; terras férteis e inicialmente baratas. Condições que, 

associadas, permitiram à cidade dinamismo econômico e destaque regional. 
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1.3.3 – A consolidação econômica regional e as melhorias urbanas: 1930 a 1950 

 

O período que se inicia com a década de 1930 foi tanto o momento de 

confirmação do desenvolvimento alcançado por Anápolis nas décadas anteriores, quanto o de 

dar continuidade ao crescimento e estruturação local e de sua função regional. Nos anos 30, 

Anápolis contava com desenvolvimento econômico significativo, crescimento populacional 

gradativo e a aproximação da economia anapolina aos centros mais dinâmicos do país se fazia 

necessária. 

A chegada da ferrovia Goyaz ao município representava a solução para o principal 

problema que se impunha, a escassa e precária rede rodoviária, que há muito não comportava 

o dinamismo da região liderada por Anápolis, tanto para exportar o que se produzia quanto 

para importar os produtos exigidos pelo crescente mercado consumidor. Sobre a importância 

da chegada da estrada de ferro em Anápolis assim se expressou Polonial (1995, p. 51): “A 

chegada dos trilhos ensejava a possibilidade concreta de dinamizar ainda mais a economia 

local, notadamente a agricultura, o comércio e os serviços”.  

Em 1935, Anápolis contava com uma população de 33.375. Os serviços urbanos 

também já eram referência no estado, especialmente no que tange ao comércio. A agricultura 

havia alcançado o caráter comercial. Em 1932, segundo Polonial (1995), a cidade possuía a 

maior plantação de café do estado. Os trilhos avançavam em direção às terras goianas, 

Vianópolis (1924) e Leopoldo de Bulhões (1931), o que contribuía para fomentar em 

Anápolis novas melhorias urbanas, atrair mais migrantes, estimular o surgimento de novos 

serviços e novas atividades comerciais, indústrias de beneficiamento entre outros. 

No início da década de 1930, a expectativa da chegada da ferrovia agitava os 

ânimos da sociedade como um todo. O lançamento da pedra fundamental da estação em 1933 

foi suficiente para gerar grande entusiasmo, que foram sentidos nos discursos de exaltação ao 

progresso que traria a ferrovia e nos reflexos concretos desta para a cidade. A modernidade 

deveria estar expressa na estação ferroviária (que deveria ter um prédio moderno) e em toda 

cidade (que precisava modernizar-se). Novos prédios foram construídos, os velhos 

reformados e muitos outros serviços e atividades comerciais surgiram, dentre eles a instalação 

de bares, cervejarias, sorveterias e o aparecimento de vida noturna. Ocorrem também vários 

melhoramentos urbanos, observados no melhoramento das ruas e na maior preocupação com 

o saneamento básico, água e esgoto. Como bem sintetizou Polonial (1995, p. 53): 
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Para receber a Estrada de Ferro, a cidade experimentou mudanças significativas na 

sua fisionomia urbana, com a reforma de antigos prédios públicos ou privados, 

residenciais ou comerciais, além de novas construções. 

 

Em fim, no dia 7 de setembro de 1935 a “Goyaz” chegava definitivamente em 

Anápolis e era tida como a “super conquista do ano”. A ferrovia vinha (como diziam os 

discursos mais exaltados) “resolver todos os problemas do município”. Para receber a ferrovia 

com a devida pompa, foi criada uma comissão de festejos. Nas comemorações todos foram 

lembrados, desde os políticos que mais se empenharam para o prolongamento até os 

trabalhadores da ferrovia. A chegada da ferrovia fez Anápolis assumir definitivamente o papel 

de centro comercial da região, condição iniciada antes mesmo da chegada dos trilhos.  

Polonial (1995) afirmou que os trabalhos de construção da ferrovia se 

intensificaram nas décadas de 1920, 1930 e 1940, período em que “Anápolis passa a exercer 

hegemonia econômica e de prestação de serviços sobre várias cidades goianas”. Isto foi 

possível por que Anápolis, usufruindo sua posição geográfica estratégica e agora contando 

com o transporte ferroviário, efetivava-se como ponto de convergência de várias regiões, 

como bem ilustra o mapa da evolução do sistema viário, ligando Anápolis a várias cidades 

goianas (figura 4). 

Os discursos não deixavam de destacar os longos anos de espera pela ferrovia, 

mas reforçavam que a partir de agora, os anapolinos seriam recompensados pelo processo de 

aceleração do desenvolvimento econômico que a ferrovia introduziria na cidade, 

transformando-a no maior centro comercial do estado. O crescimento econômico da cidade 

nesse período, atrelado diretamente à função de centro comercial, estimulou o crescimento 

populacional de Anápolis. 

 

Tabela 07 

Evolução da população de Anápolis entre 1935 e 1950 

 

Ano População Período % Ano 

1935 33.375 - - 

1940 39.148 1936 - 1940 3,24 

1950 50.338 1941 - 1950 2,02 

         Fonte: Censos do IBGE no período:1935-1950. 

         Adaptado de Polonial (1995, p. 37 
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O crescimento populacional, por sua vez, foi responsável pela expansão urbana de 

Anápolis. Esse crescimento foi observado principalmente nas direções norte e sudeste da 

cidade. A sudeste o crescimento esteve associado à especulação imobiliária, que fez a cidade 

atravessar o córrego Antas em sua margem direita, dando origem ao bairro Jundiaí (1941). Ao 

norte a expansão foi direcionada ao longo da avenida que levava à saída para a CANG 

(Colônia Agrícola Nacional de Goiás). O centro econômico localizava-se em torno da Estação 

Ferroviária que, como indica Silva (1997), constituiu-se no terceiro centro econômico de 

Anápolis. O quarto e último centro localiza-se nas proximidades da Praça Bom Jesus, que é 

até hoje o marco central da cidade. A figura 05 ilustra o direcionamento da expansão urbana 

de Anápolis até 1948. 

Vale ressaltar que, nesse período de grande crescimento populacional e urbano, a 

cidade enfrentou sérios problemas relacionados à infraestrutura insuficiente, especialmente no 

que se refere à distribuição de energia elétrica e aos serviços de saneamento básico. Outro 

problema que afligiu os anapolinos foi a pouca oferta de emprego diante do grande número de 

migrantes que se dirigiam para a cidade na esperança de encontrar empregos, melhores 

salários e condições de vida, como explica França (1974, p. 653): 

 

A absorção insuficiente da mão-de-obra em constante oferta, com a entrada 

constante de migrantes, gerou situações de desemprego e subemprego, o que bem 

demonstrava o baixo nível das populações da periferia urbana, concentradas de 

periferia nas principais saídas da cidade para Goiânia e para a CANG e nas 

imediações do cemitério, a noroeste. 

 

No plano regional, a análise de dois fatores se faz fundamental para entendermos 

a importância alcançada por Anápolis no período em questão: a construção de Goiânia (1933) 

e a instalação da CANG (1941). A construção de Goiânia fez de Anápolis um centro de 

abastecimento para atender tanto as obras quanto o consumo da população. Condição que 

permitiu a Anápolis significativo crescimento. Nesse período as olarias tiveram crescimento 

extraordinário. Anápolis também forneceu mão de obra.  

A instalação da CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás), por sua vez, 

ratificou a posição de Anápolis como frente de sustentação e colonização para as novas áreas 

de expansão agrícola, além de ter reforçado o caráter de entreposto comercial. A expansão 

agrícola para o norte vai fomentar a futura função de centro atacadista, tendo em vista que o 

comércio varejista já era uma função bem estabelecida tanto para os produtos manufaturados 

vindos do sudeste quanto para os produtos da insipiente indústria local. Segundo França 

(1974, p. 657), havia bons motivos para esse desenvolvimento acontecer: 
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A existência de matérias-primas a baixo custo, aliada a um mercado local 

potencialmente consumidor, favoreceu a instalação de um incipiente setor industrial 

de transformação, com produção de relativo alcance regional. Com maior 

importância destacam-se: selarias, sapatarias, ferrarias, fabricas de bebidas, etc. 

 

O comércio atacadista se estruturava em duas frentes, uma delas refere-se às 

firmas que abasteciam o comércio local, os distritos e o comércio das cidades da região. A 

outra frente especializava-se em armazenar os produtos agrícolas da região para serem 

exportados pela ferrovia. Esta última contribuiu para o surgimento de indústrias de 

beneficiamento, que por consequência permitiu agregar valor aos produtos de Anápolis e 

região, além de reduzir o volume a exportar. 

Outra atividade de destaque que contribuiu para ampliar a área de influência de 

Anápolis foram os serviços bancários. Em 1949 havia cinco agências de bancos funcionando 

na cidade, dos quais dois foram formados com capital anapolino – o Banco Comercial do 

Estado de Goiás S /A e o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S /A. 

Nesse período, o serviço médico se estendeu por todo estado, pois, além de contar 

com o Hospital Evangélico Goiano, passou a contar com a Escola de Enfermagem Florence 

Nightingale, que possibilitou o melhoramento dos serviços prestados e a ampliação do 

atendimento. É desse período também a notória expansão do setor educacional da cidade para 

a região, que além de contar com escolas primárias, centro de formação de professoras 

primárias, contava também com estabelecimentos de ensino médio, formação de pastores, 

escolas técnicas de comércio e de aprendizagem industrial (SENAI). Em quase todas as 

instituições de ensino funcionava o regime de internato, o que atraía muitos jovens de outros 

municípios. França (1974, p. 660) sintetizou a importância desse período para Anápolis: 

 

A vitalidade crescente de Anápolis deu-lhe, portanto, de 1935 a 1950 uma posição 

destacada no quadro geral do estado, em conseqüência da sua posição numa 

fronteira agrícola em avanço, desempenhado a função de centro intermediário da 

articulação que se processava entre a economia agro-pastoril goiana e a economia 

urbano-industrial do Brasil de Sudeste. 

 

A posição de ponto de terminal dos trilhos em Anápolis fez com que esta 

assumisse a função de centro exportador do estado. Permitiu também que se tornasse a frente 

de sustentação para a expansão agrícola rumo ao norte-goiano. Inicialmente, a ferrovia havia 

contribuído para exportar essencialmente a produção do município de Anápolis. Com o tempo 

passou a exportar a produção das novas áreas agrícolas abertas no norte do estado, como 

indica França (1974, p. 646) “Expandia-se a fronteira agrícola sustentada pelos serviços da 
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cidade de Anápolis. A disseminação pioneira dos transportes rodoviários foi favorecendo a 

canalização da periferia para o centro comercial de exportação”. 

 

1.3.4 – A importância regional posta à prova e a organização urbana: 1950 a 1970 

 

 

Nos dois primeiros períodos da história de Anápolis percebemos que esta se 

estruturou apoiando-se nos fatores próprios da região e na construção de sua economia 

interna, contando, especialmente, com o favorecimento da localização geográfica, com o 

crescimento da atividade comercial e com os solos férteis do Mato Grosso Goiano. No 

período seguinte (1930 a 1950), Anápolis que já contava com o crescimento e dinamismo 

econômico alcançado nas décadas anteriores passou a contar com a ferrovia que rompeu de 

vez com o isolamento do interior goiano e resolveu o principal problema de escoamento da 

produção. Nesse momento também foi beneficiada pela política de interiorização – Marcha 

para Oeste – que se materializou na construção de Goiânia, na implantação da CANG, na 

introdução da rodovia e na construção de Brasília. 

 Em 1950, Anápolis havia consolidado sua importância econômica, enquanto 

centro regional. Estava definida sua função de articulação tanto da região com os centros 

dinâmicos do país, quanto com o centro norte do estado e de maneira mais geral com todo 

interior do país. Segundo Simões (1950), Anápolis apresentava-se como um dos municípios 

mais desenvolvidos e centro de convergência de toda produção agrícola da região do Mato 

Grosso Goiano. Outro setor que se encontrava assentado em bases sólidas era o processo de 

armazenagem e beneficiamento dos produtos agrícolas, em especial o café e o arroz, 

permitindo agregar valor aos produtos agrícolas e gerar a capitalização dos comerciantes 

locais, que logo inauguraram um banco com capitais próprios. 

Contudo, foi a partir da década de 1950 que Anápolis começou a apresentar os 

primeiros sinais de declínio de sua importância regional, ofuscando também o 

desenvolvimento da própria cidade. As razões eram variadas e estavam, segundo Luz (2001), 

ligadas ao fortalecimento econômico de Goiânia, às crises no setor energético, à alteração no 

sistema de arrecadação de impostos; além da falta de novos investimentos ao transporte 

ferroviário. Soma-se a esses problemas o projeto de construção de Brasília e a opção dada ao 

sistema rodoviário. 

Como se vê, no período de 1950 a 1970 vários fatores de ordem externa e também 

de mudança de contexto político e econômico atuaram na definição do papel de Anápolis no 



 71 

 

cenário regional. Por isso se faz fundamental analisá-los para compreendermos os primeiros 

sinais de declínio econômico e de importância regional de Anápolis e também as alternativas 

que a cidade buscará para continuar o processo de desenvolvimento. 

Os principais atores desse período foram sem dúvida o governo estadual e, 

sobretudo o federal. O contexto político e econômico de cunho nacionalista, que já vinha se 

estruturando desde o fim da década de 1930, ganhou impulso na década de 1940 e 1950 e 

passava orientar a ação administrativa do Brasil. Nesse sentido, os governos passaram a 

organizar toda política administrativa brasileira no sentido de promover o desenvolvimento 

econômico do país, que dentre outros fatores destacava-se a necessidade de estabelecer a 

integração nacional. Com esse objetivo definido, o governo federal promoveu a política de 

povoamento e colonização do interior – cristalizada na “Marcha para o Oeste”. As principais 

medidas de ordem prática para efetivar a integração nacional – mediante a interiorização do 

povoamento – pode ser verificada na criação do Departamento Nacional de Imigração e da 

Divisão de Terras, a Fundação Brasil Central e em nível estadual a atuação do Instituto de 

Terras e Colonização. 

No plano da infraestrutura, ocorreu a implantação do sistema rodoviário que 

passou a concorrer com o sistema ferroviário. Para isso contribuíram duas situações: a 

primeira refere-se ao contexto internacional resultante da Primeira Guerra, que transferiu da 

Inglaterra para os Estados Unidos da América a hegemonia do capital mundial. Essa situação 

se fez importante porque, até então, o sistema de transportes brasileiro, orientado para as 

ferrovias, vinculava-se aos interesses do capital inglês que, por sua vez, também direcionava o 

comércio agro-exportador brasileiro. Mesmo que a alternativa rodoviária fosse contrária às 

condições espaciais do Brasil (dadas as grandes distâncias), seria ela a priorizada a partir de 

então, justificada pelos altos custos de manutenção das ferrovias e ao fato da topografia do 

interior brasileiro ser facilmente adaptada ao transporte rodoviário. Além do mais, a 

ampliação do sistema viário se fazia urgente para acompanhar e impulsionar a expansão da 

fronteira agrícola já que a ferrovia , em 1950, não comporta mais o volume de cargas.  

Dois outros fatores vão atuar na economia regional e na função desempenhada por 

Anápolis. São eles: a eclosão de Segunda Guerra Mundial e a efetivação dos projetos de 

povoamento e colonização do interior de Goiás. A Segunda Guerra Mundial abriu espaço para 

a expansão do mercado interno e para intensificar a industrialização no sudeste, e este último 

passaria a articular a economia Nacional. A instalação da CANG (Colônia Agrícola Nacional 

de Goiás) representava, entre outros fatores, a expansão da fronteira agrícola rumo ao norte do 

Mato Grosso Goiano e a ampliação da área de influência de Anápolis. Como afirma França 



 72 

 

(1985), uma das primeiras medidas práticas desse período foi a construção da estrada de 

ligação entre Anápolis e o sítio urbano que sediaria a referida colônia. Esses fatores foram 

extremamente positivos para Anápolis, que mantinha e firmava-se como centro de exportação 

dos produtos agrícolas. Nesse período, o sistema de transportes apoiado no ferroviarismo 

apresentava sinais de esgotamento. Como afirma França (1985, p. 125): 

 

A infra-estrutura de transporte, por um lado assegurou a consolidação a cidade de 

Anápolis na condição de centro coletor e distribuidor de mercadoria, possibilitando a 

progressão de sua ação nas extensões do norte do Estado. Por outro, constituir-se, 

até certo ponto, em sério obstáculo ao dinamismo das relações comerciais. As 

dificuldades de circulação de bens configuram-se pelo estrangulamento da 

capacidade de carga do transporte ferroviário e pelas bases precárias do sistema 

rodoviário regional. 

 

Anápolis, no período de 1950-1970, viu-se inserida num contexto nacionalista que 

via na interiorização do desenvolvimento e do povoamento o caminho para o 

desenvolvimento do país como um todo. Regionalmente, via sua função de centro comercial 

se estender para o norte, mas em contrapartida via também o florescimento comercial de 

Goiânia, a introdução do “pacote rodoviário” e o projeto de construção de Brasília, futuros 

concorrentes da sua hegenomia. 

A partir de 1950, o fortalecimento comercial de Goiânia era uma realidade, o que 

provocou competitividade com Anápolis. Contudo, graças à política de integração 

desenvolvida por Vargas, minimizou-se esse problema, ao passo que se criaram novas áreas 

de influência para Anápolis, em especial a área onde se instalou a CANG, vale do São 

Patrício. Como podemos observar na análise de Waibel (1947, p. 6): 

 

O espírito pioneiro, por conseguinte, se expande da frente ativa para a retaguarda, ao 

longo das estradas de comunicação até a base principal. E esta base é Anápolis, o 

grande „depósito‟ da faixa pioneira do sul de Goiás. 

 

Assim, a competição com Goiânia foi compensada pela abertura de novas áreas de 

expansão agrícola sob a tutela de Anápolis, que se tornou a base política de administração da 

CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás). Segundo Luz (2001), a concorrência com a 

capital goiana foi minimizada pela abertura de novas áreas de influência para Anápolis, que 

lhe permitia firmar-se como um centro econômico regional estruturado. 

No pacote dos governos nacionalistas desse período encontravam-se ainda a 

transferência da capital federal e a confirmação da opção pela modalidade rodoviária, 

expressos no plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A construção 
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de Brasília significou para Anápolis o mesmo que a construção de Goiânia, como afirma Luz 

(2001, p.62) “Durante os primeiros anos da construção de Brasília, Anápolis, através de sua 

rede de serviços e comércio, funcionava como base de abastecimento e apoio para os 

trabalhadores, técnicos e demais pessoas envolvidas no projeto”. Isso porque, na época da 

construção de Brasília, a principal via de transporte do centro-sul de Goiás era a ferrovia, por 

onde se transportavam as mercadorias e passageiros destinados à nova capital. Esse 

movimento refletiu positivamente em Anápolis, antes mesmo de iniciarem as obras, pois 

novamente a cidade ia valer-se uma vez mais de sua condição de suporte para a construção de 

mais uma capital, visto que 

 

[...] Anápolis era a estação ferroviária mais próxima da área de construção da nova 

capital, era para ela que afluía a maioria das mercadorias e pessoas que se 

destinavam à nova capital que surgia no Planalto Central. (FREITAS, 2007, p. 37). 

 

A construção de Brasília e a introdução do “pacote rodoviário” foram, sem 

dúvida, os principais elementos que determinaram a reestruturação das bases sociais, 

econômicas, políticas e, sobretudo espaciais de Anápolis no contexto regional. Junto ao 

projeto de construção de Brasília estava a intenção de criar o Distrito Federal, em uma região 

deserta do ponto de vista humano e viário, que precisava de um amplo programa de 

infraestrutura que garantisse a articulação do país com a capital nacional – Brasília. Assim, 

segundo Estevam (1998), a construção da nova capital promoveria uma completa 

reorganização social, econômica e espacial no interior do país, especialmente no que se refere 

à construção de infraestrutura ligada ao sistema de transportes da região. O autor acrescenta 

também que o planalto central do país como um todo foi beneficiado com infraestrutura de 

transporte, fazendo justiça ao fato de ser a “grande fronteira agrícola brasileira em expansão.” 

As rodovias com certeza dinamizaram as relações de Goiás com os centros 

dinâmicos do país e resolveram a dificuldade de comunicação entre as cidades da região, mas 

em conseqüência tiraram de Anápolis o papel hegemônico de passagem e depósito obrigatório 

dos produtos da região. A opção dada para o transporte rodoviário beneficiaria Goiânia graças 

à infraestrutura rodoviária implantada. Goiânia conheceu um grande crescimento no setor 

terciário, tanto no âmbito varejista, enquanto que Anápolis apenas manteve a atividade 

existente. O crescimento do setor terciário de Goiânia, juntamente com a importância de 

Anápolis permitiu a formação de um importante eixo mercantil em Goiás, que na análise de 

Estevam (1998) havia alcançado supremacia incontestável. 
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A construção de Brasília, juntamente com toda estrutura viária que a acompanhou, 

não refletiu só no papel regional de Anápolis influenciou a cidade em si. A principal 

influência foi no plano populacional e urbano. A tabela 08 nos permite observar o 

significativo crescimento populacional nas décadas de 1950 a 1970, tanto em números 

absolutos quanto em relação ao crescimento da população urbana. 

 

Tabela 08 

População do município e da cidade de Anápolis 1950 – 1970 

 

 

Ano 

Incremento absoluto 

       Município                          Cidade 

 

Pop. citadina (%) 

1950 50.338 18.350 36,45 

1960 68.732 48.847 71,06 

1970 105.121 91.557 87,09 

Fonte: IBGE, Censos demográficos. 

 

O significativo crescimento populacional refletiu diretamente no crescimento 

urbano, o qual foi marcado pela aprovação de um grande número de loteamentos. Para 

atender a demanda crescente de lotes residenciais, segundo Freitas (2007), no período de 1950 

a 1961, foi aprovada a instalação de um total de 91 loteamentos sendo que destes 46 

loteamentos foram aprovados entre 1951 a 1955, a expansão urbana desse período pode ser 

observada na figura 06 que destaca os principais bairros e loteamentos entre 1950 a 1970. O 

autor atribuiu tal crescimento populacional e urbano de Anápolis à influência da construção 

da capital federal sobre Anápolis. Apesar do grande número de loteamentos aprovados nem 

todos foram abertos de imediato e principalmente dispunham de infraestrutura básica como 

rede de água e esgoto, energia elétrica e pavimentação, como relata Freitas (2007, p.40) 

 

O crescimento populacional e a expansão urbana trouxeram consigo um aumento 

dos problemas de infra-estrutura. A cidade não estava preparada para acomodar um 

contingente populacional tão elevado em constante expansão. Conseqüentemente, 

problemas envolvendo o abastecimento de água e o sistema de esgotos se 

agravaram, não obstante as ações administrativas visando à ampliação desses 

serviços. O fato é que, os investimentos no setor eram sempre insuficientes diante de 

uma demanda crescente. 

 

O abastecimento de água, embora inaugurado em 1951, só foi ampliado a partir de 

1976. O sistema de esgoto só foi contemplado no fim dos anos oitenta e início dos anos 
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noventa, quando o sistema passou a atender a maior parte da população e a contar com uma 

estação de tratamento, pois até então, o esgoto captado era lançado in natura no córrego das 

Antas. O sistema de fornecimento de energia também era obsoleto e insuficiente para atender 

a demanda, situação que só foi resolvida a partir da instalação da subestação da CELG 

(Centrais Elétricas de Goiás). 

Acompanhando a expansão urbana, ocorreu a expansão do sistema viário urbano 

com a abertura das principais avenidas que cruzam a cidade de norte a sul, leste a oeste “como 

as avenidas Brasil Norte, Jamel Cecílio, Ana Jacinta, além da continuação da Avenida Mato 

Grosso e a duplicação das avenidas Brasil Sul e Universitária e pavimentação da Avenida 

Presidente Kennedy.” (FREITAS, 2007, p.41-42). Cabe ressaltar que o melhoramento viário 

teve uma dupla conseqüência: permitiu acesso mais rápido ao centro e também abertura de 

bairros muito distantes do centro que, por sua vez, deixou muitos espaços ociosos no interior 

da cidade e reforçou a expulsão dos menos favorecidos para as áreas periféricas. Outro 

melhoramento relativo ao sistema de transporte foi, segundo Freitas (2007), a proibição, pela 

Câmara Municipal em 1959, do transporte de gado solto pelas ruas da cidade. 

A instalação da Base Aérea no município de Anápolis também é na análise de 

Freitas (2007) um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento da cidade, tanto do 

ponto de vista social, econômico, político e urbano. Uma vez que suas atividades e recurso 

financeiros são incorporados pelo município. 

A principal atividade econômica de Anápolis, no período de 1950-70, continuou 

sendo a comercial. Mas como vimos, a construção da capital goiana (1933) e da capital 

nacional (1960) impôs severa concorrência à atividade comercial de Anápolis, tanto no nível 

intraurbano quanto no nível inter-regional. Assim, em consequência da competitividade 

estabelecida pelo comércio das capitais, a cidade buscou novos caminhos para continuar seu 

crescimento. Segundo Luz (2001), um dos caminhos trilhados por Anápolis pode ser ilustrado 

na especialização e modernização do setor comercial, em especial o atacadista.  

A atividade comercial, que se constituiu desde os tempos pretéritos até o fim da 

década de 1970 na principal atividade econômica de Anápolis, vai encontrar na especialização 

a saída para a concorrência com as capitais. Luz (2001), explica que no início do século XX 

não havia distinção entre o comércio varejista e atacadista entre os comerciantes da cidade. 

Mas, à medida que a economia começou a dinamizar-se, a especialização dos comerciantes 

tornou-se evidente, como explica a autora: 
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Mas, com a dinamização da econômica, após a implantação da ferrovia, os 

comerciantes passaram a se especializar, os atacadistas foram se encarregando da 

distribuição e estocagem das mercadorias oriundas de São Paulo, ao mesmo tempo 

em que armazenavam os produtos locais e os distribuía para o mercado paulista e 

mineiro. (LUZ, 2001, p. 71)  

 

À medida que o comércio atacadista buscou adequar-se à nova realidade, 

observou-se o deslocamento das principais empresas no espaço intraurbano da cidade. 

Inicialmente, o setor atacadista se concentrava nas proximidades da estação ferroviária, local 

que corresponde, segundo Luz (2001) e Silva (1997) entre outros autores, ao terceiro centro 

econômico de Anápolis. Vale salientar que o “setor atacadista tradicional” se encontra na 

mesma região até os dias atuais, enquanto que o “setor atacadista moderno” vem buscando 

uma relocalização no interior da cidade. Luz (2001) apresenta distinção entre o atacadista 

tradicional e o moderno. Segundo a autora os atacadistas tradicionais são representados pelos 

“atacadistas de balcão” que tem uma equipe interna de vendas e atende geralmente os 

varejistas locais, a variedade de produtos desse ramo é mais limitada. Outra característica 

peculiar desse grupo é o fato destes ainda se encontrarem localizados na área central de 

Anápolis, próximo à antiga estação ferroviária, como pode ser observado na figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor atacadista moderno, segundo Luz (2001), é representado pelos 

“atacadistas distribuidores” que possuem equipes de vendas internas e externas e atendem 

número elevado de clientes, comercializam uma maior variedade de produtos e possuem frota 

de veículos própria ou de terceiros. A principal característica desse grupo é que estes vêm 

saindo da área central e se instalando em áreas fora do perímetro urbano ou nas adjacências. 

Isto vem ocorrendo visando atender as exigências de modernização do setor, que podem ser 

 
    Figura: 07 – Atacadista tradicional.  

    Fonte: Campo-2008 

 

 

 
  Figura: 07 – Atacadista tradicional. 

  Fonte: Campo-2008 
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exemplificadas pela necessidade de ampliar a estrutura física, facilitar as condições de 

acessibilidade e instalar-se em áreas de menor valorização imobiliária. As novas áreas que o 

setor atacadista moderno vem buscando para se instalar são nas proximidades da rodovia BR-

153 e da Avenida Brasil, nas proximidades dos trevos de Brasília, na avenida JK e no trevo de 

Corumbá. São áreas que, dada a importância econômica do setor, vêm se alcançando 

significativa importância econômica para a cidade. A figura 08 destaca um aglomerado 

atacadista na avenida JK, que hoje se constitui numa região estratégica, isto porque se 

encontra nas proximidades do trevo de Brasília e da BR-153, o que possibilita fácil acesso aos 

atacadistas sem ter que adentrar ao centro da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 – A implantação do Distrito Agro-Industrial e os reflexos na organização urbana: 

1970 a 1990 

 

O período analisado anteriormente pode ser considerado o divisor de águas no 

processo de desenvolvimento de Anápolis. Enquanto que nos três primeiros períodos 

analisados (1870-1900, 1900-1930 e 1930-1950) observamos o surgimento, estruturação e, 

sobretudo o crescimento da importância econômica, política e urbana de Anápolis no contexto 

regional, vimos no último período analisado (1950 a 1970) tal importância ser posta em 

prova, dada a mudança na política nacional de desenvolvimento, que desde os anos trinta 

 
     Figura: 08 – Atacadista Moderno. 

     Fonte: Image@2009DigitalGlobe. 
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vinha sendo influenciada pelo conteúdo ideológico nacionalista. Esta mudança resultou, entre 

outros fatores, na construção de Goiânia e Brasília e na substituição do sistema de transporte 

ferroviário pelo rodoviário.  

Os resultados dessa política representaram para Anápolis significativa 

concorrência na função regional desempenhada até então, o que refletiu na organização do seu 

espaço intraurbano. Entretanto, Anápolis não perdeu tempo e como indica Luz (2001, p. 62) 

“[...] a cidade buscou novos caminhos para retomar o seu crescimento; estes caminhos e as 

dificuldades que surgiram marcam o período iniciado em 1970.” Segundo a autora esses 

caminhos perpassaram pela modernização agrícola, a implantação do DAIA, a especialização 

e modernização do setor comercial, a implantação do SIVAN, a criação do Porto Seco, a  

(proposta) construção da Plataforma Logística Multimodal, a implantação da sede da UEG – 

Universidade Estadual de Goiás e mesmo a elaboração do Plano Diretor da cidade. 

Como se observa, os caminhos para reencontrar o crescimento econômico e 

estabelecer a função regional contemporânea foram variados, entretanto, todos, com uma 

especificidade em comum – a intervenção política das três esferas de poder a Federal, 

Estadual e Municipal. As intervenções vêm evidenciar e reforçar que Anápolis continua tendo 

importância no contexto regional frente ao dinamismo econômico que a cidade apresenta no 

momento atual, Freitas (2007) reforça esse raciocínio quando diz que o crescimento da cidade 

nos últimos anos “em ambos os aspectos, o fator central que os dinamizou foi o elevado 

investimento de fundos públicos. (Freitas, idem, p. 36)”. 

Anápolis inicia a década de 70 com muitos desafios. Um deles foi o de 

reencontrar o caminho do desenvolvimento econômico inter e intra-regional. A principal 

atividade econômica da cidade, o comércio, passou por um período de estagnação o que fez 

tanto autoridades locais, estaduais e federais apostarem no desenvolvimento industrial da 

cidade. A atuação política do Estado explica a projeção do setor industrial de Anápolis que é 

resultado dos incentivos fiscais e de obras de infraestrutura. Freitas (2007) explica que essa 

forma de atuar do poder público corresponde a um “novo padrão de inversão dos fundos 

públicos”. A intervenção política a fim de dinamizar economicamente as regiões não se dá 

mais por meio de altos investimentos e nem a aplicação direta dos recursos. A atuação do 

poder público, no caso de Anápolis. 

 

Desde a construção do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) em 1976, o 

padrão de investimento dos fundos públicos passou a priorizar a concessão de 

benefícios e incentivos fiscais à iniciativa privada (FREITAS, 2007, p. 44). 
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A partir da década de 1970, o setor secundário passou a ser prioridade nas ações 

do poder público, enquanto que o setor terciário não foi contemplado pelas políticas públicas 

cabendo a iniciativa particular todos os investimentos para modernizar e especializar a 

atividade. O resultado dessa política provocou ao longo do tempo, conforme indica Luz 

(2001), o desenvolvimento desigual das atividades econômicas, a título de exemplo destaca-se 

a diferença de arrecadação do ICMS por setor de atividade. Segundo dados da Delegacia 

Fiscal da cidade, em Fevereiro de 2000, enquanto a produção rural respondeu por 0,96% da 

arrecadação, o setor de serviços respondeu por 2,38%, o comércio (atacadista e varejista) por 

36,61%  e a indústria respondeu por 59,94% da arrecadação do ICMS. 

O setor industrial, a partir de então, passou a ser o setor a receber maiores 

investimentos, o que contribuiu para transformá-lo na principal atividade de Anápolis e o 

principal ícone do estado de Goiás. A preocupação e os investimentos com o setor secundário 

vão resultar na implantação, em 1974, do DAIA que também vinha de encontro com a 

modernização agrícola e havia contribuído para diversificar as atividades econômicas da 

cidade. Assim, guardadas as devidas proporções, Anápolis passou a contar com os três setores 

da economia: agricultura, indústria e comércio para integrar-se na dinâmica regional 

contemporânea situação que continua a reforçar a importância da localização geográfica 

estratégica, agora por Anápolis situar-se, entre outros fatores, entre os dois centros mais 

populosos e dinâmicos do estado. 

Nesse período, as taxas de crescimento populacional foram menores, com exceção 

do período entre 1970-1980. O maior crescimento populacional no período de 1970-80 

segundo Freitas (2007) está associado à instalação na Base Aérea no final da década de 60. 

Acrescentamos também a modernização da agricultura e a implantação do DAIA, como 

motivadores do crescimento populacional. Apesar de menor o crescimento da população se 

fez constante contribuindo para o aumento populacional permitindo que Anápolis chegasse 

em 1991 com uma população absoluta de quase 239.378 habitantes, conforme se pode 

observar na tabela 09.  

Será a partir de 1970, que Anápolis também conseguirá resolver os principais 

problemas relativos à infraestrutura urbana que afetavam a população desde os tempos da 

criação da cidade. O sistema de água que enfrentou uma fase crítica no fim dos anos sessenta, 

devido ao aumento populacional, foi resolvido com a inauguração de novos reservatórios de 

água em 1976 e 1982. O sistema de esgoto também foi melhorado, passando a contar com a 

ampliação da rede e com uma estação de tratamento dos dejetos. Os serviços de fornecimento 
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de energia também melhoraram significativamente, com a inauguração em 1974, da 

subestação da CELG em Anápolis, além do melhoramento do sistema viário-urbano. 

 

Tabela 09 

Evolução da população total de Anápolis entre 1970 e 1991 

 

Ano População Período % Ano 

1970 105.121 1961 - 1970 4,34 

1980 179.973 1971 - 1980 5,52 

1991 239.378 1981 - 1991 2,12 

                        Fonte: Censos do IBGE no período: 1970 a 1991. 

 

Outra questão contemporânea, do ponto de vista urbano, ou melhor, dizendo, 

intraurbano, refere-se à localização do distrito Agro-Industrial de Anápolis na região sul da 

cidade. Este distrito, desde sua criação começou a assumir o posto de principal atividade 

econômica do município, e este, como veremos, será o responsável por estimular o 

desenvolvimento dessa região, isto porque, vai ser um dos principais responsáveis pela 

atração de importantes mecanismos de serviços e de suporte à atividade industrial, que no 

nosso entendimento são: Porto Seco, a Plataforma Logística Multimodal, setor atacadista 

moderno e a sede da Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

A figura 9 destaca a expansão urbana de Anápolis entre 1970 a 1990, a localização 

do DAIA e dos principais elementos econômicos e de suporte ao desenvolvimento da 

atividade industrial que neste momento são representados pela EADI (Estação Aduaneira do 

Interior) e da UEG. A localização do DAIA na porção sul da cidade, em no nosso 

entendimento irá provocar o deslocamento do centro econômico do município para uma área 

distantes do centro tradicional de Anápolis, sediado atualmente nas imediações da Igreja Bom 

Jesus. Esse deslocamento se justifica em parte, pelas especificidades das próprias atividades, 

mas qualquer análise um pouco mais apurada leva a perceber que há outros motivos para 

promover tal (re) localização. Além do mais a localização do DAIA, enquanto ícone da 

atividade industrial que vem se tornando a atividade central da economia anapolina está 

produzindo novas implicações para a organização do intraurbano, como por exemplo a 

concentração de importantes equipamentos econômicos, como destacamos anteriormente, 

além do deslocamento do setor atacadista moderno também para essa região o que a nosso 

entendimento está  se constituindo no atual centro econômico de Anápolis. 
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O que parece estar claro, é que uma nova realidade está posta. Percebê-la é o 

começo do caminho para buscar sua compreensão. No nosso entendimento, esta compreensão 

só se efetivará a partir da análise das principais mudanças pelas quais passou e vem passando 

o sistema de produção capitalista, as quais são capazes de transformar o conteúdo ideológico 

do processo de desenvolvimento dos países, em especial dos subdesenvolvidos, onde é notória 

a constante redefinição ou substituição dos projetos de desenvolvimento nacional. No Brasil, 

essa realidade é emblemática visto que é constante criação e recriação das “políticas nacionais 

de desenvolvimento”. Analisar essas mudanças é nosso desafio no próximo capítulo. 
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2 – MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA CAPITALISTA E A 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM GOIÁS 
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2.1 – A organização da produção capitalista a partir de 1970: o caso dos 

distritos industriais  
 

 

Com o objetivo de analisar a especialização que ocorreu na economia anapolina a 

partir de 1990 e seus reflexos na organização do espaço urbano da cidade, propomos 

caracterizar o contexto socioeconômico de Goiás na década de 1970 e destacar a atuação do 

Estado no processo de industrialização de Goiás por meio da implantação de “Distritos 

Industriais”, que culminou com a criação do DAIA – Distrito Agro-Industrial de Anápolis – 

em 1976. Embora nosso foco temporal seja a partir de 1990, o recuo à década de 1970 se 

justifica pelo fato de que neste período a composição da economia de Anápolis, assim como a 

de Goiás, começou a passar por uma significativa transformação, dada a implantação do 

DAIA, que fez com que a cidade se tornasse o ícone de desenvolvimento industrial do estado.  

Antes disso, porém, destacaremos as transformações que se deram na organização 

da produção capitalista a partir de 1970. Isto porque, dessa época em diante, começaram a 

ocorrer significativas mudanças no sistema de desenvolvimento fordista, em face à crise de 

acumulação de capital, e a emergir a “acumulação flexível”, considerada como a resposta 

instintiva do capitalismo à crise na qual se apostou sua salvação. Neste contexto, os distritos 

industriais passaram a ser considerados como uma importante via de desenvolvimento 

socioeconômico da emergente acumulação flexível. Estes, estruturados através da 

aglomeração espacial de PME (Pequenas e Médias Empresas) apresentaram-se como grande 

possibilidade de crescimento para as economias regionais e de promoção de novas formas de 

colaboração inter-regional, características tidas como fundamentais para o sucesso do então 

modelo de desenvolvimento capitalista em fase de estruturação.     

Assim, cumpre-nos observar que se propõe aqui analisar o contexto em que os 

distritos industriais passaram a ser considerados como alternativa de desenvolvimento 

econômico, bem como proceder à caracterização e definição teórica destes, a fim de 

determinar a situação teórica do DAIA, intitulado como “distrito” desde sua criação, no seio 

das características e conceito de distrito industrial. E ao propor realizar a contextualização 

socioeconômica de Goiás, procura-se identificar os determinantes da política de 

industrialização de Goiás via “Distritos Industriais” e por que o DAIA, implantado em 

Anápolis, foi escolhido para iniciar esse processo.  
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2.1.1 - O fordismo e a acumulação flexível: mudanças na organização produtiva 

capitalista  

 

Desde o final da década de 1960 vem se delineando um conjunto de 

transformações na organização do modo de produção capitalista
12

. Os motivos desta foram 

creditados à perda de eficácia do modo de desenvolvimento fordista, em expansão desde 

1945. Adotou-se a partir de então, nas palavras de Benko (2002), “estratégias de saída do 

fordismo”, dando início a um processo de transição com rumos indefinidos e confusos.  

O motivo central da perda de eficácia do fordismo era, segundo a vasta literatura 

sobre o assunto, sintetizado por uma palavra: rigidez
13

. Então, põe-se em marcha um conjunto 

de tendências que confluem para uma nova configuração do sistema capitalista, chamada por 

Benko (2002), Harvey (2005) e outros estudiosos de “acumulação flexível”. O objetivo das 

mudanças em curso também era único: encontrar condições para recuperar a alta acumulação 

capitalista, força motriz do capitalismo desde sua consolidação enquanto sistema econômico. 

Assim, com o intuito de analisar as transformações em curso no modelo de desenvolvimento 

fordista destacamos suas principais características e as razões que levaram a sua perda de 

eficiência, bem como o aparecimento de novas tendências, experiências e alternativas, em 

nível mundial, para a reorganização da produção industrial, as quais foram denominadas de 

acumulação flexível.  

O surgimento do fordismo remonta o início do século XX, no ano de 1914, 

quando Henry Ford visando intensificar o rendimento da força de trabalho aperfeiçoou os 

princípios tayloristas – pautado na divisão do trabalho em tarefas específicas – que deu início 

à crescente especialização e eficiência do trabalhador. Ao modelo taylorista, Ford acrescentou 

a jornada de trabalho de oito horas e cinco dólares. Introduziu também a linha de montagem 

automática, resultando na fixação do trabalhador em seu posto de trabalho, eliminando, 

segundo Ford (1964), o tempo gasto no que chamou de “serviço de transporte” que, por sua 

vez, funcionaria como um maximizador da produtividade individual. Embora Ford tivesse 

implantado a divisão de tarefas e a linha de montagem automática na fábrica de automóveis, 

isso não era a novidade do sistema fordista em processo de implantação. Para Harvey (2005), 

                                                 
12

 Gebran (1978) destaca que o conceito de modo de produção abrange a totalidade social inserida tanto na 

estrutura econômica como em todos os outros níveis sociais, o jurídico-político e o ideológico. Este inserido nas 

relações de produção capitalistas produz suas condições de existência, isto é, as condições ideológicas e as 

relações de poder dentro da estrutura social necessárias para produzi-lo..  
13

 Gramsci (1976), Lipietz (1994), Castells (2005), Benko (2002), Harvey (2005) entre outros. 
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o que havia de novo e especial em Ford, que inclusive o distinguia de Taylor, era sua visão do 

todo. 

 

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do 

taylorismo) era sua visão, seu reconhecimento explicito de que a produção de massa 

significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, 

uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 

psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 

modernista e populista. (HARVEY, 2005, p.121). 

 

O fordismo, ao imprimir uma nova forma de organização no processo produtivo, 

instituiu, nas palavras de Gramsci (1976), “um modo específico de viver”, de pensar e sentir a 

vida. E foi muito além, ao passo que estabeleceu uma nova etapa para o desenvolvimento 

capitalista, garantindo um longo período de expansão que durou de 1945 até 1973, período 

conhecido como os “Trinta Gloriosos”. Harvey (2005) apresenta dois impedimentos 

principais à disseminação imediata do fordismo. O primeiro ligou-se às resistências dos 

trabalhadores às longas horas de trabalho rotinizado e também ao fato da organização do 

trabalho e das tradições artesanais serem muito fortes. O outro impedimento ligou-se aos 

modos de intervenção do Estado na economia que só começou a ser definido a partir da 

década de 1930, quando diante do desgaste do modelo econômico vigente – livre regulação da 

economia pelo mercado – se deparou com a falta de demanda efetiva para produtos, o que 

impulsionou a busca de soluções para o quase colapso do capitalismo. A partir de então, o 

intervencionismo estatal passou a ser visto como uma das possibilidades de estabilizar o 

capitalismo. O “New Deal” (novo tratamento) de Roosevelt, acompanhado pelo surgimento 

do “Welfare State” ou Estado Providência, foi a materialização da função que o Estado 

assumiria a partir de então. 

Até 1930, Henri Ford, assim como outros capitalistas, acreditava que a economia, 

isto é, as leis do mercado, eram capazes de se auto regularem. E que a produção em massa 

seria capaz de gerar a demanda efetiva necessária para manter a acumulação capitalista em 

alta. Ford (1964) chegou a considerar que o poder de organização da própria corporação seria 

capaz de organizar a sociedade. Acreditava que a produção em massa, sustentada pelo 

consumo em massa, seria suficiente para sustentar a produção e a acumulação em níveis 

crescentes. Contudo, os acontecimentos de 1929 e, mais tarde, de 1970
14

, colocaram em 

                                                 
14

 Na análise de Benko (2002) os anos de 1970 conheceram três grandes choques inflacionistas, são eles a 

escassez de emprego, a escassez de cereais e o aumento do petróleo em 1973 e em 1979. 
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questão a capacidade de competitividade autônoma do sistema capitalista, a qual exigiu a 

intervenção do Estado para equilibrar as forças do jogo. 

O solapamento das bases de reprodução capitalista se impunha. A questão central 

desse momento era encontrar soluções para o quase colapso do capitalismo. Era preciso 

chegar a um conjunto de estratégias, envolvendo tanto as coorporações quanto os poderes do 

Estado, capazes de reorganizar as políticas institucionais, econômicas, políticas e sociais para 

se contrapor à incapacidade do capitalismo de regulamentar as condições de sua própria 

reprodução. Harvey (2005, p. 124) sintetiza esse momento da seguinte forma: 

 

É nesse contexto confuso que temos de compreender as tentativas altamente 

diversificadas em diferentes nações-Estado de chegar a arranjos políticos, 

institucionais e sociais que pudessem acomodar a crônica incapacidade do 

capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria reprodução. 

 

É importante assinalarmos que dessas “tentativas altamente diversificadas” de 

saída da crise, onde as formas de intervenção do Estado variaram muito de país para país, é 

que o fordismo encontrou um campo fértil para se disseminar desigualmente pelo mundo. 

Assim foi possível o fordismo, enquanto um modelo de acumulação, nas palavras de Boyer 

(1989), “assumir diversas variantes nacionais”, as quais podem ser expressas pelas seguintes 

denominações: “fordismo híbrido” no Japão; “fordismo flexível” na Alemanha Ocidental; 

“fordismo democrático” na Suécia; “fordismo retardatário” na Itália; “fordismo falho ou 

defeituoso” na Inglaterra; “fordismo impulsionado pelo Estado” na França e finalmente o 

“fordismo genuíno” dos Estados Unidos da América (Boyer 1989, apud Ferreira 1993). 

Em 1945, definidas as bases, configurações e ações do Estado na economia, o 

fordismo floresce como regime de acumulação capitalista vigoroso e se mantém único até 

meados da década de 1970. Nesse período o fordismo logrou ao capitalismo altas e estáveis 

taxas de crescimento econômico. Contribuiu para isso as mudanças introduzidas no processo 

produtivo, como veremos mais adiante, os efeitos da 2ª Guerra Mundial que ajudaram a 

superar o problema do excesso de produção sem demanda efetiva, e um conjunto de 

compromissos e reposicionamentos dos principais atores do sistema capitalista, conforme 

destacou Harvey (2005, p. 125): 

 

O crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de uma série de 

compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos processos de 

desenvolvimento capitalista. O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e 

construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas 

em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura; 
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e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao 

desempenho nos mercados de trabalho e nos processo de produção. O equilíbrio de 

poder, tenso, mas mesmo assim firme, que prevalecia entre o trabalho organizado, o 

grande capital corporativo e a nação-Estado, e que formou a base de poder da 

expansão de pós-guerra, não foi alcançado por acaso – resultou de anos de luta. 

          

O fordismo caracterizado essencialmente, conforme destacou Boyer (1994), “por 

uma evolução relativamente síncrona das normas de produção e de consumo” que para 

Leborgne e Lipietz (1994) surgiu em resposta às contradições suscitadas pelas revoluções 

introduzidas no paradigma tecnológico das formas de produzir na primeira metade do século 

XX, teve para Arendit (1996) as seguintes características enquanto princípio de organização 

da produção: racionalização taylorista do trabalho marcada pela profunda divisão e 

especialização do trabalho; desenvolvimento da mecanização com equipamentos 

especializados; produção de bens estandardizados e salários altos e crescentes, incorporando 

os ganhos de produtividade. Rocha (2003) acrescenta outras características marcantes do 

fordismo: fortes restrições à autonomia e iniciativa dos trabalhadores nas unidades produtivas; 

valorização das economias de escala; forte verticalização da produção; necessidade de 

estoques de matéria-prima e de produtos finais; utilização intensiva de recursos energéticos e 

uma abordagem pouco voltada para a qualidade dos produtos embora não fosse de todo 

negligenciada. 

Além das características apresentadas anteriormente, é preciso que destaquemos 

as implicações da instituição da jornada de trabalho de oito horas e o ”adicional de cinco 

dólares”, a atuação dos sindicatos, das corporações e do Estado na constituição destas. Ford, 

ao instituir novos métodos de trabalho marcados pela completa separação entre a concepção e 

a fabricação do produto, além da introdução longa jornada de trabalho rotinizado instituiu 

também a política dos altos salários e o famoso “adicional de cinco dólares”. Os objetivos 

dessa política eram claros e múltiplos. Primeiramente visava garantir a disciplina do 

trabalhador e reduzir os elevados índices de rotatividade
15

 destes que em contrapartida 

resultaria numa maior produtividade do trabalho. Em segundo plano visava garantir tempo 

livre e renda para que os trabalhadores se tornassem consumidores em massa, visto que as 

corporações, a cada dia mais, vinham ampliando a produção em massa.  

Contudo, como destaca Gramsci (1976), os altos salários constituiriam apenas 

uma forma transitória de distribuição da renda que duraria até se alcançar a “adaptação aos 

                                                 
15

 Gramsci (1976) destaca que o industrial americano preocupava-se tanto em manter a continuidade da 

eficiência física do trabalhador quanto manter um quadro estável, garantindo com isso “um conjunto 

permanentemente afinado”, porque a parte humana de uma empresa é uma máquina que não deve ser 

desmontada e nem ter suas peças substituídas com freqüência para evitar perdas ingentes. 
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novos métodos de produção e trabalho”. Mas, quando estes métodos se generalizassem e 

difundissem, quando o “novo operário” estivesse universalmente criado e a oferta de 

trabalhadores fosse regulada pelo desemprego, os altos salários desapareceriam. Os altos 

salários foram uma estratégia usada tanto para ativar o consumo de massa quanto para 

equilibrar a “coerção” e a “coação” do trabalhador no processo de criação do trabalhador 

fordista. Sobre este processo, Gramsci (1976, p. 406/7) destacou: 

 

Entretanto, as mudanças não podem realizar-se apenas através da “coerção”, mas só 

através da combinação da coação (autodisciplina) com a persuasão, inclusive sob a 

forma de altos salários, isto é, de possibilidades de melhorar o nível de vida; ou 

melhor, mais exatamente, de possibilidades de alcançar o nível adequado aos novos 

modos de produção e de trabalho, que exigem um dispêndio particular de energias 

musculares e nervosas. 

 

Os sindicatos tiveram um papel peculiar no período áureo do fordismo. Harvey 

(2005) destaca que a “derrota dos movimentos radicais”, que surgiram no pós-guerra 

imediato, preparou terreno propício para controlar os trabalhadores e a ação dos sindicatos e 

que o papel desta instituição variou muito entre os países, mesmo de região para região e 

exemplifica a situação dos sindicatos nos Estados Unidos, país de origem do fordismo. 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os sindicados ganharam considerável poder na 

esfera da negociação coletiva nas indústrias de produção em massa do Meio Oeste e 

do Nordeste, preservaram algum controle dentro das fábricas sobre as especificações 

de tarefas, sobre a segurança e as promoções, e conquistaram importante poder 

político (embora nunca determinante) sobre questões como benefícios da seguridade 

social, salário mínimo e outras facetas da política social. Mas adquiriram e 

mantiveram esses direitos em troca da adoção de uma atitude cooperativa no tocante 

as técnicas fordistas e produção e ás estratégias corporativas cognatas para aumentar 

a produtividade. (HARVEY, 2005, p. 128) 

 

Mesmo nos Estados Unidos vê-se que os sindicatos só ganham poder na esfera 

das negociações trabalhistas para que em contrapartida garantissem trabalhadores 

disciplinados e obedientes aos métodos de trabalho fordista. No geral, os sindicatos viram-se 

duplamente atacados “a partir de fora e de dentro”. De fora estavam as pressões das 

corporações que os reconheciam a contragosto e exigiam sua parte na barganha: conter as 

insatisfações trabalhistas. E ainda a crescente pressão das minorias desprivilegiadas das ações 

sindicais que os acusavam de servirem a si mesmos e não a objetivos gerais. Havia ainda o 

fato de que, mesmo com a atuação sindical, as lutas trabalhistas não tinham desaparecido, o 
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que na interpretação de Harvey (2005) levava o sindicato a enfrentar um ataque “de dentro” 

visto que “eram forçados as insatisfações das bases”.  

O contexto do pós-guerra impôs aos sindicatos outro desafio, agora de ordem 

ideológica. Harvey (2005) destaca que os sindicatos foram vítimas de ataques violentos 

devido à “pretensa infiltração comunista”, visto que o então contexto era propício para tal 

acusação. A hipótese de ameaça comunista rendeu aos sindicatos regulamentações e 

submissão à disciplina legal, assim a ação dos sindicatos ficou ainda mais restrita, já que o 

trabalho estava longe de ser privilegiado no fordismo. Só o era até o ponto de garantir a 

submissão da força de trabalho às necessidades do processo. 

Ao capital corporativo coube assegurar os investimentos que mantivessem a alta 

produtividade, o crescimento do padrão de vida sem perder de vista a base estável de lucros. 

Além de destinar maiores investimentos de capital fixo em tecnologia, melhoria administrava 

e de marketing, garantir o estabelecimento de economias de escala, estratégia de preço e 

mesmo a administração das relações de trabalho e pessoais. Contudo, devemos assinalar que 

todas essas mudanças ocorreram de forma diferenciada entre os países e mesmo entre as 

regiões de maior e menor tradição no processo produtivo devido, sobretudo, ao 

desenvolvimento desigual da economia mundial. 

O papel do Estado nesse período foi, como indicou Gramsci (1976), investido de 

uma função de primeiro plano no sistema capitalista. Segundo o autor, ao Estado, na 

qualidade de empresa, cabia colocar-se à disposição da indústria e da iniciativa privada, como 

investidor a médio e longo prazo. Situação que levava o Estado a intervir na economia a fim 

de controlar a aplicação dos investimentos realizados. Benko (2002) destaca outra função 

desta instituição. Em sua análise, destaca que o fordismo em seu processo de estabelecimento 

contou com forte intervenção do Estado que atuava no sentido de regular a demanda efetiva 

em vista da grande produção que vinha sendo alcançada pelas indústrias. Outra intervenção, 

não menos importante, se traduziu na “emergência do Estado-providência”. Harvey (2005) ao 

descrever as principais funções do Estado para o modelo de desenvolvimento fordista destaca: 

 

O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida em que a 

produção em massa, que envolvia pesados investimentos em capital fixo, requeria 

condições de demanda relativamente estáveis para ser lucrativo, o Estado se 

esforçava por controlar os ciclos econômicos com uma combinação apropriada de 

políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas 

para as áreas de investimento público – em setores como o transporte, os 

equipamentos públicos etc. – vitais para o crescimento da produção e do consumo de 

massa e que também garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos 

também buscavam fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de 




