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 RESUMO 

 
             O  INTERIOR E A SUA IMPORTÂNCIA  NO PROJETO   
        CENTRALIZADOR  DO PAIS - ANÁPOLIS ANOS 20-30 
 
                                     A reconstrução de um período singular  da história de Anápolis 

- à década de vinte - demonstra a existência  uma forte atividade na cidade que  se 

constituira como um importante polo econômico antes da denominada  Revolução de 

30,da chegada da Estrada de Ferro, das construções de Goiânia  e Brasília e por  tanto, 

da chegada dos capitais  do sudeste 

                                  O  crescimento e desenvolvimento relacionados as produções  

agro-industriais, manufatureiras  e atividades comerciais e financeiras revelaram que 

foram estas condições  as que  estimularam os interesses políticos e econômicos  de 

centralização  do país mediante o traslado  da capital para esta região  e a prolongação 

da Estrada de Ferro até Anápolis .  

                           
                         Procurando dar significados a significantes que até agora não  tinham  

sido avaliados pelo historiografia dividimos  o tema em três capítulos: 

         

                        O primeiro:  A Construção da Cidade, buscamos a historicidade o 

aparecimento, as origens da cidade, suas primeiras atividades econômicas, políticas, e  

as transformações sofridas, determinadas pelo seu crescimento interno. 

 

                            O segundo: Anápolis Polo  Econômico, desvendamos as possibilidades 

econômicas  apresentadas pelo município  que o transformaram em um centro atrativo 

de migrantes e  para aplicação e investimentos e capitais vindos de outras regiões. 

                            O  terceiro  :  Os Pina e as Atividades Mercantis ,  a partir de fontes 
originais e da análise de arquivos nunca antes pesquisados, buscamos reconstruir a 
trajetória de um forte Grupo Econômico - Os Pina -  cujas atividades econômicas  
revelaram a dinâmica do capitalismo no sul da região de Goiás e a potencialidade de 
lucro para os capitais externos à região. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
   O processo de  formação de uma identidade transita por 

diferentes vias. No caso do  Brasil, o interesse do governo durante o Estado Novo de 

criar uma unidade nacional a partir da denominada política desenvolvimentista 

conduzirá à criação de infra-estruturas que possibilitarão as transferências de capital 

procedente do sul. A região Centro-Oeste seria o contexto de expansão do capital sulista 

e do sudeste mediante o asseguramento da área de fronteira. Mas,  será  que essa  

expansão do capital não  se  deveu ao próprio desenvolvimento  econômico  interno do 

Centro-Oeste e principalmente de Goiás? 

  O crescimento e desenvolvimento do sudeste e do sul do  

Estado de Goiás  estarão  representados pelo desenvolvimento dos seus municípios , que 

na somatória de suas atividades ,deram a tônica  de crescimento e desenvolvimento ao 

Estado. O que acontece  em uma localidade- município é um fenômeno  único, com sua 

própria periodização e leis de crescimento: Um organismo vivo com seu  próprio ciclo 

de vida  ( SAMUEL: 1984,228). 

  Finberg com  uma visão evolucionista considerou :  a 

Origem, o Crescimento,  o  Declínio e a Queda da comunidade local buscando as 

contradições  inerentes a todos os sujeitos : homens - mulheres, crianças - idosos, 

empresários - empregados, cada qual moldado pelas suas própria experiências. 

                  Este  trabalho  não se trata de fazer um estudo local nem 

sequer estritamente regional , é a busca de universais “no locus “(GEERTS: 

1989,19).Anápolis  foi uma  cidade cujo desenvolvimento  e importância se deve à sua 

consolidação como centro econômico. Nela  se revelaram como nenhum outro lugar do 

Estado de Goiás as dinâmicas que explicam os processos de transformação sofridas pela 

região. 

  A historiografia goiana divide-se hoje em duas vertentes: 

aqueles que construíram as imagens e representações  do Estado como “atrasado” 

”decadente”, periferia da periferia”   e  aqueles, que numa tentativa de  discutir os 

antigos conceitos de atraso” que perpassaram  a historiografia goiana , trazem à tona 
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uma visão mais próxima  do que foi a realidade goiana  nos séculos XIX e XX, mas que 

ao usar conceitos que procedem do presente do historiador  resultam muito provisionais, 

não chegando a construir uma história - realidade. 

Relativizando os conceitos  preestabelecidos pela historiografia regional, 

Nasr Fayad Chaul, na sua tese de dissertação de doutorado: Caminhos de Goiás: Da 

Construção da Decadência aos Limites da Modernidade demonstra-nos como as 

imagens do Estado “pobre”, “atrasado” decadente foram sendo construídas. Não é nossa 

intenção discutir a historiografia regional, mas, sim, caminhar na esteira  daqueles que 

visualizam uma realidade específica,  de desenvolvimento contínuo do capitalismo em 

Goiás. A nossa pesquisa mostra as realidades  econômicas e sociais  na região baseada 

em relações mercantis de produção. 

Nossa análise perpassa por uma bibliografia que coloca a 

chegada da Estrada de Ferro Goyas, ao   Estado 1914  e em Anápolis 1935 , como a 

responsável pela inserção da economia goiana e local na economia nacional .Este é o nó  

causal das grandes transformações no município e na região para a bibliografia. 

 No início de nossa pesquisa, havíamos optado em analisar 

a influência da construção das capitais Goiânia e Brasília para cidade de Anápolis e 

vice-versa, investigando o porquê  da não escolha da cidade para capital estadual e de 

Goiânia para capital federal. Na busca de fontes e no estudo da historiografia regional 

,outros dados nos chamaram  a atenção. 

 A insistência sobre a chegada da Estrada de Ferro como 

fator de modernização da economia goiana e anapolina nos levou a indagar  as 

condições preexistentes à estrada. A incorporação de novas fontes, as novas leituras 

revelaram que, na década de vinte, já existia no município um conjunto de atividades 

econômicas : agro-industriais  e  o comércio  exportador de café e arroz. Essas análises 

nos colocaram perante a questão:  

 Se a não escolha da cidade como capital poderia estar 

baseada em contradições econômicas regionais e não puramente políticas 

Diante da dificuldade de pesquisar algo em lugares onde 

não existem arquivos públicos, com a documentação existente esparsa em mãos de 

particulares que  se afeiçoam à documentação, redobramos o nosso trabalho no sentido 

de primeiro ganhar a confiança dessas famílias e, segundo, na  organização do material  
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aos quais tivemos acesso e que se encontravam espalhados alguns já bastante 

deteriorados  pela ação do tempo e pela falta de  cuidados especiais. De fato  

conseguimos transformar nossas dificuldades em um projeto :   a criação de um centro 

de documentação  em Anápolis com o objetivo de resgatar  e conservar os documentos  

encontrados e cedidos  pelas famílias por nós contatadas. Assim nasceu o - Centro de 

Documentação  e Pesquisa em História. O projeto foi aceito pela Universidade Estadual 

de Anápolis e o centro encontra-se em fase de instalação. 

                           A documentação,  então organizada, nos deu uma 

percepção diferente da realidade da cidade, no período que antecede a construção da 

Estrada de Ferro no município. 

                           Optamos,  então, pelo estudo do período anterior a Estrada 

de Ferro por considerá-lo de extrema importância, primeiro  pelas transformações 

ocorridas  nas condições  estruturais da cidade que atingem em 1920 a consolidação 

econômica pela integração da agricultura e comércio, voltadas para o mercado interno 

do país, permitindo uma acumulação de capitais transferido às primeiras indústrias 

locais - cerâmicas e máquinas de beneficiamento - o que  atraiu  os trilhos  da  ferrovia  

até  a   cidade.  Segundo, para mostrar que os capitais chegaram a Goiás porque já  havia 

uma agricultura, indústria e comércio consolidadas, o que dava possibilidades de lucro 

ao capital  investido, daí  também a vinda da Estrada de Ferro. 

                                         Esta pesquisa e o debruçar-me com novas evidências 

permitiram  discutir a periodização que apoia-se nas rupturas políticas procedentes dos 

grandes centros :Rio de Janeiro e São Paulo.   Os anos 20 representam muito mais para a 

cidade de Anápolis em definitivo,  para Goiás, do que a década de 30, marcada 

nacionalmente pela Revolução de 30. É na década de 20 que se consolida a formação de 

um forte grupo econômico na cidade, os Pina, que com uma diversificada atividade, vão 

dominar a economia e a política local: cerâmica, máquinas de 

beneficiamento,1serralharias, loja comercial, Usina de Força e Luz, representam 

algumas das atividades desse grupo, que paralelo as suas atividades econômicas e em 

função delas, vão criando na cidade, nas décadas seguintes 30-40, outras áreas de 

domínio:  

                                                           
1 A máquina de beneficiamento era responsável pela torrefação, moagem e comercialização do café . 
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A formação da Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Anápolis e Associação dos Serralheiros de Anápolis, a Cia Goyana de 

Fiação e Tecelagem de Algodão, além  da influência política do grupo que em 27- o seu 

líder  Aquiles de Pina -  organiza um partido de oposição ao Sr. Ramos Caiado, 

representante em Anápolis da oligarquia Jardim-Caiado, que mantinha a liderança 

política do Estado no período.  

 A memória desse corte abriga uma confusão de vozes, 

uma dicção fragmentada, um conflito sutil pela apropriação de símbolos e palavras, cuja 

saída pode ser a recriação  ou, pelo menos, uma tentativa de reconstrução crítica. 

(SALIBA,1993:104) Essa reconstrução crítica se dá a partir da discussão local de que 

Anápolis estaria inserida na economia periférica do país, precisando de algo externo 

para a consolidação da economia. Portanto, incorporamos novas fontes escritas: dados 

do arquivo da família Pina, que no processo de organização do mesmo podemos 

visualizar a  diversidade das atividades do grupo, que estão registradas  em mais de

 cinqüenta livros de registros contábeis iniciados em 1926. 

 Trataremos também das experiências, das representações 

de homens e mulheres - sujeitos históricos - que  na cidade de Anápolis, se  

organizavam, sentiam e esperavam, dominavam e resistiam, preservando seus valores de 

classe na própria vivência e com sua própria linguagem.(THOMPSON,1981:182,183) 

A cidade de Anápolis uma das principais cidade do Estado 

de Goiás até os anos 40, representou na década de 20-30,  o mais importante elo entre os 

grandes centros do sul, sudeste e a região de fronteira. 

Na década de 30, Anápolis  vinha demonstrando um 

processo de crescimento acelerado, acentuado pela agricultura, indústria e comércio e, 

mais tarde, também,  pelos trilhos da ferrovia que propiciaram a exportação dos mais 

variados produtos agrários ou manufaturados.  As alterações na fisionomia urbana da 

cidade, são perceptíveis  com a construção de novos prédios, maior ocupação da área 

urbana e reordenação do espaço público. 

A cidade participa efetivamente da construção de Goiânia 

fornecendo mão-de-obra, materiais de construção em larga escala através das principais 

olarias da época e dinheiro arrecadado dos impostos  municipais,  sendo direcionado in 

off ao governo do Estado. Anápolis é incorporada à construção de Goiânia.  
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                        As recentes preocupações da historiografia com a 

descoberta  de temas, agentes, experiências e  temporalidades  anteriormente  

esquecidos, favorecem a localização  de outros espaços, contribuindo para redefinir e 

ampliar noções tradicionais do significado histórico e permitindo o questionamento das 

polarizações em categorias abstratas e universais. A própria noção de espaço é uma 

categoria quando enfocada pelas Ciências Sociais e outra, muito distinta, na percepção 

dos sujeitos históricos, como um elemento constitutivo da trama histórica, emergente na 

memória coletiva e presente nas pedras da cidade.(MATTOS,1996:129)  

Dessa forma, analisar a cidade de Anápolis não é somente 

limitar seu espaço geográfico,  observar seus aspectos arquiteturais, seu processo de 

urbanização, de reorganização do espaço público, mas sim, olhá-la como um elemento 

que constitui sua trama histórica através de seu fazer-se contínuo, de suas 

transformações, seu crescimento, seus agentes sociais que lutam, organizam-se e 

resistem a interesses díspares aos seus.  

A primeira observação sobre o tema recai na problemática 

de discutir ou não a “Revolução de 1930”. É claro, se nosso corte cronológico reportasse 

à década citada, deveríamos analisá-la. No entanto, o estágio de imprevisibilidade do 

assunto, sua relevância ou irrelevância,  poderá ser visto na  confrontação com as 

páginas dos principais jornais locais, nas entrevistas de sujeitos que vivenciaram o 

momento e documentos manuscritos do período, não desconsiderando que a análise, por 

momentos, poderá ficar nas manifestações mais superficiais, na subjetividade e por que 

não dizer  em terreno movediço.  A problematização a  partir das relações  entre as 

evidências é uma das formas para fugir desses prejuízos.  

A segunda observação reporta à construção de Goiânia, 

não o processo da construção em si, mas, a relação existente entre o “abastecimento” 

material e o favoritismo à Nova Capital transcrito nos jornais locais  da cidade de 

Anápolis a favor da   construção da capital. Ou seja, partiremos do  objeto de estudo - a 

cidade de Anápolis no contexto  de expansão  dos capitais do Sul e do Sudeste - onde 

colocaremos o debate historiográfico, de maneira diversa aos esquemas teórico-

metodológicos regionais, incorporados por alguns historiadores de Goiás.  

A discussão sobre onde se localizaria a nova capital do 

Estado toma conta de inúmeros artigos dos jornais da época, algumas cidades através 
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dos seus ilustres representantes se auto candidata à condição de capital do Estado, entre 

elas Anápolis que por dois momentos será cogitada para capital, quando da construção 

da capital estadual e  da federal. 

Por que, então, Anápolis não foi escolhida para sediar a 

capital do Estado? Destino? Jogo de interesses? Ou será a força do “discurso da 

modernidade ” que exige cidades para capitais, que sejam construídas do nada?  Serão  

as contradições entre os fortes interesses econômicos  do Sudeste e os locais, até então 

dominantes na cidade e na região?   Por que, durante mais de uma década, Anápolis 

contribui “forçosamente” para a construção da futura capital de Goiás? Haveria uma 

determinação do Estado para que todas as cidades do Estado contribuíssem para a 

construção da Nova Capital? Dentro da cidade teria ocorrido um enriquecimento das 

classes dominantes que forneceram materiais de construção dentre outros bens para a 

construção de Goiânia?  

Nesse sentido, há “quase” uma ordem cronológica na 

organização de Anápolis e construção de Goiânia pela classe dominante, com a intenção 

de reforçar uma estratégia de lógica progressiva no modo de desenvolvimento que 

assumiu o Brasil.  Deliberadamente, deixamos o critério evolutivo de lado e procuramos 

estabelecer um outro critério que auxiliasse na compreensão do projeto de controle 

social dos grandes empresários. A cada tema discutido, verificamos um problema, um 

conflito a “ser solucionado”. (CAETANO,1994:12) 

Assim, nosso objetivo é encaminhar a pesquisa por uma 

via,   qual  seja , a  constituição  da  cidade  de  Anápolis pelo que representa as 

estratégias do poder de sua classe dominante - comerciantes, empresários, cafeicultores, 

industriais, - o crescimento da cidade independente da construção de Goiânia em 30.E 

da chegada da Estrada de Ferro em 1935.  
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No primeiro capítulo :  A Construção da cidade, 

analisamos a constituição da cidade, de Anápolis, desde a sua fundação  enquanto 

freguesia, vila e cidade resgatando  através da pesquisa  bibliográfica de memorialistas 

historiadores, como a cidade já na década de 20 apresenta um crescimento comercial e 

agropecuário que a colocava em destaque em todo o Estado de Goiás.  

 No segundo capítulo:  Anápolis Pólo econômico de 

Goiás, buscamos caracterizar a dinâmica das atividades econômicas do município, na 

década de 20-30, procurando demonstrar a importância das atividades de 

beneficiamento do café e do arroz, que favoreceram o crescimento do comércio  antes 

da chegada da Estrada de Ferro Goyaz a  Anápolis. 

              

 No terceiro capítulo:  Os Pina e as Atividades 

Mercantis em Anápolis-, centralizamos nossa atenção nos arquivos da família Pina, 

procurando explicar todas as atividades do primeiro Grupo Econômico do Município e 

sua importância econômica política social, bem como  as contradições vivenciadas pelo 

grupo no contexto do projeto  político centralizador do Brasil  .     

 

 

 

 

Com a perspectiva de introduzir uma reflexão 

contemporânea sobre o tema é que essa dissertação se desenvolve. 

 

 

Anápolis, 20 de abril de 1997. 
 
 

Júlia Bueno de Morais Silva. 
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Capítulo I: A construção da cidade - O auge da cidade na década de 20 

e a discussão  em torno das rupturas na periodização  pela 

historiografia regional  

  

                                      O processo  de constituição da cidade não está  endereçado a 

fazer um estudo  de gênese da mesma, nem ficar em uma posição   evolucionista que 

visa olhar de maneira finalista ou teológica para um objetivo colocado no presente do 

historiador . O objetivo deste estudo visa aprofundar-se  no processo vertiginoso das 

mudanças acontecidas nesta região. Como foi que, em menos de vinte anos 

transformou-se violentamente sua paisagem2. 

 

Localizada em área de tensão ecológica, ponto de contato 

entre o cerrado e a região de mata, a cidade de Anápolis surgiu às margens de um rego 

de água conhecido como Rêgo Grande.  Em 1870, já havia algumas palhoças com 

paredes de taipa de pilão construídas ao longo do rego d’água, onde se festejava o dia de 

Nossa Senhora de Santana.(FERREIRA,1981:14) 

 

Oficialmente, Anápolis surgiu a partir da construção da 

Capela de Santana em 1871, porém, muito antes o lugar já era um ponto de referência  

para os tropeiros que se deslocavam para o interior do país, transportando mercadorias 

oriundas da região sudeste.  Como analisa Freitas, a região caracterizava-se como um 

entreposto comercial:  

 “Nessa região transitavam inúmeras caravanas de tropeiros a 

caminho dos centros urbanos, Como as viagens  eram 

demoradas e cansativas, as tropas precisavam de descanso de 

tempos em tempos , tanto os homens quanto os animais. E 

alguns locais eram considerados como privilegiados para o 

descanso das tropas, dentre os quais estava a região onde hoje 

se situa  Anápolis.” ( FREITAS,1995:42) 

                                                           
2 Paisagem entendida não como  natural geográfica com  a incorporação do elemento cultural: quer dizer o 
papel transformador do homem 



 

 15

O lugarejo se compunha de fazendas e casas muito 

rústicas, constituindo-se de plantas simples, com paredes de taipa e adobe, sendo o forro 

de palmeira de buriti. Na maioria das edificações do tipo compacto havia o “quarto 

escuro” - sem barulho, sem mosquito e sem claridade - entre a sala de visita e de “turco” 

e a varanda. 

                                        As atividades religiosas já eram realizadas na região e o 

dia de Nossa  Senhora  de  Santana era festejado, o que nos leva a crer que o povoado 

surge em função dessas festas estimulados pelo movimento comercial  provocado pelos 

tropeiros, o que antecede a construção da Capela de Santana. Os caminhos entre o 

Sudeste e Goiás abertos pelos homens  passavam por Anápolis.   

Anápolis se situa no interior do quadrilátero formado pelas 

cidades de Goiás, Pirenópolis, Silvânia e Luziânia.  Segundo Freitas, na época, eram as 

cidades da região central da Província que mais realizavam transações comerciais com 

o sudeste do país (FREITAS,1995:42). 

Com a intensificação das atividades religiosas, o lugarejo 

se transforma em Freguesia3, a pedido dos moradores  que desejavam ver a Capela de 

Santana, pertencente à Paróquia de Pirenópolis, independente e transformada  em 

Paróquia de Sant’ana, o que se deu em 1873,.   No requerimento  que reivindicava a 

criação  da Freguesia  de 2 de maio de 1872, o primeiro Cura da Capela, o Padre 

Francisco Inácio da Luz, afirmava que nos arredores e na povoação viviam mais de 

3.000 pessoas . (FRANÇA,1973:638))  

 Diante dessa perspectiva de crescimento populacional, 

justificava-se a separação da  paróquia de Sant’ana e a passagem de Freguesia à Vila, o 

que se constituiu em luta dos moradores, sob a liderança de Gomes de Sousa Ramos, um 

morador que idealizou e construiu a Capela de Santana, não sendo, portanto, o fundador 

da cidade, posto que, ao mudar-se para o local em que no ano seguinte iria construir a 

capela de Santana, já havia ali várias habitações  agrupadas  irregularmente  além de 

casas e fazendas nas proximidades, porém acabou recebendo o título de fundador da 

cidade, devido a sua  luta para a construção da capela.  

                                                           
3Denominação para Paróquia: Mesmo após a emancipação da cidade em 1907,os livros de Batismo da 
Paroquia de Santana, registram a cidade como Freguesia. 
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A Freguesia, enquanto divisão eclesiástica, apóia as 

reivindicações  dos moradores, devido  às   transformações  materiais  empreendidas  

pelos moradores, o que permitiria a criação da  primeira Junta Administrativa, composta 

por figuras relevantes da Vila , criando a primeira Coletoria, a Escola  Pública Feminina.  

       Após a instalação da Vila, a  construção da cadeia e a 

Casa da Câmara, que deveriam ser construídas com recursos da própria Vila, segundo a 

Resolução  Provincial  n 5l7 de 7 de julho de 1874, o sonho de ver a Freguesia 

transformada em Vila, obrigaria também  a investimentos maiores por parte da 

Província, o que somente  se efetivou cinco anos após a  criação da Lei n 811, de 15 de 

dezembro de 1887, devido à luta de lideranças locais com Gomes de Souza Ramos e 

Zeca Batista, demonstrando o peso político que a Vila possuía na Província.  Haydeé 

Jaime Ferreira assim descreve a passagem: 

 

“(...) Logo que findou a cerimônia da instalação, todo o povo 

reunido acompanhou, até à casa de sua residência, o cidadão já 

nomeado, sendo aí oferecido a todos  vinho e cerveja  com 

grande abundância. Em seguida houve passeata pelas ruas, com 

banda de música, foguetes etc, prolongando-se, por horas, as 

manifestações de contentamento de toda a população.” 

(FERREIRA:1981,24). 

  

É importante analisarmos a reação de Pirenópolis, sede do 

município que englobava o povoado  que não parava de crescer, transformando-se de 

capela à freguesia, de freguesia à vila e de vila a município, atingindo aqui sua  

autonomia política e a demarcação territorial do novo município.  Pirenópolis, através 

de seus representantes políticos, resistiu o quanto pôde à  instalação da Vila.  Segundo 

POLONIAL, essa resistência se deve ao fato, de que  Pirenópolis não queria perder a 

região de solo fértil e geradora de impostos, com potencialidade econômica 

considerável.(POLONIAL,1995:77-78)  O certo é  que a expectativa de enriquecimento  

das pessoas diante da nova Vila levou várias famílias pirinopolinas a abandonarem a 

“velha” cidade do ouro e buscarem novas alternativas econômicas que se abriam.  
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 A  Vila se transforma em cidade com a Lei n 320, de 31 de 

julho de 1907. Da Capela construída em 1871 à cidade de 1907, o progresso material era 

representando por algumas ruas, duas praças, o Paço Municipal, a cadeia municipal e a 

rua do Comércio.  O progresso material foi tão rápido e significativo, que o Sr. José da 

Silva Batista, político anapolino, ocupou  a  terceira  vice-presidência do Estado no 

período. O que foi motivo de orgulho para os anapolinos, porém, dentro da estrutura de 

poder da época, o cargo de terceiro  vice presidente do Estado pouco representava  

politicamente a nível regional e nacional.  

É interessante como as preocupações com o traçado 

urbano da cidade de Anápolis era constante desde 1903 como observamos através da Lei 

Municipal n0 34 de 20 de março, a saber: 

 

“Miguel Pereira Dutra, terceiro vice-intendente Municipal de 

Sant’Ana de Antas, em exercício na forma de Lei. 

Faço saber que o Conselho Municipal decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1o: São mantidas as denominações da Praça Sant’Ana, do 

largo da Boa Vista, e das ruas Tenente-Coronel José Batista, 

Dez de março, Comercial e Primeiro de maio; 

Art. 2o: Passam a denominar-se: a) Rua Desembargador Jaime 

- a atual rua Dr. Jaime; b) Avenida Dr. Xavier de Almeida - a 

atual avenida Padre Cunha -  

Art. 3o: Ficam denominada: a) - Rua 15 de dezembro - a rua 

compreendida entre a Tenente-coronel Batista e a rua Cruz do 

Roque; b) Rua Nova - a que vai da avenida Dr. Xavier de 

Almeida à Rua 15 de dezembro; 

Art. 4o: Revogam-se as disposições em contrário.”4 

 

Inúmeras mudanças ocorriam dentro da cidade com as 

primeiras iniciativas de urbanização, como a arborização da praça Santana - considerado 

na época o  centro da cidade - próxima à rua Antonio Carlos, hoje rua Manoel 

                                                           
4 Arquivo Histórico Estadual de Goiás, Livro de Leis Goianas, 1903. 
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D’Abadia, onde se localizavam as casas comerciais, entre elas,  “ A Rainha da Barateza 

“ do grupo Pina que estudaremos mais adiante. 

Na análise do processo de formação do centro urbano da 

cidade, observamos um “deslocamento” do centro tradicional5 provocado pelas 

mudanças das atividades comerciais.   

O primeiro centro foi a Praça Santana e a Rua Manoel 

D’Abadia, o segundo; a Av. Miguel João, saída para Bela Vista, onde havia uma grande  

casa comercial  de propriedade do Sr. Miguel João. O terceiro centro a se formar foi a 

Praça Americano do Brasil, próximo a estação ferroviária,o que obrigou a transferência 

do cemitério - considerado  um péssimo cartão de visita que ficava em frente a estação - 

e o quarto centro e último, a Praça Bom Jesus que é até hoje o marco central da cidade.   

A cidade cresce, segundo GOTTDIENER, em virtude da 

expansão e da  sucessão. Isto é, cada zona  especializada  se expande atravessando a área 

marginal e invadindo a área adjacente  a ela. As atividades da zona seguinte dominam a 

região  por  sucessão, forçando, assim, a zona exterior seguinte ainda mais para a 

periferia (1993:236)   

 A partir de 1910, Anápolis inicia uma nova sensibilidade 

em suas feições urbanas, baseada nas percepções contraditórias da cidade com ruas que 

se abriam e se estendiam com uma regularidade radiocêntrica, pois todas as ruas 

convergem ao centro representado pela praça de Sant‘Ana. As que se abriam para as 

novas  construções  passaram a utilizar materiais modernos, o que propiciou a instalação  

das primeiras olarias, aproveitando-se dos ricos depósitos de argila nos vales da periferia 

do sítio urbano.  

Segundo um artigo de 1957 de autoria do Sr. João Luiz de 

Oliveira6, por volta de 1920, chegaram à cidade os primeiros construtores de casa de 

tijolos com banheiro - algo considerado inédito nas redondezas - as casas da cidade até a 

década de  20 eram de adobes e pau a pique e nenhuma possuía água encanada.  A casa, 

seguindo os padrões da arquitetura neoclássica do início do século, pautava-se por seis 

janelas altas e quadradas na frente, cortada pela porta de entrada que dá origem ao 

                                                           
5 Conceituamos o centro da cidade como áreas de maior atividade comercial, para isso, consideramos que 
a cidade possuiu quatro centros moveis  que se deslocaram seguindo o fluxo necessário ao comércio 
 
6 Revista “Cinqüentenária”, Edição única em comemoração ao jubileu da cidade de Anápolis, 1957. 
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corredor - peça vital da residência - porão alto, com pequenas janelinhas ladeadas por 

grades de ferro. Nos fundos da casa, um pomar e/ou jardim fornecia frutas e alguns 

alimentos colhidos para a família e um portão pequeno do lado esquerdo, que cumpria 

sua função de  manutenção para serviços domésticos. 

 

Portanto, as primeiras construções de casas em tijolos 

darão início a uma nova configuração urbana ligada a outras atividades preponderantes 

para a economia da cidade, quais sejam as olarias. As olarias pertencente aos Sr. Jad 

Salomão e a pertencente ao Sr. Agostinho de Pina viriam a se transformar, na década de 

30,  em cerâmicas  - Indústria de tijolos, telhas e ladrilhos - e de onde sairiam grande 

quantidade de tijolos e telhas para construção de Goiânia e, no futuro, para a capital do 

país, Brasília. 

   

Ao mesmo tempo em que a constituição da cidade 

perpassa pela configuração de novos centros, observamos uma preocupação com 

homens e mulheres - trabalhadores - que deveriam retirar-se do   centro   dos locais até 

então considerados públicos para locais periféricos ou melhor de exclusão . De acordo 

com as posturas municipais das décadas de 20 e 30, o número de mendigos no centro da 

cidade era alarmante. Conforme a Revista A Cinqüentenária de 1957, o problema da 

Mendicância era muito antigo:  

 

“Crianças sujas e maltrapilhas, mulheres mal vestidas, 

desgrenhadas, carregando filhos barrigudos e catarrentos, 

velhos com roupas ensebadas de sujeira, apoiados em bastões, 

formam em Anápolis a legião desse contraste  decepcionante.” 

 

Voltando ao processo de mudanças estruturais no espaço 

público  na década de vinte em 1922, houve a necessidade de trazer energia elétrica para 

a cidade, o que foi feito através da   empresa privada Coleman & Faria. O contrato foi 

assinado com a Intendência Municipal  para o fornecimento de energia elétrica à cidade, 

o que iria acontecer em 1924. Após dois anos de  contrato assinado, teve início o 
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fornecimento de energia elétrica à cidade motivo de festejo inclusive com  a 

participação da banda de música de Corumbá.    

Ainda nos anos vinte, a cidade começa a receber os 

primeiros médicos que  nela irão residir, construindo os primeiros hospitais, 

transformando rapidamente a cidade em ponto de referência para doentes da região. Em 

1925 chega à cidade o Dr. James Fanstone, que em 1927  funda o Hospital Evangélico 

Goiano  o qual será o pioneiro em cirurgias do Estado.  

Podemos avaliar pelas tabelas  dos registros paroquiais o 

crescimento  populacional, iniciado em 1886 - um ano antes da elevação da Freguesia à 

Vila - aos anos 30. A cidade,  desde a criação do arraial, registrou um maior incremento 

populacional nos anos  1911-1920 - que corresponde à um período em que a cidade 

recebeu  um grande número de migrantes do norte do Estado e de cidades vizinhas, 

conforme observamos nos registros de batismo . O ano de 1925 é curioso pois  não há 

nenhum registro de batismo, retomaremo-lo  mais adiante. 
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QUADRO I 

REGISTROS PAROQUIAIS DE BATISMOS: 

  
                       

ANO 

NÚMERO DE 

BAPTISADOS 

PERCENTUAL PERCENTUAL A CADA 
10 ANOS 

1886 90   

1887 118 31,11  

1888 133 12,71  

1889  171 28,57  

1890 234 36,84  

 

 

   

1891  247 5,56  

1892 261 5,67  

1893 180 -31,03  

1894 252 40,00  

18     1895 198 -21,43  

1896 222 12,12 146,67 

1897 241 8,56  

1898 252 4,56  

1899 252 0,00  

1900 289 14,68  

1901 169 -41,52  

1902 376 122,49  

1903 321 -14,63  

1904 391 21,81  

1905 367 -6,14  

1906 354 -3,54 59,46 

1907 410 15,82  

1908 290 -29,27  

1909 333 14,83  
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1910 317 -4,80  

1911 280 -11,67  

1912 352 25,71  

1913 346 -1,70  

1914 349 0,87  

1915 438 25,50  

1916 424 -3,20 19,77 

1917 516 21,70  

1918 443 -14,15  

1919 564 27,31  

1920 555 -1,60  

1921 664 19,64  

1922 520 -21,69  

1923 561 7,88  

1924 610 8,73  

1925 -- --  

1926 660 8,20 55,66 

1927 795 20,45  

1928 1069 34,47  

1929 940 -12,07  

1930 808 -14,04 45,597 

 

FONTE: Livro no 01 de Baptismos, 1886-1897; Livro no 02 de Baptismos, 1898-1930. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dados recolhidos dos livros de batismo da Paróquia de Sant’Ana - 1886 - 1930 e trabalhados pela 
autora. 



 

 23

Esta segunda tabela  permiti-nos aprofundar um pouco mais na questão do crescimento 

populacional em Anápolis :  

QUADRO II 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANÁPOLIS ENTRE 1872 E 

1980 

ANO POPULAÇÃO PERÍODO %ANO 

1872 3.000 --- --- 

1900 6.296 1872-1900 2,96 

1910 8.476 1901-1910 3,02 

1920 16.037 1911-1920 6,588 

1935 33.375 1921-1935 5,61 

1940 39.148 1936-1940 3,24 

1950 50.338 1941-1950 2,02 

1960 68.732 1951-1960 3,16 

1970 105.121 1961-1970 4,34 

1980 179.973 1971-1980 5,52 

           Fonte: (POLONIAL,1995:75) 

 

Os dados acima retirados do Censo do IBGE, do período 

de 1872/1980 e trabalhados por Polonial, permite-nos fazer algumas problematizações. 

Primeiro, observamos que o autor relaciona o crescimento da população à expectativa 

da vinda da estrada de ferro. Seus dados demonstram que a maior taxa de crescimento 

compreende o período de 1911-1920, ou seja quinze anos antes da chegada dos trilhos à 

cidade. Ora, como atribuir todo um desenvolvimento na cidade a simples expectativa da 

vinda da estrada de ferro.  

“A grande migração, a valorização das terras, o crescimento  

do núcleo urbano, tudo ligado à expectativa da chegada dos 

trilhos, propiciou o maior crescimento da população municipal 

em todos os tempos.” (POLONIAL,1995:69) 

                                                           
8 O grifo é nosso para destacar que na década de 20 registrou-se o maior crescimento da população. 
 



 

 24

Segundo, o autor e outros autores da historiografia 

regional9, colocam a estrada de ferro como um fator de inserção na economia nacional. 

Tudo começaria e terminaria com a chegada dos trilhos.   

 Não há dúvidas que  a  chegada da Estrada de Ferro em 

Anápolis  aumentou muito o número de migrantes, o crescimento do comércio e de 

outras atividades econômicas do município. Mas antes  disso, à  abertura em 1920 da 

estrada de rodagem  Anápolis - Roncador a 170 km do município, foi imperativa  para 

economia local devido à melhoria do acesso ao terminal ferroviário de Roncador para 

onde se destinava a produção do município. Antes da abertura dessa estrada o transporte 

era feito em carro de bois e tropas.  

 Em 1921, uma segunda  estrada de automóveis que  

estava em construção foi aberta a estrada  Anápolis-Jaraguá - também muito contribuiu 

para ligação da cidade com o norte do país.  A abertura dessas estradas permitiu o 

crescimento das rendas municipais, conforme podemos observar no quadro VI. 
 

 

QUADRO III 

ORÇAMENTOS MUNICIPAIS 

ANO ORÇAMENTO PERCENTUAL 

1898 6884$500  

1911 8360$000 21,43 

1915 12501$000 49,53 

1918 10000$000 -20,01 

1921 20000$000 100,00 

1926 136620$000 583,10 

1928 194299$555 42,22 

1931 150000$000 -22,80 

1937 350000$000 133,33 

fonte: Dados trabalhados pela autora a partir da Revista Cinqüentenária de 1957. 

Vejamos quais  foram as principais mudanças ocorridas 

após a implantação da Lei Orçamentária no 6 de 1897. Nos primeiros vinte anos, nos 

                                                           
9 POLONIAL 1995, FRANÇA 1974, FREITAS 1995, SILVA 1982  , BORGES 1990.  
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orçamentos previstos, quase não houve aumento da arrecadação municipal, os aumentos 

mais significativos vão ocorrer de 1921 para 1926  que serão de 583,10 % . 

 

Ainda observando a tabela acima, verificamos uma 

diminuição do orçamento municipal - menos 22,80%, no ano seguinte à Revolução de 

1930 é difícil determinar se há uma correlação entre esses fatos, no máximo podemos 

reconstruir as expectativas e mudanças que a Revolução provocou na cidade. Para tanto, 

utilizamos a metodologia da História Oral, buscando pela construção  do documento 

oral aproximar-nos de uma realidade específica - A Revolução de 30 em Anápolis - que 

não se pode encontrar em outras fontes. 

A Revolução de 30 é recebida em Anápolis como um 

instrumento capaz de acabar com a supremacia da Oligarquia Caiadista responsável pelo 

mandonismo local. A Revolução  simboliza, nos seus primeiros anos, autonomia  e 

liberdade. Em Goiás, segundo Palacin: 

                       

“...A Revolução de Trinta não teve em Goiás nem preparação e 

organização, nem por conseguinte um programa. Simplesmente 

adesões pessoais, na base de antagonismos também pessoais”. 

(PALACIN,1986:88). 

 

Em Anápolis não foi diferente, a principal adesão à Revolução vem de 

intelectuais recém - formados na capital  sedentos para participar da política local, o que 

era extremamente dificultado pelas antigas lideranças familiares. Procuramos para o Dr. 

Adhayl como ele, era  político da cidade e editor do Jornal, acompanhava  essa 

discussão que colocava Anápolis como possível sede da nova capital. 

“Para nós não era conveniente trazer a capital para Anápolis, 

porque a capital traz outros problemas,  há uma absorção 

política, ia nos tirar a liderança da cidade, com a impulsão de 

um poder maior como dizia  Camões, um poder maior que se 

levanta. Se bem que próxima também não era recomendada, 
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porque há uma eclepsia, torna-se um eclipse, a cidade menor 

também é absorvida (...)”.10  

 

O que significa a construção da Nova Capital na 

perspectiva dos revolucionários que chegaram ao poder em 30? Ontem revolucionário 

na oposição, hoje revolucionário no governo. Significa, principalmente, o rompimento 

com a mentalidade e com o tipo de política que caracterizaram a Velha República, 

mentalidade e política que não condizia com o “novo momento”  estruturas políticas 

baseadas no poder das famílias: Bulhões-Jardins-Caiados-Pina. Goiás  se compararia, no 

período, a um feudo familiocrático.  Pedro Ludovico queria o novo. A proposta era 

superar todos os vícios do período anterior, inaugurar  uma nova mentalidade, uma nova 

forma de agir, talvez essa seja a explicação mais plausível para o fato de Anápolis não 

ter sido indicada  para sediar a nova capital.  

O jornal Voz do Sul, que circulou em Anápolis  de 1930 a 

1939, era da propriedade da família Lourenço Dias, em entrevista a nós concedida o Dr 

Adhahyl Lourenço, que foi editor do  mesmo, descreve o surgimento do Jornal e sua 

relação com o governo revolucionário. 

 

 (...) “Um mês depois da Revolução, que Getulio Vargas tomou 

o poder, nós fundamos o Jornal para defender a idéia da 

Revolução..(..) Formados no Rio de Janeiro, os advogados da 

família Lourenço faziam coro às mudanças políticas que a 

revolução traria , para o estado e para a cidade. Apesar da 

distância geográfica e econômicas, as  lideranças locais , 

formadas na sua maioria por advogados e médicos, 

acompanharam fervorosamente as mudanças  advindas da 

Revolução de 1930.  

(...) A Voz do Sul, fundou-se aqui para defender as promessas 

do Castelo sob a esplanada do Castelo quando ele deu  sua 

plataforma prometendo salário mínimo, prometendo votos para 

mulher, e várias modificações políticas que repercutiria na 

                                                           
10 Entrevista a nós concedida pelo Dr. Adhayl Lourenço Dias no escritório da família Lourenço Dias, no 
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mocidade daquela época. Anápolis era uma  cidade  pequena,   

centro mesmo era a rua Direita, que depois da Revolução pegou 

o nome  de  Antônio Carlos, porque era um dos líderes da 

Revolução de 30, hoje rua Manoel D’Abadia. Então a cidade 

recebeu logo beneficios, eu fui nomeado membro do Conselho 

Consultivo da Revolução aqui,  era uma espécie de Câmara 

Municipal, mas de efeito fiscalizador das administrações 

.Getúlio preocupava em combater as corrupções e era uma 

preocupação séria.11 

 

O primeiro prefeito de Anápolis, nomeado por Pedro 

Ludovico Texeira foi os Sr. João Luiz de Oliveira, que permaneceu no cargo até 

1934,quando rompeu com o interventor e renunciou ao cargo, a partir daí lhe sucederam 

dez administradores até 1947,  época  em que houve o restabelecimento das eleições 

para o mandato de prefeitos no Brasil  .  

O tempo de permanência no cargo de prefeito nomeado 

não ultrapassava  a três anos, e alguns não atingiram um ano no cargo. Diante da curiosa 

situação buscamos nos documentos alguma explicação para o fato, mas não 

encontramos. Partimos, então, para a  entrevista oral . 

Primeiro com a professora Haydee Jaime,  segundo com o 

advogado Dr. João Asmar, ambos me colocaram  que a partir  da construção de Goiânia  

as rendas do município eram remetidas ao Estado por exigência do Interventor Pedro 

Ludovico Teixeira, com isso os cofres da prefeitura ficavam vazios impossibilitando  o 

trabalho dos prefeitos, o que teria gerado inicialmente a revolta dos prefeitos que eram 

pressionados pelos moradores para melhoria da cidade. Daí a renuncia de alguns. Por 

outro lado, o próprio Adhayl Lourenço, que foi prefeito nomeado em 1947, nos coloca 

que com a implantação do Estado Novo, a cidade e suas lideranças passaram a fazer 

oposição ao interventor Pedro Ludovico . 

          

                                                                                                                                                                          
dia 29 de março de 1996) 
11 Ibid. 
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A partir de 1932, o Jornal Voz do Sul começa a fazer oposição a 

Getulio Vargas porque percebeu seus ideais ditatoriais .São 

Paulo rebelou-se, viu que Getúlio queria-se manter por 

portarias próprias. Ele vinha de  centro ditatorial  tradicional. 

Vaz de Medeiros, por exemplo, foi por quarenta anos 

governador do Rio Grande do Sul, sempre presidente do Estado, 

não largava. Getúlio era discípulo dele. Assis Brasil era um 

liberal, mas não deixava. Flores da Cunha, depois  Osvaldo  

Aranha  eram  do  grupo  de Getúlio e todos tinham  tendências  

ditatoriais. Depois não um a um foi deixando Getúlio e ele ficou 

só. Pedro Ludovico foi leal a Getúlio, mas esse não foi com ele. 

A política toda virou contra Pedro Ludovico, tanto que Juca 

Ludovico, parente de Pedro, rompe com ele. Pedro  sofre as 

conseqüências da política de Vargas12. 

 

A própria atuação do Conselho Consultivo poderia ter 

colaborado para saída dos prefeitos, uma vez que, como o próprio Dr. Adhayl  nos coloca 

o Conselho funcionava como um órgão fiscalizador das administrações municipais, 

funcionava dentro da própria prefeitura em uma sala ao lado a da do prefeito, que 

diariamente vinha até sala do Conselho pessoalmente apresentar seus projetos para serem 

discutidos e votados pelo Conselho. Sem dúvida que tudo isso limitava muito a as ações 

do prefeito. 

O Conselho, foi criado em Anápolis em janeiro de 193213. 

De acordo com o decreto federal n 20348 de 29 de agosto de 1931, que instituiu o 

Conselho Consultivo, nos estados, no Distrito Federal nos municípios com objetivo de 

estabelecer normas sobre a administração local. (veja Documento 1) 

                                                           
12 Ibid. 
13 Os dados foram retirados do livro Termo de Compromisso - Conselho Consultivo 1931-1935 
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“O Conselho, na prática, fiscalizava a prefeitura, suas falhas 

sociais, éramos vigilantes. Nós não ganhávamos nada e não se 

pagava nada, era um ônus  público14. 

   

Os primeiros membros do Conselho Consultivo de 

Anápolis foram os senhores: Alberico Borges de Carvalho, José Gomes de Paula,  

Gomes Santana Ramos, Júlio Guerra e José Lourenço Dias, todos nomeados pelo 

interventor João Luiz de Oliveira. As atas de 1932 a 1935 registram a troca de 

conselheiros, durante o período, o que permitiu a participação  ainda dos senhores : 

Adhayl Lourenço Dias, Luis Caiado  Godoi, Antônio Xavier Nunes, Nicanor de Faria e 

Silva,  Graciano Antônio da Silva e José Olivério Almeida. 

Os projetos apresentados à mesa do Conselho para 

apreciação, na sua maioria, referem-se ao dia-a-dia da vida do município: nomeação de 

professores, construção de necrotérios; asfaltamento e calçamento de ruas; discussão da 

lei orçamentaria do  município; anistia fiscal a ser concedida a algumas instituições da 

cidade e a pessoas físicas.; criação do salário para o cargo de prefeito; regulamentação 

das oito horas de trabalho no comércio local; criação do cargo de guarda-livros da 

prefeitura, sendo que o mesmo deveria ser remunerado; distribuição de verbas para 

escolas do município. Também era função do Conselho dar posse aos novos prefeitos. 

O Conselho embora nomeado e com um pequeno número 

de representantes - nunca superior a sete - fazia as vezes do poder legislativo, extinto 

com a Revolução de 1930. As atas das sessões vão até setembro de 1935. 

Em 1936 ocorreram as eleições para prefeito e vereadores, 

o Conselho Consultivo foi substituído pela nova Câmara Municipal composta por 

vereadores eleitos: Eliseu Jorge de Carvalho, Graciano Antônio da Silva, Domingos 

Xavier Nunes, Antônio Damasceno, Domingos Peixoto, Gomes Santana e  Adhayl 

Lourenço Dias. 

Nessas eleições,  José Fernandes Valente, que era prefeito 

nomeado, concorreu ao pleito, como único candidato, elegeu-se para mais um mandato. 

Em 1937, já sob a ditadura do Estado Novo, extintos os mandatos eletivos, Valente foi 

                                                           
14 Ibid. p.54 
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novamente nomeado prefeito, completando o maior mandato ininterrupto que a cidade 

já teve. 

Logo após a Revolução, inicia-se a discussão sobre a 

mudança da capital do estado. Mais do que a “expressão visível em pedra da 

Revolução.” (Palacin :1986,107) Goiânia é a representação de um novo poder em um 

novo lugar. As discussões se acaloram, do nome à localização, todos querem dar palpite, 

participar. 

Em Anápolis, a participação na discussão se dá através do 

Jornal Voz do Sul, que se apresenta como um defensor dos ideais revolucionários, apoia 

Pedro Ludovico e conseqüentemente a mudança da capital. 

No período 1931 a 1933, quando foi definitivamente 

escolhida Campinas como um lugar onde se construiria a nova capital, relacionamos 

mais de vinte artigos no Jornal Voz do Sul sobre o tema. Os primeiros, apenas defendem 

a saída da capital de Goiás, justificando-se pelas péssimas condições topográficas e 

clima da região, sendo considerado como empecilho ao desenvolvimento da capital. Em 

seguida começam aparecer os artigos dando opinião sobre onde deveria localizar a nova 

capital: 

 

 “Voto para que a capital se mude para Annápolis, cidade que 

até hoje não foi lembrada pelos suscitantes da idéia, que 

empolgava a attenção de Goiaz, si a rebelião paulista não 

tivesse vindo tomar-lhe o lugar  nos comentários  públicos. 

 Faço-o com robustez de argumentos, dentre os quais, de todas 

as cidades gouyanas, que não foram  construidas pelos 

mineiros, avidos do negro metal. 

Annapolis está aparelhado para  satisfazer  todas as exigências 

de uma grande metropole - não  é vigiada pelas cercanias, que 

ensombriam e entristecem algumas cidades goyanas,tem 

optimas possibilidades de ser argumentada nas planicíes 

suburbanas, que oferecem  acesso às novas e modestas 

habitações será a primeira a ser benefeciada pelo advento da 

via férrea, possue a mais fértil e a mais rica  zona rural de todos 
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os municípios goyanos, é o centro mais cosmopolita de todo o 

Estado, e onde todas as opiniões são respeitadas sem as peias 

das injuções  políticas religiosas que entorpecem o organismo 

de uma sociedade e o ponto convergente de quasi todas as 

rodovias de Goyaz;-estrada para Corumbá, Pyrenopolis e 

Jaraguá, idem para São Francisco , idem para Trahyras, idem 

para os pontos  dos trilhos para os districtos do Cerrado, Nova 

Veneza e desta para a Capital, etc.” 15 

 

Devido à sua posição de entroncamento, que a coloca 

como ponto de contato entre o norte e o sul do país a cidade intensifica a sua atividade 

comercial,   abrindo inúmeras lojas e armazéns que vendiam, gêneros alimentícios, 

armarinhos, tecidos, calçados, ferragens, agro-indútriais  e outros. 

O comércio dessas lojas e armazéns será o responsável 

pela acumulação de capital dos comerciantes locais, o que permitiu a transferência de 

capital para as  lavouras de café  e  arroz  voltados para a exportação que se 

intensificarão no município a partir do início do século XX, dinamizando  a economia 

do  município, tornou - o um pólo  atrativo aos investimento de capital  provenientes  de  

outras regiões. 

                   Serão  essas , possivelmente, as contradições  que explicam a  não  escolha 

da cidade para capital  com independência  da aparência simbólica do novo, é  do temer 

à perda de poder dos grupos  capitalistas dominantes na cidade, de Anápolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Voz do Sul 21 de agosto de 1932... Um Goiano. 



Capítulo  II: Anápolis Pólo Econômico de Goiás  

 

 

As possibilidades econômicas apresentadas pelo município 

de Anápolis transformam esta parte da região de Goiás em um centro atrativo para a 

aplicação e investimentos de capitais. Porém a historiografia regional divide a evolução  

econômica da cidade de Anápolis   em dois momentos distintos, usando como marco 

divisor a chegada da estrada de ferro. Para esta historiografia o motor impulsor do 

desenvolvimento  vem com o trilhos e não mostram os dados que revelam um 

crescimento anterior à chegada da estrada de ferro. 

 Nos estudos, por nós realizados, percebemos que a 

chegada da ferrovia até Anápolis  foi resultado da acumulação de capital realizada pelo 

desenvolvimento da agricultura e do comércio internos  e não  por um impulso exterior. 

Na fase de expansão da agricultura  anapolina, o capital acumulado   foi transferido à 

produção, ao  beneficiamento ao  armazenamento e à comercialização do café e do 

arroz, produtos hegemônicos da agricultura na região. 

 

 “A posição geográfica da região onde hoje se situa Anápolis 

favorecia o fluxo comercial da região, pois ela ocupava  uma 

faixa de terra estratégica no Estado. Ficava entre os pólos 

dinâmicos da economia  de  então: Cidade de Goiás, Meia 

Ponte, Bonfim - atual Silvânia e Santa Luzia - atual Luziânia” 

.(FREITAS, POLONIAL:1988: 57). 

 

O beneficiamento do café e arroz deu um caráter agro-

industrial à economia anapolina, sendo os produtores rurais os principais 

impulsionadores do comércio local. Comércio, produção de  café e arroz constituíram as 

bases  da economia por um longo período. 

 O café já era conhecido em Goiás desde 1819,nativo nos 

quintais era utilizado pelas famílias locais. Em 1909 o Estado já exportava  pequenas 

quantidades de café - 132.945 Kg  para Conceição  do Araguaya e Pará. 



 

 34

 A  revista  Informação Goyana, que adota o subtítulo de : 

Revista Mensal Ilustrada e Informativa das Possibilidades  Econômicas do Brasil  

Centra . Publicada no Rio de Janeiro sob a direção do goiano e Major  Dr. Henrique 

Silva, justifica-se   pela necessidade de divulgação no Brasil e no exterior das imensas 

riquezas existentes no interior do país. Utilizaremos dos dados publicados pela revista 

ao longo dessa pesquisa, porém faremos algumas ressalvas, uma vez que para nós, na 

ânsia de divulgar e exaltar  as riquezas do Estado, a revista comete alguns exageros, 

chegando ao ufanismo .Um dos principais esforços desta revista é precisamente  mostrar 

aos capitalistas, industriais e comerciantes as possibilidades econômicas do Estado. 

Durante os dezoito anos - 1917 a 1935 - de circulação da 

revista, os seus editais divulgavam tanto os aspectos  naturais da região como também 

as suas condições propícias aos  investimentos.  A partir de 1919 a produção de café no 

Estado de Goiás e suas possibilidades passaram a ser uma constante nos editais da 

Revista. Percebe-se em todos os artigos a intenção de exaltar a produção de café do 

Estado com o propósito de atrair  futuros investidores . 

Paralela à  criação de gado  inicia-se em Goiás nos anos 

20, a produção  de café  voltada para a exportação, sendo o município de Anápolis o 

maior produtor do Estado. Alguns produtores paulistas ao percorrem o Estado, 

depararam - se  com a terra roxa e massapé  do  solo  humoso do  município e 

resolveram expandir aqui a sua produção. As condições naturais eram todas favoráveis : 

solo, clima, regime de chuvas, propício à lavoura  cafeeira, a ausência de geada  em 

Goiás entusiasmava  o produtor  que em São Paulo era sempre assombrado pelo  

fenômeno que arrasava com as plantações:   

 

“A situação privilegiada da cidade de Annapolis  se prova por 

factos. Verdadeiro  centro geographico e social goyano é para 

esta cidade que afflue, de longa data desde o sertanejo  nortista 

vendedor de mudas de café, as  mesmas que hoje  fórmam os 

seus vastos cafezaes, (...)desde o trabalhador braçal, vindo dos 

sertões da Bahia longinqua, até o opulento fazendeiro  paulista 

ou de Minas, que vêm, cheios de esperanças, buscar riqueza e 

trabalho (...)O índice de tudo isso é o movimento bancario, que 
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attinge à surprehendente cifra de varios milhares de contos de 

réis”. (A Informação Goyana. Anno XIII. Rio de Janeiro, julho 

de 1929) 

 

           Dentre os municípios em cujas terras se cultivava café, 

Anápolis foi sempre o maior produtor - tabela 1 - .Em 1914 no Congresso Legislativo 

Estadual, o Presidente Olegário  Pinto, arrolava os municípios  com produção cafeeira 

em Goiás - Anápolis, Pirinópolis, Bonfim , Bela Vista, Corumbá, Jatahy,  Campinas , 

Santa Luzia e Pouso Alto - cujos pés totalizavam 5.280.000, com uma produção anual 

de 2.200 Kg/ano . Destacava ainda o documento  que a média de 80 a 100 arrobas por 

cada lote de mil pés  era considerada boa.16 

 

 

 

 

Tabela 1: principais municípios produtores de café em Goiás - 193217 

 

 Município                                        Quantidade de pés de café 

 

Annápolis                                              1.553.000 

Itaborahy                                                 620.000 

Corumbá                                                  554.000 

Pouso Alto                                              500.000 

Catalão                                                    400.000 

Santa Luzia                                              370.000 

Total                                                     3.977.000 

 

 

 

                                                           
16 A Informação Goyana. Ano VII, outubro de 1923, vol. VII,n3. 
17 A Informação Goyana,  setembro de 1925 (Anno IX  Vol  IX n. 2) 
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Vejamos a produção e exportação a nível regional: 

 

Ano                                                                                    Kilos 

1919...................................................................................261.356 

1920...................................................................................220.099 

1921..................................................................................417.473 

1922.................................................................................808.679 

1923.................................................................................508.873 

1924...............................................................................1.236.236 

1925..................................................................................615.054 

1926...............................................................................    480.125 

1927...............................................................................1.020.384 

1928.............................................................................. 1.278.282   

 

Até 1919 a produção de café em Goiás apenas atingia o 

consumo interno, a partir daí  há teve um crescimento a produção voltada para a 

exportação. 

 

A Crise Cafeeira e as duas memórias: 

 Entre os anos  1925-26 a produção de café sofreu um 

declínio, em todo Brasil. Mas nesse ano, a Coluna Prestes passa por Anápolis e a 

memória oficial relacionará a crise com este  “nefasto fato “ . A responsabilidade pelo 

fracasso de plantação, segundo a Informação Goyana, seria  da Coluna Prestes. 

      

Este fato singular, foi devido á invasão por  diversas vezes, 

náquelles  annos ,dos máos brasileiros que tão profundamente 

pertubam a vida economica  administrativa do Estado .O 

trabalho foi paralysado e a rota seguida por elles ficou 

assignalada pela mais barbara destruição de propriedadese 

rebanhos, sacrificadas vidas e profanados lares.  
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                                      Os relatos oficiais sobre a passagem da Coluna Prestes  

caracterizam a negatividade com que eram  vistos os Participantes da Coluna, tratados 

como maus brasileiros e  responsabilizados pela  destruição das lavouras de café e arroz,  

provocando grande prejuízos ao comércio local: 

 

Em julho de 1925, a Coluna Prestes ,em sua arrancada  para o 

Norte do País ,esteve nas cercanias de Anápolis. Formavam 

essa coluna:- o comandante general Miguel Costa, coronel Luiz 

Carlos Prestes, os tenentes-coronéis Antônio de Siqueira 

Campos ,Juarez Távora, João Alberto Lins de Barros,Osvaldo 

Cordeiro de  Farias, Major Paulo Kruger da Cunha Cruz, 

major Manuel Lira Nascimento ,os capitães Emídio  Miranda, 

Ari Salgado Freire , Trifino Correia, Italo Landucci ,os tenentes  

Joaõ Pedro, Nelson Machado e Sadi Vale Machado. Além do 

Dr. Pinheiro  Machado e de soldados rasos ,faziam parte da 

coluna os civis que aderiram ao movimento. A todos, o povo 

dava o nome de Revoltosos. 

No município de Anápolis, além de saques em dinheiro, 

animais,roupas de uso, capas etc. mataram grande número de 

reses e  suínos. 

(...) Passaram os revoltosos pela fazenda de D. Antônia de Jesus 

Parente  Bastos ,viúva de Acácio de Bastos.Nessa fazenda ,além 

da criação de gado e suínos, havia uma loja, cujo estoque se 

compunha de secos e molhados, tecidos, roupas feitas, chapéus, 

arreios e produtos farmacêuticos. 

 Segundo  narração de Maria Zóe Bastos Batista, filha de D. 

Antoniha,- o Coronel Luiz Carlos Prestes chegou ali de manhã 

,coberto por um poncho ,que não passava de um cobertor ,com 

um buraco no centro . Perguntou à sua mãe  se ela dispunha  de 

alguma  proteção para sua casa. A fazendeira mostrou-lhe uma 

medalha  com a efígie de Nossa senhora, dizendo-lhe : “Minha 

proteção é esta “...    
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Cel. Luiz Carlos Prestes portou uma sentinela  na porta da 

frente  e outra na dos fundos da casa, para que a família  não 

fosse molestada   

Mandou que jogasse  fora toda a  cachaça estocada na casa  

para evitar  que seus soldados se embriagassem Mataram 14 

reses e alguns porcos, dos  quais comeram as melhores postas e 

estocaram algumas para a continuação da jornada. 

Ás 18 horas seguiram viagem , sendo que Prestes comprou 

algumas camisas, cobertores e vinhos ,pagando por tudo , a 

quantia  de um conto  e quinhentos mil réis.(...).( FERREIRA-

1981: 47-48)  

 

                               Porém, uma outra visão afetará a memória popular , 

Paulo Nunes, escritor, poeta ,jornalista e que se define como um Comunista Cristão, ao 

ser entrevistado pela estudante Cirley B. Damasceno, no seu estudo sobre a passagem da 

Coluna Prestes em Anápolis,  faz uma análise menos negativa  a respeito da Coluna. O 

jornalista, militou no Partido Comunista de 1940 a 1952, e veio para Goiás após  ser 

processado e julgado no Rio de Janeiro. Assumiu aqui a parte burocrática do Partido 

Comunista, onde trabalhou até 1953, quando então passou  a residir em Anápolis.  

                              Na sua análise sobre a Coluna, ele começa colocando sua 

admiração incondicional a Luís  Carlos Prestes: 

 

“Foi uma das pessoas que mais marcaram a minha vida ,para 

mim, foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos, uma 

pessoa humana impressionante...(  ) Nunca  existiu na história 

da humanidade um fato igual  ao da Coluna Prestes, um 

punhado de homens idealistas, praticamente sem armas, sem 

munição, sem dinheiro, percorreu  o Brasil de ponta a ponta, a 

maior parte do tempo a pé(..)contra os absurdos da época de 

Artur Bernades era a corrupção entrona mandando em tudo, 

era coronel que mandava , eram os currais  eleitorais  que 
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resolviam as eleições, não havia liberdade não havia 

democracia.(..) 

Em Goiás  houve um fato marcante, interessante....nessa época, 

em Lagolândia, município de Pirinópolis, existia uma mulher 

maravilhosa, carismática, chamada Benedita  Cipriano Gomes 

apelidada Santa Dica, que eu conheci pessoalmente. Era uma 

pessoa extraordinária. O governo naquela época  estava nas 

mãos  dos Caiados. Brasil Caiado era governador. Ele armou  

os homens de Santa Dica , que  comandou  o pelotão de 400 

homens. Eram lavradores, pessoas que obedeciam a ela, tinha 

poder de liderança. Foi incumbida de encontra-se com os 

revoltosos da Coluna Prestes para  evitar que eles entrassem no 

estado de Goiás. Ela conseguiu inclusive ter um contato 

importante .  Em Catalão , ela se encontrou com Luis Carlos 

Prestes e passou a ser sua amiga e admiradora..(..) Em 

Lagolândia houve uma experiência social  comunitária, da mais  

importante  realidade para o Brasil.(..) “ 

 

 

                                                  Autor de dez livros de poesia erudita e de mais de cem 

folhetos de Cordel , Paulo Nunes publicou em 1983  o Cordel entitulado , Historia de 

Santa Dica, onde retrata  o encontro entre a  Coronel - mulher e o Cavalheiro da 

Esperança. Em Cordel a passagem da coluna por Anápolis , transforma-se em um 

conhecimento popular. 

                              

Ela pregava a Igualdade 

entre os seguidores seus, 

ensinando serem irmãos 

religiosos e ateus, 

os sábios e ignorantes, 

pois ,são todos Semelhantes, 

filhos de um só Pai ,que é Deus! 
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Tudo que ela recebia - 

adjutórios, presentes - 

com o pessoal repartida 

e não só com seus parentes... 

Levava vida modesta: 

seu maior prazer e festa 

era cura os doentes.... 

   

 

Os recursos e oferendas 

que lhe trazem ,na verdade, 

por  ela são empregados 

a bem da Comunidade...... 

Com pouco se contentava: 

mais, tudo destinava 

para a Coletividade 

 

 

Mais de 5 mil pessoas 

em volta dela se uniram 

nessa nova Cananã 

que almas boas construíram. 

Lagolândia  (estive lá...) 

era qual a Shangrilá 

para onde os Puros partiram 

  

 

   Com seu prestígio 

crescendo 

se espalhando sua  fama 

logo a Bruxa da Política 
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pros lado dela se Inflama.. 

Os Chefes e Coronéis vão 

mexendo nos cordéis, 

tentando envolver a  

Dama...... 

     

Há quase 60 anos  

foi o Brasil sacudido 

pela Marcha da Coluna 

Prestes- um feito aguerrido. 

Era o País despertando, 

em seu próprio Centro 

entrando, 

já não mais adormecido...... 

     

Vendo que Prestes 

marchava com direção a 

Goiás 

buscava o governo goiano 

ver 

contra ele o que faz..... 

Procura ,então  Santa Dica, 

que ,neste episódio, fica 

como Embaixatriz da  Paz! 

.... 

     

É que o Governo temeia 

dos Revoltosos a ação, 

temia a Coluna Prestes 

que buscava a Solução 

para os problemas do Povo 
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tentando um Caminho 

Novo para os males da 

Nação  

 

Vão procurar a Santa dica 

que junto ao Povo Romeiro- 

leva 400 homens  

pro Triângulo Mineiro, 

passando por duros testes, 

tentando à Coluna prestes 

desviar pro outro roteiro..... 

 

 

Em vez de enxadas, os 

homens tiveram nas mãos-

fuzis.... 

defendendo dos coronéis.... 

(foi um momento infeliz!) 

De Santa Dica os “soldados” 

são armados, manobrados 

pelos “donos” do País !... 

  

Depois, em Pires do Rio, 

Santa Dica se encontrou 

outras vez com Carlos 

Prestes  

com ele parlamentou 

com bastante habilidade 

e-a Coluna, na cidade 

à força não penetrou..... 

Do encontro de Dica e 

Prestes 
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nasceu forte Entendimento. 

Os dois se tornaram amigos 

a partir desse momento. 

Trocaram cartas, depois, 

resultando, para os dois, um 

mútuo aproveitamento.18 

 

 Na manhã de 25 de setembro de 1926,voltando do norte, a  

Coluna invade o perímetro urbano de Anápolis. Desta vez travou-se um  violento 

combate no centro da cidade, segundo FERREIRA: 

 

“No local onde está situado hoje o prédio do Banco do Brasil 

havia uma venda  onde os revoltosos  estiveram bebendo 

pinga..(..) A força Pública de São Paulo, comandada pelo 

coronel Pedro Dias dos Santos, encontrava-se em Tavares 

(Vianópolis). Arlindo Costa deslocou-se para lá e voltou com 

aquele destacamento...(..) Os soldados, ao entrarem em 

Anápolis já desceram dos caminhões empunhando seus fuzis. 

Travou-se forte combate nas imediações da Avenida Xavier de 

Almeida. Rechaçados pela polícia paulista ,os revoltosos 

fugiram  novamente em direção ao Norte. Prenderam um 

revoltoso, a quem o coronel Pedro Dias mandou fuzilar, num 

local situado entre o morro da Capuava e a atual Jaiara” . 

 

  Um outro dado curioso que se corresponde com este fato 

é que, no ano de 1925, não ocorreu em Anápolis  nenhum batizado ou casamento na 

única paróquia existente na época - Paroquia de Sant’Ana ,procuramos  desvendar o 

mistério, mas não obtivemos nenhuma resposta satisfatória, ficou apenas a possibilidade 

de que a igreja  teria permanecido fechada durante a passagem da Coluna na região, 

temendo  a invasão dos Comunistas.  

O auge do café em Anápolis e a crise do café no sudeste. 
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 Em 1927, a produção e  a exportação do café  em Anápolis 

volta a crescer. Discussões clássicas sobre a produção de café no Estado de Goiás a 

partir de SILVA19, FRANÇA20, CHAUL21 demonstram que a inserção do Estado de 

Goiás na economia nacional se faz devido à necessidade de abastecer as regiões 

produtoras  de café com gêneros de subsistência, tais como, arroz, feijão, açúcar, fumo e 

gado. Caberia à região abastecer os grandes centros cafeicultores. O ponto central da 

discussão  consiste na visão do desenvolvimento goiano pelo impulso que chega  do 

sudeste.  Nossa pesquisa  mostra que o interesse por Goiás deve-se ao poderoso fluxo da 

economia mercantil e, nesse sentido, a pesquisa,  que toma como centro Anápolis, pode 

servir para revelá-lo. O interesse pela entrada de capital paulista em    Anápolis se dá 

devido à potencialidade da cidade e isso aconteceu  antes da vinda da estrada de ferro. 

 

“ Medidas  ajudando Goiás a sair  do isolamento a que 

historicamente fora relegado, a partir da decadência da 

mineração no século XVIII, só são tomadas pelo Governo 

federal quando as necessidades da economia cafeicultora se 

ampliam. Com a expansão da economia cafeicultura e com a 

ampliação das atividades urbano-industriais nas regiões  de 

Minas e São Paulo, novas áreas devem ser incorporadas  ao 

mercado, como produtoras de alimentação e consumidoras de 

manufaturas” (SILVA,1982:9-10).  

Segundo os historiadores citados, a idéia que prevalece é a 

de que a produção agrícola aqui desenvolvida não  deveria  ser necessariamente a 

cafeeira, que exige muito capital, caberia somente à região sul de Goiás  abastecer as 

áreas especializadas do sudeste e sul do país  com  arroz e outros produtos .  Mas em 

Goiás  e, principalmente no município de Anápolis, orientam-se à produção cafeeira, 

                                                                                                                                                                          
18 BATISTA, Paulo Nunes, História da Santa Dica,  Folheto n 86, Anápolis, julho de 1983,p.20,21,23 
19 SILVA, Ana Lúcia, A Revolução de 30 em Goiás, tese de Doutoramento apresentada ao Departamento 
da Faculdade de Filosofia ,Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo .SãoPaulo,1982 
20 FRANÇA, Maria de Souza. A formação Econômica de Anápolis e sua Influência Regional B.Horizonte 
1973. 
21 CHAUL, Nasr Fayad .A Construção de Goiânia,Cegaf.1989. 
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voltada para exportação, e isso ocorre num momento em que o café nacional enfrenta  

uma crise  do baixo preço  no mercado internacional. Em Anápolis , porém, o otimismo 

é grande e acredita-se na recuperação do preço da saca de café. Colonos italianos, 

japoneses e migrantes de várias partes do país desenvolvem a produção no município 

ocupando:  

 

(...) As bordas da ferracissima região de mattas virgens 

conhecidas por Mato Grosso...O seu sólo humoso  se compõe de 

terra rôxa e massapé.  (..)22  

  

A lavoura cafeeira  exige  quantidade e especialização  de 

mão de obra que a cidade não possuía, mas havia o capital necessário para atraí-la para a 

cidade. 

“A  partir  da segunda década  deste século, Anápolis  passa a 

receber  muitos imigrantes  que não escondem  seus desejos  de 

se fixarem  e prosperarem  na região ...Boa parte dos imigrantes  

foram para as fazendas de café..... A presença italiana foi tão  

importante que em pouco tempo Nova Veneza  se tornou  a 

principal  região  produtora de café em Goiás, chegando a ser 

chamada de “Cafeilândia” de Goiás(POLONIAL e 

FREITAS,1988,23) 

 

                                   A produção do café  em Goiás foi importante à medida 

que, sob a influencia  da expansão do seu cultivo e divido à pressão demográfica sobre a 

terra agricultáveis, mineiros e paulistas  migram para Goiás. Em decorrência do seu 

potencial para a produção agro-pecuária e de sua localização  privilegiada dentro do 

território estadual, a região do Mato Grosso goiano foi a que primeiro se articulou  com 

a economia nacional e, consequentemente,   com a internacional.  Incrementou-se a sua 

ocupação pela migração e pelo estabelecimento do cultivo de produtos destinados aos 

mercados do sudeste e interior  do país.  

                                                           
22 A informação Goyana anno VII,Rio de Janeiro, janeiro de 1924 Vol VII -n 6   
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                      As migrações  internas são os deslocamentos de grupos 

humanos de forma duradoura ou definitiva, acompanhados ou não de mudança  

profissional que se processam no interior de um espaço geográfico definido 

politicamente, isto é, deslocamentos que não atravessam as fronteiras nacionais. Neste 

contexto, observamos: 

 

 “desenvolvem-se os pólos de atração : são as áreas já povoadas 

que foram mais direta e integralmente  atingidas pelo processo  

industrial, e aquelas  áreas despovoadas que foram valorizas 

pelo desenvolvimento do mercado  interno e pelas vias de 

circulação(BEVKER, 1968:98).   

 Estes pólos passam a atrair as populações que sofrem o 

desequilíbrio  provocado pela concentração demográfica sobre a terra . 

                 Goiás, estado pouco povoado, possuidor de terras  

agricultáveis em abundância  e já  parcialmente integrado  ao sudeste pelo sistema 

ferroviário, exerceu para os imigrantes japoneses e italianos e as populações do Sudeste 

que sofria  a escassez de terras   o papel  de pólo de atração . 

                 Fátima  Alcidia Costa Mota, em sua tese de dissertação : 

Imigração Japonesa em Goiás: a colônia ou a ilusão do Cerrado? ,estabelece  algumas 

comparações entre o processo de colonização italiano e japonês ocorridos em Goiás, que 

julgamos bastante pertinentes: 

 

a)  Ambas representam  um desdobramento em dois momentos  

diferentes: início da segunda  década - italianos  e da terceira 

década  do século XX- japoneses ,de grupos inicialmente  

estabelecidos nos Estados da região  sudeste do Brasil. 

b)  Os dois  grupos formados pelos  imigrantes e seus 

descendentes atingiram  as terras goianas  norteados pelo ideal 

de vir a ser donos da terra. 

c)  O movimento migratório, possui caráter  espontâneo  

constituído  do deslocamento  de famílias que, juntas , haviam 
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experimentados  os rigores  impostos  pelo trabalho nas 

lavouras de café paulistas e mineiras. 

d)  Uma vez  instalados  em Goiás, converteram-se em pequenos  

e médios proprietários dedicando-se  principalmente  ao cultivo 

de café seguido do plantio de outros  produtos  agrícolas. 

(MOTA:135.1992) 

Deve-se  ao italiano João Stival a idéia de fundar no 

município de Anápolis uma colônia  cafeeira: 

 

 “Annapolis é o Ribeirão Preto da zona cafeeira goyana. 

Grandes plantações e todas com grande sucesso. As 

propriedades por onde passou o café  têm  tido enorme  

valorização. Os paulistas  acompanhados dos colonos italianos 

,já estão em Annapolis.23 

 

Japoneses e italianos vão se estabelecer  no município de 

Anápolis, a região ia adquirido um certo interesse e procura conforme demonstra  o 

estudo de BERTRAN: 

 “No município de Anápolis, por exemplo, de 1898 a 1911 o 

valor do alquereire de campo  passou de 2$500 a 10-15$000. 

De mata, de 10$000 a 20- 30$000 Em 1918 vendia-se ali, de 

campo até 100$000 e de mata  até 200$000.”(nota de rodapé- 

BERTRAN, Paulo, Formação econômica  de Goiás, Goiânia 

,editora oriente,1978. P.100)  

 

 Devido à sua posição geográfica - região de contato entre o 

norte e o sul do Estado, Anápolis desde seus primórdios recebe além das  levas de 

migrantes, já mencionados a cidade recebeu um grande número de  nordestinos 

principalmente baianos. 

 

                                                           
23 Informação Goyana: janeiro de 1924 
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(..) O contato dessa região  com o oeste  da Bahia  já se fazia de 

longa data , por motivos comerciais e religiosos. A  festa do 

Senhor do Bom Jesus da Lapa, que iniciou em Anápolis  no 

começo do século, foi organizada pela senhora  Maria  Tereza  

de Jesus (dona Terezona) e teve a  contribuição  decisiva dos 

baianos  para que pudesse alcançar a aceitação popular que a 

tornou festa oficial da Igreja Católica.(..) (FERREIRA:57 1995). 

 

 Por longos anos organizava-se  as caravanas para irem  a 

Bom Jesus da Lapa, a viagem era feita de carro de boi ou a pé, saiam caravanas de 

várias cidades goianas a caminho da Bahia. 

                         D. Terezona , trouxe para cidade a estampa do Bom  Jesus, 

e reunia as pessoas para rezar o terço e fazer novenas, e no dia consagrado ao Sr. Bom  

Jesus da Lapa, 06 de agosto, realizava-se, então, uma grande festa. Dessa tradição surgiu 

a Matriz do Senhor  Bom Jesus, na principal  praça da cidade, e D. Terezona,  que se 

tornou uma pessoa muito conhecida e popular,  teve seu nome dado a uma das ruas do 

bairro Jundiaí. 

 A crise  chega à Anápolis,  mesmo diante das qualidades 

do solo, da migração e do otimismo com que era vista, a produção do café na região está  

sofria de alguns  “males” devido à falta de técnicas apropriadas conforme  explica a 

própria Revista Informação Goyana:  

 

“O café em Anápolis tem fama. As suas qualidades  rivalizam  

com o legítimo São Manuel .Sobrepuja o paulista, no sabor que 

é  delicadíssima. Produto  que resiste, pelas suas propriedades  

naturais,  aos tratos  retrógrados da colheita, do terreiro e do 

benefício(...) Não primam, entretanto, os plantadores, em 

formar lavouras dignas desse termo. Tudo  pelo antiquíssimo e 

condenado  “sistema”: abertura de “buracos”, não de “covas, - 

a semeação de alguns grãos de café, terra batida com calcanhar 

(...)  Separação dos “buracos “feita  a “olhomentro, o que os 

localiza ás tontas, em angulos  agudos  a obtusos... Infelizmente 
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é essa a praxe.... Foi na “Colônia” agrupamento numeroso de 

italianos  de lei, pouco além de Anápolis, que deparei um 

cafezal de encher medidas. Sobressaindo dos centos  e poucos 

mil cafeeiros, apenas, assombra! Nove anos de idade e altura de 

quatro metros, galhos desde  as raizes ,nem radicelas, nen 

ladrões ‘e.... nem estercagem  falha -1928 -produziram, esses 

oito mil cafeeiros, somente  mil trezentas  e cinqüenta  e cinco 

arrobas. Vai  por extenso para que a vista  do leitor não varie 

....lembre-se: era ano de falha.”. (GONÇALVES,1925). 

 O   café  foi o primeiro produto da economia  anapolina, 

visando  os mercado nacional e internacional  sua produção trouxe  prosperidade para  a 

cidade, surgiram as primeiras máquinas de beneficiar  o produto, o que acelerou a 

urbanização  do município . 

 

Existem no município seis machinas para beneficiar café e 4 

para arroz e nada menos de 12 serrarias em franca  actividade. 

Existem também 18 engenhos grandes para moagem de canna, 

não se computando os de pequena capacidade ,cujo número é 

bastante elevado.24  

 

Neste época, secundando o café  como produto 

agroexportador, destaca - se  o arroz, plantado até então como produto de subsistência, 

mas que , à medida em que o potencial econômico  da região  é explorado, vai ganhando 

espaço inclusive como alternativa  ao café  que, por ser um produto que dependia do 

mercado consumidor internacional, oscilava em crises cíclicas e, em conseqüência 

disso, afetava principalmente as regiões que não possuíam uma economia diversificada, 

capaz de assimilar tais  crises. 

POLONIAL E FREITAS  analisam a  situação 

interligando a crise mundial de 1929, onde os países periféricos são os que mais 

sofreram com o colapso econômico que se seguiu devido ao fato de terem suas 

                                                           
24Voz do Sul. Annapolis -10.0l.1932 
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exportações centradas em um único produto como o café. Observamos também, que no 

caso de Anápolis, o maior centro produtor de café do Estado, a crise refletiu o que já 

vinha acontecendo devido a uma superprodução na região. 

 

“As atividades econômicas diminuíram sensivelmente e os  

exportadores não tinham para quem vender o produto. A crise 

se alastrou deixando os fazendeiros perplexos, os comerciantes 

com seus armazéns abarrotados ,acrescidos do desemprego da 

mão-de-obra rural”(POLONIAL E FREITAS: 1988.25) 

 

 A revolução de 1930, que propunha  medidas saneadoras, 

pouco fez para minorar a crise. O estrangulamento econômico do país era fato 

consumado e o pagamento da dívida externa exigia  decisões  drásticas e rigorosas. 

Assim, o Governo Federal tomou duas medidas de impacto: a taxação  de exportação do 

produto, de curta duração, e a queima de parte dos cafezais  que se prolongou  por vários 

anos. 

A primeira medida refletiu violentamente em Anápolis. 

Pelo Decreto de 16 de maio de 1931, criou-se uma taxa de 10 shillings, destinado à 

aquisição de café tipo B, de baixa qualidade e que seria  incinerado, sendo que cada 

Estado arcaria proporcionalmente com a taxa, com base em suas exportações. 

Para os cafeicultores e exportadores locais, esta  taxação  

era considerada injusta pois, segundo os mesmos, Goiás não produzia, nem podia 

exportar, por força de uma Portaria baixada pelo Ministério de Viação, o café  inferior 

ao tipo B. Por isso, começaram uma campanha contra a taxa dos 10 shillings, enviando 

telegramas  às autoridades da área e divulgando, através da imprensa, a situação em que 

se encontravam. A  articulação dos cafeicultores e exportadores mobilizou  até o 

Interventor Federal em Goiás Pedro Ludovico Texeira,  e foi por fim vitoriosa  em 

outubro do mesmo ano.       

O fim da taxa dos 10 shillings foi saudada, inicialmente, 

como a salvação do café goiano, em especial do café de Anápolis. Cronistas da época 

acreditavam avizinhar o fim da crise  financeira provocada pela baixa do café, graças  à 

saída  do produto para o porto de Santos:  
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   “ O café vai saindo.....e o dinheiro vai entrando, preenchendo 

os enormes claros deixados pela terrível crise financeira. Só a 

Casa Pina, dessa praça. Já exportou até hoje ,para mais de 15 

mil sacas de café beneficiado, não se falando em muitos outros 

exportadores de pequena escala  .As máquinas beneficiadoras 

dessa rubiácea, em número de 4, que são as existentes na 

cidade, trabalham dia e noite, para darem conta do recado. 

dinheiro vai chegando e a crise espanta-se vai para os quintos, 

sem nos deixar saudades. O  Estado entra nos cobres dos 

impostos e tudo se arranja da melhor forma adeus crise.”25 

 

A  exportação do produto em 1931 foi a maior até  então 

registrada. A exportação de café goiano chegou a 73.000 sacas6, sendo que só Anápolis 

foi  responsável por nada menos que 50.000 sacas7 ,ou seja, aproximadamente 68,5% do 

total   exportado. Esta posição de destaque do café de Anápolis levou  à instalação, na 

cidade de uma Delegacia do Departamento Nacional do Café, denominado Serviço 

Técnico do Café. Que adotava uma política de controle das áreas de expansão da 

lavoura cafeeira. 

A fundação do Instituto em Anápolis  iria  centralizar as 

atividades dos técnicos que até então eram  realizadas de fazenda em fazenda. Fundado 

em 1934, seu objetivo era desenvolver junto aos cafeicultores goianos o melhoramento 

da qualidade do café aqui produzido, e consequentemente uma melhor aceitação do 

produto goiano nos mercados consumidores. Os trabalhos do instituto constituíram-se 

em assistência técnica  gratuita, fornecimento de máquinas  agrícolas e adubo. 

  O Serviço Técnico do Café (S.T.C), instalou   em 

Anápolis uma Usina de despolpeamento, beneficiamento e comercialização do café. O 

alto preço das instalações e maquinários  demonstrava a preocupação em melhorar a 

qualidade do café goiano, assim como a sua credibilidade ao nível nacional, o que  

levou o Departamento Nacional do Café, (D.N.C.) a  instalar além da Usina de 

                                                           
25 Voz do Sul, 1 de novembro de 1931. 
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despolpeamento um Campo Experimental, que foi  estruturado na fazenda  Petrópolis, 

atual Campo experimental da Embrapa, distante de Anápolis 6 kilômetros. 

A fazenda formada por 50 alqueires de terra, servia como 

laboratório de pesquisa  e treinamento para os cafeicultores da região, que seguindo a 

orientação do S.T.C, buscavam  a produção de um café de melhor qualidade, que seria 

um café mais fino para que atendesse a necessidade dos mercados exportadores.  A 

qualidade  foi atingida  criando uma expectativa   otimista em relação a produção :  

                

“Agora, com a nova safra de café, parece que a crise vai tomar  

outro rumo, vai mudar de caráter, e novos horizontes se abrem 

para o povo anapolino. Já se vê, pelas ruas, um intenso 

movimento autos caminhões, no transporte do ouro vermelho 

(atualmente de baixo quilate) para  próximo da estação de 

Leopoldo de Bulhões, e, apesar  de estar bastante desvalorizado 

o nosso maior produto, será ele, incontestavelmente, o 

principal, senão o único fator de salvação  de Anápolis, em 

virtude de abundância da produção deste ano. As máquinas de 

beneficiar café,(...)têm funcionado regularmente, e não 

conseguirão, dentro de três ou quatro meses, dar cabo do café 

existente”26. 

 

A   euforia da reportagem não considerava a crise nacional 

que envolvia a produção cafeeira e, particularmente, a gravidade da situação  econômica 

da cidade, que mantinha no café uma das principais fontes econômicas. Qualquer 

oscilação provocaria sobressaltos no comércio local. Os  exportadores anapolinos 

tinham suas  atenções voltadas, cotidianamente, para o porto de Santos, destino final da 

produção cafeeira do estado.  As oscilações do preço  do café  no terminal exportador 

juntamente com as inúmeras tributações que o produto recebia, tanto do Governo  

estadual, quanto do governo  federal - no caso, os 10 shillings - e a tarifa do transporte 

deixavam os produtores em permanente estado de tensão.  O   problema do custo do 

transporte também afetava a  competitividade do café anapolino nos portos 

                                                           
26  Jornal: Voz do Sul, 2 de agosto de 1931 
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exportadores, como podemos observar na revista Informação Goyana e no periódico 

Voz do Sul:  

                             

“Actualmente custa 35$000 a remessa  de uma sacca de café de 

Annapolis para o  Rio, enquanto  que de Ribeirão  Preto a 

Santos custa 8$000”.27 

 

A diferença quatro vezes superior do preço do café goiano 

em relação ao paulista se deve, em grande parte, as tarifas  cobradas  com os transportes 

como é denunciado pelo periódico local, em 1933, esta situação provocava o decréscimo 

do preço do café goiano: 

 “Estamos às voltas com um problema que requer solução  

urgente por parte do governador dr. Pedro Ludovico, que 

jamais  deixou de encarar, com religioso carinho, os  interesses 

de Goiás”.28  

 

 O café goiano alcança, em Santos , o preço de 75$000 por 

saca  considerando o  imposto estadual, além  das  armazenagens  e comissões, sobrando 

uns 33$000 para o valor bruto do artigo beneficiado e embalado.  

 

   “ O que  sobrará então para os produtores, quando se sabe 

que o café  lhes fica na tulha, por preço nunca inferior a 7$500  

por15 quilos? Urge se tratar, quanto antes, da melhoria dessa 

situação, que não pode  continuar  nesse estado de premência 

em que se acha”.29 

 Paralelo à produção de café, o município de Anápolis 

desenvolveu na primeira década do século XX  uma  grande  produção  de  outros grãos: 

arroz, milho, feijão, além do fumo e do gado, que, embora  desenvolvidos não tinham 

preço fixo  no mercado  por  não serem destinados à exportação, preço no mercado, o 

que levava os produtores a investirem basicamente no café.  Mas, estes produtos foram 

                                                           
27 Informação Goyana. Vol.XI-n 6 Rio de Janeiro dezembro de 1927 
28  Jornal A Voz do Sul: maio de 1933 
29 Jornal A Voz do Sul, Anápolis, maio de 1933 
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também muito importante nas atividades mercantis, como é fácil comprovação pela  

documentação do grupo Pina. 

Em 1929, a Revista  Informação Goyana, já destacava a 

produção de arroz da cidade: 

 

 “O futuro dessa bella e rica cidade goyana não está  somente  

na cultura do café Annapolis produz  já uma respeitável 

quantidade de arroz que nesse anno  sobresahiu bastante, 

batendo record   em outros municípios, não só na produção 

como na exportação(...)”30 

 

O crescimento da produção de arroz se deveu muito à 

chegada dos japoneses à região, fundando uma colônia no distrito de Cerrado, atual 

Neropólis, adquirindo terrenos da prefeitura e de fazendeiros  da região. Conhecedores 

de técnicas apropriadas para o plantio, já que o arroz constiuía a base da alimentação é 

constituía  uma cultura milenar para o povo japonês, se  aumentou sensivelmente  o 

rendimento de produção de grãos por área plantada na região. 

Interessante analisarmos as condições em que se deram a 

vinda dos japoneses para a região, os jornais da época e as leituras posteriores dos 

mesmos coloca o incentivo do governo a imigração para região, porém nas entrevistas 

orais alguns dos pioneiros  das primeiras levas de imigrantes japoneses que chegaram  e 

seus descendentes em Anápolis nos colocam as dificuldades que passaram ao chegar no 

município devido a falta de incentivos por parte do Estado e da prefeitura. 

Uma das primeiras famílias a se mudar para a cidade foi a 

do Sr. José  Keso  Hirako, na década de 30. Quem relata esses primeiros momentos é o 

seu primo o Sr. Geraldo Matsui:  

 “Chegamos  aqui mais ou menos umas 34 famílias, viemos de 

S.Paulo, para trabalhar na colônia que o prefeito estava 

organizando aqui, porém havia muita irregularidade na 

distribuição e venda  das terras, e as terras também eram 

impróprias para o cultivo  agrícola, isso desmotivou muita 

                                                           
30 Informação Goyana anno XII Rio de Janeiro, fevereiro de 1929 
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gente que se sentiu  ludibriada  e  acabaram indo embora. 

Pensavam: estamos  trabalhando e construindo melhorias em 

terras que não nos pertence”.31  

 

Várias famílias  deixaram o local indo se fixar  em 

Anápolis e localidades,. Alguns se mudaram direto para as cidades, outros para terras de 

fazendeiros, onde foram trabalhar como arrendatários ou parceiros. As famílias que 

permaneceram nas terras originalmente destinadas a eles, só receberam a titulação  da 

propriedade a partir de 1935.  

 

 “A vinda dos primeiros japoneses que chegaram  aqui era feita 

de suor e de muita luta, não podendo se dedicar aos estudos, as 

dificuldades eram tantas que, para mim casar em 1942, até os 

moveis eu mesmo tive que fazer: entrava na floresta, cortava a 

madeira e fabricava.”32 

 

Tamanho das propriedades: 33 
 

  Município                                         Tamanho das propriedades 

                                              até 20 h              de 20 a 50 há    acima de 50há 

Anápolis                                   11                        11                           10 

Nerópolis                                  02                       02                            07 

Inhumas                                    03                       04                            02 

Goianápolis                               03                       03                            10 

Goiânia                                     20                        02                            02 

Pelos dados apresentados na tabela acima, das 92 

propriedades japonesas, 32 localizavam-se em Anápolis. Porém, se levarmos em 

consideração que as cidades de Nerópolis e Goianápolis, pertenciam ao município de 

                                                           
31 Entrevista ao Sr Geraldo Matsui, realizada por Nilda Gonzaga de Souza , Anápolis agosto de 1996 
 
32 Ibid. 
 
33 MOTA, Fátima Alcídia Costa. Imigração Japonesa em Goiás: A Colônia ou a Ilusão do 
Cerrado?.1992:145 
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Anápolis e que  somente se emanciparam em  1948 e 1958,respectivamente , o número 

de propriedades  anapolinas  passa para 59, o que totaliza 54.28% das  propriedades do 

Estado. Sendo que essas   propriedades constituíam a principal  área de cultivo de arroz 

do município. 

E ainda, se observamos a distribuição  por tamanho das 

propriedades, veremos que as maiores propriedades japonesas se concentram no 

município .Isso se deve a tentativa de montar uma colônia japonesa no distrito  de 

Cerrado, atual  Nerópolis. 

  O chamamento dos colonos era feito através da 

propaganda publicada  pelo governo estadual, nos jornais do Rio de Janeiro e São Paulo, 

a promessa era de doação de terras  para plantio de café, mas, na realidade, as terras 

foram compradas, conforme o depoimento  que alguns descendentes concederam a 

MOTA:  “Nenhum Japonês ganhou áreas em Nerópolis, as terras foram compradas, 

eram baratas, mas foram compradas “( Sr. Nobuo Matsuda)- (MOTA,1992:148) 

 No Relatório encaminhado ao Exmo. Dr   Getúlio Vargas, 

o Interventor do Estado de Goiás  Pedro Ludovico Teixeira, assim se refere a 

experiência da imigração japonesa em Goiás: 

“A municipalidade de Anápolis, mediante a concessão de vários 

favores, alguns dos quais contrários, aliás, a dispositivo 

expresso em lei estadual, como sejam as vendas definitivas, que 

fez, de diversos lotes de terras, pertencentes ao Estado, atraiu 

para aquele próspero município, em 1929, sete famílias de 

colonos japoneses. No ano seguinte graças às perspectivas 

animadoras que abriram ao aumento do núcleo colonial 

formado pelas sete famílias, a estas vieram juntar-se mais vinte 

e quatro e em 1931 mais três. 

 A transação indébita, porém, operada pela municipalidade e os 

colonos aos quais foram alienados vários tratos de terrenos de 

propriedade do Estado, contra expressa disposição legal, trouxe 

complicações:  a venda foi anulada e, em conseqüência 

deixaram o núcleo 11 famílias, embora não lhes faltassem terras 

em que pudessem empregar sua atividade. 
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 As restantes 23 famílias radicaram-se no Município onde 

possuem hoje  adquirido por compra, cerca de 250 mil cafeeiros 

de 18, 24, 30 e 36 meses; cultivam em grande escala  o arroz 

tendo sua produção do corrente  ano ido acima de 2.300 sacas 

de cem litros, e em pequena escala o milho, o feijão, a batata, a 

mamona, o amendoim,    etc 

Louvando-nos em informações prestadas pelo atual prefeito  de 

Anápolis, podemos registrar que os colonos japoneses, 

localizados naquele município são  elementos  de prosperidade 

e de ordem, entregues como vivem ao trabalho e obedientes 

como são ás leis do pais.”34 

 

Mesmo diante de tantas dificuldades, anos mais tarde, 

muitas outras famílias de japoneses vieram para Anápolis, mudaram gradativamente as 

técnicas agrícolas, permitindo uma produção de arroz voltada para exportação, o que era 

realizado por comerciantes estabelecidos em Anápolis, que em alguns casos  custeavam  

a lavoura, e na colheita recebiam em grãos, caso dos Pina, que veremos adiante.  

 À medida em que a crise da cafeicultura se acentuava, 

aumentava a área de plantio do arroz, devido também à fertilidade do solo que favorecia 

a lavoura. Já em 1932, o jornal Voz do Sul registrava a exportação  de arroz do 

município em 50.000 sacas35 , o que já se igualava à  exportação do café no referente 

ano porém, o preço da saca de arroz era bastante inferior a saca do café o que 

desestimulava a produção para  a exportação. Na década de vinte .  

 Porém aos poucos, a produção e exportação do arroz ia 

superando o café. Por volta de 1937, a cidade exportava 100.000 sacas de arroz contra 

40.000 sacas de café36. As máquinas de beneficiar  arroz, outrora em minoria, 

começaram a se equiparar. Nesse aspecto, é necessário retratar a presença e importância 

da agro-indústria para a dinamização da economia local.  No começo dos anos 30, a 

cidade já contava com um parque agro-industrial considerável se comparado com a 

dimensão populacional da cidade. 

                                                           
34 Relatório ao Exmo. Dr. Getúlio Vargas , D. D. Chefe do Governo Provisório, 1930-33. P.56.57 
35 Jornal: Voz do Sul, 23 de novembro de 1932 
36 Jornal: O Anápolis, 31 de março de 1937 
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Em 1932, o município contava com uma população de 

25.000 habitantes, dos quais apenas 3.500 habitantes  moravam  na cidade e os outros 

21.500, moravam em fazendas  e sítios no entorno da cidade37  e deslocavam até a 

cidade para fazer compras no comércio local, a  existência de seis máquinas de 

beneficiar arroz e café e várias lojas e armazéns,  faziam da cidade o centro comercial da 

região.  

A crise da cafeicultura persistia ao nível nacional e os 

fazendeiros e comerciantes locais, aproveitando esta conjuntura, começaram  a transferir 

seus capitais para outras atividades econômicas. O arroz suplantou o café enquanto 

principal produto agrícola já às vésperas do Estado Novo.     

A cidade começava, assim, a ficar livre da forte 

dependência de um único produto agro-exportador.  Com a mesma proporção  que 

decaía o interesse pelo café, ampliava-se o interesse   pelo cultivo de arroz mas também 

de outros  produtos agrícolas e da pecuária de corte, tendo havido, inclusive, uma bem 

sucedida, mas não intensificada plantação de trigo. 

Entretanto, foi o café o grande  suporte econômico da  

cidade em sua fase econômica  predominantemente   primária, nas primeiras décadas do 

século XX. Com ele foi possível dar o impulso que a cidade  precisava para dinamizar 

sua economia nas décadas  posteriores, pois apesar de suas crises cíclicas,  ele permitiu a 

acumulação de capital pelo setor agroexportador  da cidade que, tempos depois, 

transferiu  este capital  à industria , comércio  e às finanças. 

A diversidade da agricultura : café , arroz, feijão da 

pecuária, acompanhada pelo desenvolvimento do comércio, permitiu que a economia 

local não mais dependesse de um único produto de exportação.  

 

                                                           
37 Jornal: Voz do Sul, 23 de novembro de 1932 



Capítulo III - OS PINA  AS ATIVIDADES  MERCANTIS 

 

Na busca de um “novo ângulo” que possibilite uma visão 

de dentro  para fora, o inverso  da historiografia regional, é que decidimos construir o 

nosso objeto de estudo. A importância de alguns  municípios goianos, as atividades  

econômicas concentradas nas regiões  sul e sudeste do estado de Goiás, representaram a 

potencialidade  - agrícola - comercial   do Estado no início do século XX  . 

 

Em  Goiás, alguns estudos procuraram se valer das teses sobre 

modernização para explicar as transformações  sócio- 

econômicas e politicas ocorridas  no Estado  durante a Primeira 

República . Praticamente todos os analista do  período  

adotaram a idéia da expansão da economia capitalista  no 

Brasil como diferenciadora  dos  crescimentos regionais ,que  

por sua vez, passaram a apresentar  diferentes níveis de 

acumulação. De tal  processo teriam   derivado os pólos 

“modernos “ e os  “atrasados “ (..) Vários autores  que 

trabalharam  a idéia de Goiás como  Estado “periférico “ 

incorporaram a teoria  da dependência  que se  opôs à visão  

dualista da realidade brasileira, sem contudo , romper  

definitivamente com a perspectiva  dual  ao ressaltar  as 

diferenças  nacionais e regionais ,como expressão  do atraso-

periferia e moderno-centro. Válido  para a época  em que 

surgiu, tal viés  interpretativo  passou a ser  questionado 

quando novas abordagens  historiográficas abriram 

possibilidades para a comprensão a partir de outros ângulos. 

(CHAUL, 1995:144) 

 

 Chaul, no capítulo III Goiás e a Construção Da 

Modernidade, de sua  dissertação de  doutorado relaciona diferentes conceitos de 

Modernidade ,relacionando-os  com o processo de desenvolvimento de Goiás,  onde a 

modernidade culminaria na construção de Goiânia nos anos 30. Modernidade  
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representada por obras concretas: A construção da Estrada de Ferro Goiás, a Construção 

de Goiânia. Dos vários conceitos relacionados pelo autor, prendemos - nos  ao de 

Marshall Berman: 

 

 A modernidade e todas as suas possíveis derivações têm sua 

materialidade que atinge o cotidiano da sociedade e modifica as 

relações sociais. As suas repercussões , a sua penetração  nos 

múltiplos espaços do fazer político, social econômico dizem 

muito das relações de poder existentes. Efetivamente, é um 

processo contraditório, cria conflitos, destrói valores, inventa 

concepções  de mundo e de vida(Chaul,1995: 141) 

 

Em Anápolis, o desenvolvimento capitalista pode ser 

estudo não somente através de obras, mas também através de pessoas  que integraram  

grupos que transcendeu  o local : Aquiles de Pina, Miguel Jorge, Itálo Negehttini, Jad 

Salomão e toda a  colônia síria, entre outros que formavam  a classe dominante38 local 

sustentada pelo  café,  arroz, agro-indústria   e pelo comercio local.  Era uma classe 

dinâmica que de “olho ‘   em seus próprios interesses, buscando seu próprio crescimento 

econômico, possibilitou   mudanças nas relações de produção . 

As lavouras produzidas anteriormente com base em 

arrendamento e atividades de meeiros, baseadas  em relações mais personalizadas  a 

partir dos anos 20/30 passam  a ser financiadas por comerciantes locais, que cobravam 

juros  de 10% ao final de cada colheita, e que  eram  pagos com a própria produção.  

Conforme levantamos, nos livros contábeis  do grupo 

Pina, veremos que  a semente, o adubo, as ferramentas e todos gêneros necessários à 

sobrevivência da família do agricultor  no período  da plantação à  colheita eram tirados 

de armazéns da propriedade da família.    

 Os livros contábeis eram abertos com o título de Livros de 

Conta Corrente, no alto da folha, em letras garrafais, era colocado o nome do produtor, e 

toda mercadoria fornecida ao mesmo era anotada na margem  direita da folha: botina, 

                                                           
38 Por classe entendemos uma relação histórica que, conforme Thompson, unifica uma série de 
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados.(1987:9)  
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enxada ,semente, tecidos, remédios, etc. O espaço destinado ao preço de mercadoria, 

permanecia  em branco, os preços somente eram colocados na hora do acerto, o que se 

dava normalmente ao final da colheita ou uma vez por ano. Alguns documentos da 

firma Rainha da Barateza, a primeira a atuar nesse ramo de negócios, demonstram esse 

original regime de crédito .(Veja Documentos 2, 3 e 4) 
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Esse tipo de atividade permitiu a muito uma acumulação 

de capital, que se transformou em capital financeiro - uma segunda modalidade de 

relação de produção: o financiamento  total da lavoura em dinheiro, que era entregue ao 

produtor no início da produção com um juro combinado de 10% a ser recebido no final 

da colheita, preferencialmente,  em grãos de  café e arroz,  que  eram beneficiado nas 

maquinas instaladas na cidade de propriedade dos mesmos financiadores.  

Comprar as lavouras inteiras, diretamente no campo, 

constituía uma terceira modalidade  de comércio. O  produtor colhia e ensacava o arroz 

em  “ bruacas de coiro cru, de capacidade de 60 a 80 litros”,39 entregava  diretamente 

ao comerciante que se responsabilizava pelo transporte, o qual era feito em cargueiros 

                                                           
39 A Informação Goyana - Anno IX - Vol X - n 03- outubro de 1926 
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ou carro de bois.  Após o beneficiamento,  o arroz era embalado em sacas de aniagem de 

4 arrobas  e exportado  via estrada de ferro . A variação do preço entre o arroz em casca 

e o arroz benefeciado garantia um bom lucro ao beneficiador, conforme o artigo 

publicado pela Informação Goyana: 

 

“ Não há uniformidade de preços, variando muito de uma 

para outro e entre a epocha de colheita e a de plantio. 

Assim é que o arroz com casca, na epocha da colheita, 

custa no mercado da Capital $ 125 o kilo, e na da 

plantação, $ 140.Quanto ao arroz  beneficiado, nos 

períodos acima, os preços são respectivamente, $ 450 e 

$375.”40 

 

 A variação de preço  entre o arroz em casca e beneficiado 

da uma diferença de preço de 260%  e 170% respectivamente, o que garantia o lucro 

,mesmo   que depois de benefeciado  ficava-o reduzido à metade. 

                                            Assim pessoas, que nunca plantaram um pé de café ou uma 

lavoura de arroz, transformaram-se em grandes  industriais, comerciantes e exportadores 

de grãos do Estado. 

                                          Na busca de fontes que nos permitissem uma análise da 

sociedade anapolina deparamo-nos com evidências que mostram o centro de 

transformações  que possibilitaram que o sonho da “brasilidade “ fosse uma realidade: 

sob a base de formação de um Estado Nacional centralizado, olhando o seu interior, 

fortalecendo as suas fronteiras internas. Daí decidirmos por uma outra periodização à 

considerada pela história oficial sob a hegemonia paulista sobretudo. 

 

                                                  Os anos 20-30 foram muito mais importantes e 

significativos não somente  para a história regional mas também, a nacional. Por que 

continuar derivando a periodização do fato político da Revolução e não do próprio 

desenvolvimento do Centro - Oeste ?  O estudo de uma família - A Pina - vai permitir-

                                                           
40A Informação Goyana - Anno IX -Vol X -n -03-outubro de 1926. 
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nos seguir aos sujeitos históricos que mostraram como  aconteceram  as articulações da 

economia, das relações  de produção e da política do município e da região no período. 

 

 Sem a intencionalidade  de   fazer uma “História de vida ‘  

ainda que não rejeitamos o uso de alguns dos elementos metodológicos da mesma, mas 

buscando identificar os sujeitos históricos, é que vamos centralizar  parte de nossa 

pesquisa  : ao estudo do grupo Pina, como representantes  do setor  mais dinâmico da 

sociedade anapolina, responsáveis  pelas grandes transformações  na economia e na 

sociedade local.  

Segundo FERREIRA, em 1911, transferiu-se de 

Pirenópolis para Anápolis Antônio  Luiz de Pina, abrindo a casa comercial intitulada 

“Rainha da Barateza”.(1982,40). Outros membros da tradicional família Pina, da vizinha 

cidade de Pirinópolis, vieram para a cidade atraídos pela perspectiva de aumentar seu 

poderio político e econômico, no lugar convertido em centro  comercial importante a 

partir de sua posição estratégica. Assim, muitos  outros migrantes interessados  em 

investir  seus capitais chegaram a Anápolis e fundaram casas comercias : Miguel João, 

Graciano Antônio da Silva, e outros. 

 

O que concentrou a nossa  atenção para  A Rainha da 

Bareteza não foram os nomes de seus proprietários, foi a constituição, a partir dessa casa 

comercial, de um forte Grupo econômico41 com diversas atividades na cidade. 

Buscamos, então, aproximar-nos dessa família e, através dos depoimentos  de  seus 

descendentes, procuramos conhecer e recompor a trajetória dela e de seus “ negócios “ 

na cidade. 

 

O Capital da família Pina teve origem na Igreja,nascido no 

Rio de Janeiro, na Freguesia de Irajá, em 1769, Fidêncio  Graciano de Pina foi filho do 

padre Braz Luiz  de Pina. Este possuía uma das maiores fortunas da época no Rio de 

Janeiro. Além de grande latifundiário, era o padre detentor de opulento comércio de 

pesca de baleias. 

                                                           
41 Consideramos a família Pina como um grupo econômico devido a diversidade das atividades 
desenvolvida por eles como : armazéns de benefeciamento, lojas de varejo e atacado, indústria de 
cerâmicas, serralherias, lavouras diversas e capital financeiro aplicado em ações do Banco Hipotecário. 



 

 66

Um choque entre o filho do padre Braz Luiz de Pina  e o 

filho do Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelos e Souza  fez com que o padre, juntamente 

com o filho, se retirassem da capital. Mas, independente do problema pessoal,  era 

evidente que a escolha de Goiás para  assentar-se a família   esteve baseada na sua 

potencialidade econômica: 

 

“Resolvidos todos os negócios, partiu aquele sacerdote para a 

Capitania de Goiás, onde escolheu, para centro de suas 

atividades, o arraial de Maeia-Ponte, que depois da Villa Boa, 

era o mais florescente e populoso”(JAIME  1973:247). 

 

Chegavam a Goiás, portanto, os primeiros Pina, trazendo 

um forte poderio econômico. Além da tradição  latifundiária, tinham também  a 

comercial.  

 Fidêncio Graciano de Pina teve oito filhos. Entre eles 

destacamos o Major Propício de Pina, que secretariou os trabalhos de instalação da Vila  

de Santana das Antas, em março de 1892. Quer dizer, muito antes do translado 

definitivo da família  para Anápolis, já vinham se  beneficiando do comércio no lugar. 

Foram os filhos de Fidêncio : Antônio Luiz de Pina, Aquiles de Pina, Carlos de Pina e 

Agostinho de Pina, os primeiros Pina a migrar para Anápolis em 1911.  

Após a morte do Cel. José da Silva Batista  em 1910, 

Anápolis passará por momentos de instabilidade política. Zeca Batista era um bom 

conciliador, na sua falta os comerciantes emergentes passaram a disputar com os 

fazendeiros o poder local que ora permanecia com os fazendeiros ora com os 

comerciantes, gerando  uma certa instabilidade política na cidade. Possivelmente foi 

está situação que decidiu o translado da família Pina para Anápolis em 1911. 

Em 1927,  Aquiles de Pina se transformava em um grande 

empresário local. Em decorrência  das disputas locais, vários políticos liderados por ele  

resolveram organizar um partido de oposição ao Sr. Ramos Caiado. Dominava o Estado 

a oligarquia  Jardim - Caiado  que optou pela conciliação  com o novo grupo escolhendo 

então um candidato  de consenso, o Sr. Adalberto Pereira para o cargo de intendente 

municipal. È a primeira vitória política de Aquiles de Pina. 
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Com essa interferência, os Pina entram na vida política da 

cidade, onde vão permanecer  por um longo período: Carlos de Pina, foi eleito Prefeito 

do município de Anápolis por dois mandatos - 1947-1951, 1955-1959 , Aquiles de Pina 

deputado estadual -193\32-1934 

 

No passado anterior à denominada Revolução de 30 os 

Pina tinham passado do domínio econômico ao político, apoiando-se em grupo 

hegemônico sob a liderança do Sr. Aquiles de Pina, cujo retrato literário exprime um 

conhecido historiador social: 

 “Sua personalidade era fortíssima, reforçada pelo invulgar   

apuro que tinha no trajar  e em se comportar perante os outros. 

Sóbrio sério elegante. Vestia-se em alfaiate da Paulicéia . 

Animava suas palavras, quando as queria bem expressiva, com 

um gesto feito com a palma da mão voltada para cima, 

peneirando.....(..)Falava como um letrado. Postava-se na 

sociedade como se fosse um lord. Identificava-se com os pobres 

e humildes como se fosse um deles. Nunca alisou banco nas 

escolas(..).” (MELO,1985:151-153) 

 

 Aquiles de Pina com o cargo político, o de  deputado 

estadual, preferia dominar a política nos “bastidores”, na condição de maior comprador 

e vendedor de arroz  do Estado, montou uma eficiente  estrutura comercial  para 

promover  a distribuição para os mercados  Rio de Janeiro e São Paulo.  Não era uma  

personalidade ostensível, mas seu poder era reconhecido porque na época recebeu a 

denominação de “Coronel Aquiles “, título que aceitava com uma certa lisonja:   

 

“Aquiles- duas patentes com dois  primados: capitão e coronel. 

No espaço de quatro décadas o coronel Aquiles de Pina teve 

atuação política marcante, tanto na Situação como na Oposição 

.Após o fim do Estado  Novo, com a redemocratização do país a 

Oposição venceu o partido de Pedro Ludovico. Essa vitória, 

entretanto, foi possível graças ao apoio do coronel Aquiles, que 
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deu uma contribuição decisiva com seus milhares de eleitores e 

com bastante dinheiro. A par da intensa  ação política, ele teve 

uma eficiente atividade comercial e industrial . Passados tantos 

anos, não se sabe quem era maior, se o capitão da indústria ou 

o coronel da política. As atividades do empresário e do político 

se amalgamavam e se confundiam”.(MELO,1985:167) 

 

 A titularidade de Coronel foi atribuída ao Sr. Aquiles 

devido ao fato dele ter organizado  um grupo de pessoas para defender  o mandato de 

Washington Luiz  contra os revoltosos de 1930. Segundo o Sr. Propicio de Pina, o grupo 

possuía armas mas não chegaram a pegar nas armas, a defesa a Washington Luís se fazia 

no uso de camisas vermelhas ou um tira vermelhas amaradas no pulso.  De qualquer 

maneira o titulo de Coronel  difere da tipologia que define o Coronel em Goiás: 

          (..) Goiás ,portanto, apresenta através de suas 

oligarquias, as condições  peculiares para o advento do 

coronelismo. A História política de Catalão escrita por  

Palacin(1994) e outros autores ( Chaul e Barbosa) mostra como 

em Goiás o caso do Coronel está disviculado da posse da terra. 

Os Coroneis não são grandes proprietários de terra, eles se 

destacam não por suas posses mas pela capacidade de articular 

o mundo com a violência, a brabeza física.(FERREIRA: 

1997,59)    

 

                        O Sr. Aquiles de Pina era um homem calmo, considerado 

pêlos seus contemporâneos  como um grande conciliador, pacífico, chamado sempre  a 

opinar e  a resolver  os atritos  familiares, políticos, ou qualquer situação que 

necessitasse do seu bom senso. Evidentemente  sua autoridade  procedia primeiro do seu 

poder econômico segundo da sua força política. 

          

                                Consideramos que mais que um coronel, foi um capitalista 

que articulara os investimentos particulares de sua família e uma posição política que 
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lhe permitissem influenciar nas decisões municipais e estaduais mantendo sempre o 

interesse das atividades do grupo. 

 

              O Jornal  “O Anápolis “ que viu o Sr. Aquiles como um 

aglutinador de posições, capaz de unificar toda a classe dominante de Anápolis, assim o 

descreve: 

“O deputado Aquiles de Pina tem o dom especial para dirigir a 

política local, pugnando sempre pelo congraçamento da família 

anapolina e merecendo de todos os  aplausos unânimes. Gregos 

e troianos emprestam ao hábil político a sua sincera e 

espontânea solidariedade, visando o esforço empregado pelo 

ilustre parlamentar em prol da grandeza do município que 

nobremente representa .”42 

                                             A evolução econômica  e política da família Pina em 

Anápolis  se inicia  na primeira década do século XX, fortalece-se  e estrutura-se nos 

anos 20/30 e consolida-se  nos anos 40/50. 

                                     Para nós, interessa-nos os anos  20-40, período de maior 

dinamismo do grupo, com diferentes atividades:  armazéns, indústrias, lojas comerciais, 

instituições financeiras  e  uma atividade política  bem articulada a nível municipal e 

estadual .                      

                       

                                       Além de suas firmas particulares, os Pina vão paulatinamente 

assumido a direção e a exploração de serviços básicos oferecidos à comunidade: 

Fundada em janeiro de 1924, por Francisco Silvério de Faria  e Ralf Colemann  a Usina 

de Força e Luz - a primeira da cidade - ganham  mais dois sócios, os senhores Albérico 

Borges  e Aquiles de Pina. 

                                       Em janeiro de 1933, já como presidente da empresa de Força e 

Luz, o Sr. Aquiles inaugura as novas instalações  elétricas do município mesmo sob as 

denuncias que pesavam sobre o prefeito João  Luiz de Oliveira  por ter assinado um 

contrato com empresa  extremamente oneroso para os cofres público.  

 

                                                           
42 Azevedo Filho, O Anápolis, 31 de março de 1937 
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                                             Em 1940, pressionado pelos comerciantes e industriais que 

ficavam impedidos de expandirem seus negócios na cidade pela falta de energia, O Sr. 

Aquiles inaugura  a segunda usina de força e luz do município - “Usina do Piancó, 

posteriormente  viria a inaugurar mais duas - Usina de Anicuns e Usina de Izidoro. 

                                        Os investimentos do grupo cresciam a cada dia, conforme 

decreto do Prefeito João Luiz de Oliveira, publicado no  Jornal local. 

    “Art. 1o. Fica concedido aos senhores Dr. Genserico 

Gonzaga  Jayme  e Aquiles de Pina privilégio para exploração, 

uso e gozo de uma rede telefônica outra de esgoto e 

abastecimento de água canalizada ,a esta cidade pelo prazo de 

vinte cinco anos.”43 

 

                                              È senso comum entre os membros da família Pina, por nós 

entrevistados, a luta do Sr. Aquiles de Pina, para o prolongamento da estrada de Ferro 

Goyas  até Anápolis .  

                                             Buscamos compreender a sua participação no processo, a  

título de documentação não encontramos nenhum registro. Procuramos, então,  ouvir 

depoimentos dos descendentes e amigos do Sr. Aquiles. Todos nos falavam de um 

possível suborno feito pelo Sr.Aquiles ao engenheiro responsável pelo projeto de 

extensão  da estrada para que ele modificasse o traçado original da estrada e o 

estendesse ao centro da cidade, passando a porta da Pina Irmãos - segunda empresa 

fundada pelo grupo -. 

                                              Nos depoimentos por nós colhidos o mais expressivo e 

esclarecedor  foi o do engenheiro Propício de Pina, sobrinho do Sr. Aquiles de Pina: 

 

 (..) “Fui a Araguari ,precisava de uns trilhos  para fazer  um 

escoramento em um boieiro ,eu trabalhava em Catalão. 

Chegando lá, fui procurar um senhor de  influência na estrada 

para ver se  ele me arrumava os trilhos, quando eu me 

apresentei ele me perguntou se eu era  dos Pina de Anápolis  

                                                           
43 Voz do Sul. 13 de dezembro de 1933. 
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Respondi que sim, ele  me perguntou o que eu  era do Sr. 

Aquiles e do Sr Tonico. . Falei que era sobrinho  deles. Então 

ele disse: 

- Você sabia  que seus tios  responderam a um inquérito aqui na 

ferrovia? Eu respondi: 

- Não  estou sabendo não. 

- Pois é, na época da construção  da ferrovia, o  engenheiro  

que estava comandando os trabalhos de construção, comentou  

com os seus tios  que ele tinha um traçado muito melhor para 

estrada e que passaria  por dentro da cidade. Então, os seus tios 

perguntaram a ele  porque não mandava esse projeto  para ser 

aprovado, ele lhes respondeu que o projeto ainda precisava de 

estudos topográficos da região e que não tinha verba para 

custeá-lo. Foi,  então, que os seus tios ofereceram para custear 

o tão projeto. Houve o inquérito, mas nada de irregular ficou 

comprovado (..)”44 

 

 

                                       O artigo publicado pelo Jornal Voz do Sul de abril de 1933 

refere-se com entusiasmo    aos estudos do Dr. Engenheiro W. Portella: 

                                       Está Resolvido o Problema Máximo! A GOYAZ VAI              

AVANÇAR ATÉ ANÁPOLIS 

                                               Foram Aprovados os  

sestudos  feitos  pelo  Dr. W. Portella, engenheiro chefe da 

construcção. O valor da imprensa e os empenhos dos drs. 

Vellasco e Nero de Macedo. Foi assignado quarta feira o 

decreto restaurado a verba para o proseguimento. A 

Estrada caminha ,Sampaio! 

 Goyaz - 27- Hontem foi assignado o decreto approvando  

os sestudos  definitivos para o prolongamento da Goyaz 

até Annápolis, sendo  aberto credito 1.635 contos 

                                                           
44 Entrevista  feita com o Sr. Propicio de Pina, 8 de dezembro de 1996, Anápolis 
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reincetar os serviços construcção. Além grita geral da 

Imprensa, elemento  indispensavel effectivação grandes si 

surtos progresso, muito contribuiram os esforços 

Domingos Netto Vellasco e Nero Macedo junto governo 

federal , obtenção grande melhoramentos.” 

 

                             No  arquivo morto da Firma Pina Irmãos, encontramos uma pasta de 

correspondências da firma com o departamento Nacional de Estradas de Ferro - Estrada 

de ferro Goiás - seguem-se os documentos:  
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O ofício datado de 10 de maio de 1958 é uma resposta a uma reivindicação da 

Firma Pina Irmãos em forma de ofício do mesmo ano, encaminhado ao Departamento 
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Nacional de Estrada de Ferro que afirma que segundo o regulamento da  R.F.F.S.A, os 

desvios construídos por particulares são de inteira responsabilidade dos mesmos. 

                                             O segundo ofício de 14 de fevereiro de 1964 é uma resposta 

de uma carta enviada pelo Sr. Antônio Luiz de Pina à Rede  ferroviária Federal  S/A  

com um pedido de devolução da quantia de Cr$ 30.000,00 pagos à Rede pela instalação  

de um desvio. Sendo que o superintendente  da mesma,  no período, esclarece  que na 

contabilidade da Rede Ferroviária não constam  referências ao pagamento. 

                                         No início,  os trilhos  passavam a frente  da Pina Irmãos. O 

desvio foi construído alguns anos depois da inauguração da Estrada Ferro em Anápolis 

pela Pina Irmãos, que possibilitava a chegada dos trilhos  até à porta de seus armazéns 

onde havia uma plataforma que permitia o encaixe perfeito dos vagões  quase dentro dos 

galpões onde recebiam as mercadorias a serem transportadas (veja Documentos 6 a 9) 
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     Independente de ter recebido ou não a devolução do 

capital investido na construção do desvio, o certo é que a partir de 1936 toda a 

propaganda e divulgação da firma utiliza-se do fato de ser a única do Estado de Goiás a 

ter um desvio próprio- Veja  os cartões de apresentação da Firma de  1938, e as notas 

fiscais que traziam no canto esquerdo o slogan da Firma. ( Documentos 10 e 11)  

 

  

 Da Casa Comercial de 1911  à Indústria de 

Beneficiamento de café e arroz, Usinas Energéticas, Indústria de ladrilhos, Fábrica de 

Sabão, Fábrica de Balinhas, Fábrica de tijolos e telhas, Charqueada,  Concessionária da 

General Motos do Brasil revendedora  de automóveis  Chrysler e Plymouth e dos 

caminhões Fargo; fundação  do Banco da  Indústria e Comércio de Goiás, primeiro 

banco com capital de empresários locais; até chefe do poder  executivo local, os Pina 

marcaram   sua presença na história de Anápolis. 
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  A partir dos livros de Conta Correntes, da Casa 

Commercial de Antonio Luis de Pina, razão social da  “Pina Irmãos” especializada no 

armazenamento, beneficiameto e venda de café e arroz, podemos analisar um pouco 

mais do comércio da cidade no período.  

Foram seis volumes estudados, contando cada um com 

uma média de 300 páginas enumeradas, cobrindo o período 1926 a 1940.Para 

demonstrar o montante de negócios desenvolvidos pela empresa ,escolhemos os 

seguintes anos: 1927 - quando se completa um ano de funcionamento da Pina Irmãos; 

1935  - ano da chegada da Estrada de Ferro, considerado tradicionalmente como um 

marco para o desenvolvimento da economia anapolina; 1940, período de forte 

crescimento da empresa com a instalação de filiais em  São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. Vejamos os gráficos (página seguinte): 
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 QUADRO  I 

1927 

 EM  RÉIS EM CRUZEIROS EM PORCENTO 
TOTAL GERAL MOVIMENTADO      1.416.361.860              1.416,36 100,00 
MOVIMENTO DENTRO DO ESTADO         741.445.200                 741,45 52,35 
MOVIMENTO FORA DO ESTADO         674.916.660                 674,92 47,65 
 

 

 

 

VENDAS DENTRO DO ESTADO52,35
VENDAS FORA DO ESTADO47,65

GRÁFICO COMPARATIVO DE 1927

VOLUME NEGOCIADO EM 1927

52%

48%

DENTRO DO ESTADO

FORA DO ESTADO
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 Para chegarmos aos dados das tabelas, primeiramente 

relacionamos todas as empresas e particulares com as  quais  a  Pina Irmãos  mantinha  

negócios durante o ano. Somando os montantes negociados com cada empresa  ou 

particulares chegamos ao movimento final da Pina Irmãos no decorrer do ano. Baseados 

na localização das empresas foi possível delimitar o movimento da empresa no Estado e 

fora do Estado. 

                                            Relacionamos uma média de 120  firmas dentro do Estado , 

e uma média de 70 firmas fora do Estado,  com as quais a Pina Irmãos mantinha 

atividades comercias em 1927. 

                                        Das firmas fora do Estado,  os registros demonstram 

compras de  grande variedade de mercadorias: arames, açúcar, sal luzente, querosene, 

ferragens, artigos de couro e artigos de armarinhos, tudo era pago através de duplicatas 

resgatadas no Banco Hipotecário  Agrícola de Minas Gerais com  sede em Araguari.  

                                               Dentro do  Estado, o comércio era realizado com os 

proprietários de pequenos armazéns do município e das cidades vizinhas. Relacionamos  

uma média de 100 a 120 firmas que compravam dos Pina para revenderem  na própria 

região. 

 

 Percebemos a importância do movimento comercial da 

Pina Irmãos em 1927, quando comparamos  o montante de  arrecadação do próprio 

Estado no período:    

                                           “  As rendas arrecadadas no exercício de 1927 elevaram-se á  

quantia 5.009:356$977, ultrapassando as do exercício de 

1926 ”45 

 Fica evidente pelo movimento  da  Pina Irmãos no 

período que   chegou a 1.416.361$860 o que representou  28,27 %  do total arrecadado 

pelo Estado, a importância  dessa firma do interior goiano. 

                                 

                                                           
45 Informação Goyana-anno XII- vol XII - n 2, setembro de 1928 
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QUADRO II 

1935 

 

 EM  
 RÉIS 

EM 
CRUZEIROS 

EM 
PORCENTO 

TOTAL GERAL            1.952.921.715                1.952,92 100,00 
DENTRO DO ESTADO             742.865.785                   742,87 38,04 
FORA DO ESTADO           1.210.055.930                1.210,06 61,96 
 

 

 

 

 

VENDAS DENTRO DO ESTADO38,04
VENDAS FORA DO ESTADO61,96

GRÁFICO COMPARATIVO DE 1935

VOLUME NEGOCIADO EM 1935

38%

62%

DENTRO DO ESTADO

FORA DO ESTADO
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                                 Em 1935 há um considerável aumento do número de 

empresas fora do Estado com quem Pina Irmãos mantém negócios, isso se deve a 

chegada da estrada de Ferro Goyas até Anápolis, o que facilitou muito a chegada e saída 

de mercadorias. Relacionamos um média de 170 a 210 firmas  fora do Estado e entre 

100 a 150 firmas dentro do Estado. Algumas dessas firmas fora do estado nos chamou a 

atenção pela sua importância a nível nacional: Mesbla S/A, Nadir Figueredo,  Meias 

Lupo, Indústria de Cimento Votorantim eram  algumas  das empresas que negociavam 

com os Pina nos anos 30/40.  

               Foi significativo o crescimento da economia  anapolina 

com a chegada da Estrada de Ferro, que facilitou muito os transportes de mercadorias e 

pessoas, possibilitando a dinamização da economia, acelaramento do processo de 

urbanização da cidade,  assim como o fortalecimento do Grupo Pina: 

                    “Muitos comerciantes enriqueceram com a 

instalação da Estrada de Ferro. A família Pina, principal 

oligarquia da cidade na época, foi maior incentivadora e 

beneficiária  quando,1935 chegou a Anápolis os primeiros 

vagões ferroviários, Com isto a cidade podia exportar 

mais rápido, mais barato e de maneira mais eficiente a 

produção vinda do norte, representada por gado, fumo, 

café, arroz, feijão, couro seco, sola e crina que eram 

trocados e vendidos em Anápolis pelas manufaturas, sal 

ferragens, tecidos, arame farpado, calçados, arreios, 

chapéus, armas e munição, cerveja, vinho farinha de trigo 

e outros produtos vindos de São Paulo e até mesmo da 

Europa e Estados Unidos “ (MORAIS,1986:10) 
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QUADRO III 

          1940 

 

 EM  
 RÉIS 

EM 
CRUZEIROS 

EM 
PORCENTO 

TOTAL GERAL            745.478.700                    745,48 100,00 
DENTRO DO ESTADO           659.257.500                    659,26 88,43 
FORA DO ESTADO             86.221.200                      86,22 11,57 

 

 

VENDAS DENTRO DO ESTADO em 194088,43
VENDAS FORA DO ESTADO em 194011,57GRÁFICO COMPARATIVO DE 1940

VOLUME NEGOCIADO EM 1940

88%

12%

DENTRO DO ESTADO

FORA DO ESTADO
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 A partir das atividades comerciais iniciadas em 1911, a 

família Pina atingira na década de 40 o auge político e econômico e Anápolis 

consolidada pela economia mercantil  se destacará   em todo Estado de Goiás. 

                                              Nesse período há uma inversão, pois o maior montante 

negociado pela Pina Irmãos se concentra dentro do Estado, isso se deve a  abertura de 

filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a matriz em Anápolis comprava  

arroz e café, exportando-os para as filiais que se encarregavam com as exportações. As 

compras dentro do Estado eram  feitas através das filiais abertas em Nazário, Jaraguá e 

Ipameri. 

 

 

 

 

 

 

  Independente da Pina Irmãos, o Sr. Antônio Luiz Pina 

possuía uma segunda firma  registrada em seu próprio nome, cujos livros Contas 

Correntes, encontrados por nós, iniciam-se em 1926 até 1940, num total de dez livros, 

alguns com 150 folhas enumeradas, outros com 300 folhas. Os lançamentos eram feitos 

mensalmente.  No alto da folha aparece o nome da pessoa  ou da firma, no canto 

esquerdo, a  cidade onde se localiza a mesma;  no centro da folha,  a descrição da 

operação e no canto direito os débitos , créditos e saldo  da operação. 

GRÁFICO COMPARATIVO DOS TRÊS ANOS-
DENTRO DO ESTADO  

MOVIMENTO DENTRO DO ESTADO NOS TRÊS ANOS

29%

21%

50%

DENTRO DO ESTADO EM
1927

DENTRO DO ESTADO EM
1935

DENTRO DO ESTADO EM
1940
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Destacamos algumas operações  registradas nesses livros: 

• Depósitos com prazo fixo e juros que variavam de 1 a 2% ao mês. 

• Recebimento de Pagamentos  de terceiros ao correntista . 

• Pagamento de faturas e duplicatas dos correntista ao Banco Hipotecário Agrícola 

de Minas Gerais .  

• pagamento por notas fiscais. 

• Pagamento de banda de música e funeral. 

• Fornecimento em dinheiro para os correntistas. 

• Pagamentos a fretes e impostos 

• Pagamento  a compras de libras Sterlinas 

• Pagamento de aluguel dos correntistas 

• Pagamento de luz dos correntistas 

• Pagamento de contas dos correntistas  a terceiros. 

• Pagamentos a advogados e médicos utilizados pelos correntistas. 

• Pagamentos a reformas e construções nas casas dos correntistas. 

                 ( veja documento explificador (Documento 12)  
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 Todos os pagamentos eram lançados como Débito dos 

correntista, as contas eram  fechadas anualmente a juros de 8% a 12 % ao ano, o que 
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caracteriza um perfeito sistema de agiotagem.46 Importante ressaltar que essas operações 

ocorreram em 1926 quando não havia em Goiás  nenhuma instituição financeira 

organizada. Havia, sim, uma prática semelhante como as operações de um  banco 

financeiro e que sem dúvida, gerou um acúmulo de capital ao grupo Pina, que em 1940 

inaugura  o  primeiro banco com  capital  próprio: O Banco Indústria e Comércio de 

Goiás, sob  a presidência  do Sr. Antônio Luiz Pina, com Aquiles de Pina no conselho  

Fiscal e Carlos de Pina na suplência. É  o primeiro banco genuinamente goiano. 

 O primeiro Banco a se fixar em Anápolis foi o Banco 

Hipotecário e Agrícola do Estado  de Minas Gerais, em janeiro de 1934. Sediado em 

Araguari,  a primeira agência a vir para Goiás  se instalou em Vianópolis e depois 

transferiu-se para Anápolis. 

                                               Foram intensas as transações comerciais do Grupo Pina 

com esse  Banco. Em 1936, uma das filhas do Sr. Aquiles de Pina, Marília  de Pina 

casou-se com um funcionário desse banco o Sr. Ítalo Neghettini, que mais tarde 

abandonou o banco para trabalhar junto com a família Pina. 

                    Um outro ramo de atividades do grupo  Pina em Anápolis, 

foi a Induspina- Industria de Materiais de Construção Ltda. A empresa começou a 

funcionar em 1935, sob a direção do seu fundador Agostinho de Pina, no início era a 

penas uma torrefadora  e empacotadora do café Pina. Em 1938, o sr. Agostinho se 

associa a o  Sr. Ítalo  Naghettini inauguraram a fabrica de sabão  em quadros : fabrica de 

Saponaceos “Gloria”, funcionando no mesmo  prédio da torrefação 

                                            Logo vieram as fabricas de balas  e caramelos e a fabrica de 

brinquedos. Nessa  oportunidade, a firma funcionava  sob a razão  social de Pina & 

Naghettini, logo depois, passaram a  fabricar  artefatos  de cimento, que produzia  

ladrilhos  decorados  e granitos artificiais. Posteriormente, adquiriram  uma olaria no 

antigo bairro do Catingueiro, hoje Vila Fabril,  onde se fabricava telhas e tijolos, para lá  

transferiram a indústria de ladrilho e manilhas. Ao longo dos anos, a pequena olaria 

passou por uma série de transformações, até se transformar na maior cerâmica de todo 

Estado de Goiás.47  

                                                           
46 Segundo o Sr. A S. R., esse sistema perfeitamente legal até 1933, quando entra em vigor uma legislação 
que incide sobre a usura. O interessante é que os registros das contas vão até 1940. 
47 Uma Empresa de meio século de existência “- Amir de Souza Ramos mimeo” 
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 Nos anos cinqüenta a firma recebeu outra denominação - 

Induspina S/A, desenvolvendo três ramos de atividades: fabricação de ladrilhos, telhas, 

tijolos e manilhas ; comercialização de todos os tipos de materiais de construção; vendas 

de veículos  automotores, vendendo  automóveis Chysler  Plymouth  e caminhões Fargo. 

                  Toda essa atividade comercial  somente foi possível 

devido ao grande número de empregados  contratados pelas  empresas do grupo.  

                    No livro de registro dos Empregados de 1922,  da 

Induspina Ltda,  encontramos apenas os registros dos empregados  da loja.   Com 

salários  e funções variadas: 

 

 

• Balconista                                          500,000(quinhentos mil reis) 

• Auxiliar de Balcão                               250,000(duzentos e cinqüenta mil reis)  

• Encarregado de armazém                    300.000 (trezentos mil reis) 

• Carregador                                           200.000  ( duzentos mil reis) 

• Carroceiro                                           200.000 (duzentos mil reis) 

• Guarda-livros                                      200.000(duzentos mil reis) 

 

                                Os horários de trabalho também variavam : das 8 às 19 

horas;  das 7 as 19 horas; das 8 as 18 horas. Todos com intervalo de três horas para 

almoço e descanso, segundo os registros. 

                              Observa-se nas fotos que (Documentos ), que era comum 

o trabalho de crianças nas olarias, porém  não  encontramos nenhum registro. Ainda 

hoje é comum nas cerâmicas de Anápolis o trabalho infantil, normalmente são filhos 

dos operários registrados ou  crianças que moram nas proximidades das cerâmicas, 

cumprem a mesma carga horária dos adultos, porém com salários menor e sem nenhum 

benefício. 
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                             Outra prática comum era a criação de colônias,  vilas 

operárias dentro da própria área da cerâmica. Dos operários moradores dessas casas, não 

era cobrada nenhuma taxa ou aluguel. Como a área das cerâmicas era muito grande, 

alguns operários plantavam  lavouras  de arroz e feijão para o sustento da família. Ao 

perguntamos a um antigo operário da cerâmica a que horas eles cuidavam dessa lavoura, 

ele nos respondeu : “ aos domingos,  no dia de descanso. Durante a semana, as 

mulheres tiravam algumas horas de serviço na roça e nos domingos íamos  juntos...” 

(Entrevista a M.B. Anápolis, 1996) 
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 Conjuntamente com as atividades empresariais, o Grupo 

Pina construíu ao longo da década de 20-30, estratégias de controle social, adotando 

uma política de colaboração e dominação, eles antecipavam qualquer experiência dos 

trabalhadores que  pudessem vir contra os seus  interesses de empresários. No conjunto 

das atividades do grupo aparece concomitantemente o exercício de suas atividades de 

empresário/político/assistente social. As experiências do grupo Pina junto aos 

trabalhadores de suas empresas, como junto à organização das entidades patronais e 

instituições de caráter educacional assistencial e religioso. 
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A primeira organização  sindical de Anápolis foi fundada 

em fevereiro de 1932, tendo como presidente o Sr. Ítalo Neghettini, genro do Sr. 

Aquiles de Pina. Era uma entidade fraternal: 

“A União operária é uma liga de defesa que aqui se 

organiza sob um ambiente de modéstia e sem os alardos 

retumbantes, que sempre adjetivam a fama de ideais  

alevantados (..) já tendo  proporcionado não somente aos 

associados senão a população anapolina, reais 

benefícios”48 

                                                           
48  Voz do Sul,12 de março de 1933. 
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                                               MORAIS, no seus estudos sobre o movimento sindical 

operário em Anápolis  assim analisa o papel da União operária: 

 

“ Era uma entidade  beneficente e sobretudo paternalista. 

É interessante a preocupação, já à época da classe 

dominante em controlar o movimento sindical operário. A 

União popular era na verdade uma associação formada 

pela nata intelectual da classe dominante da cidade, tendo 

como base de sustentação alguns trabalhadores” 

(MORAIS: 1986, 18) 

  

   Em 1936, fundou-se a Associação Comercial de Anápolis, 

sendo o presidente o Sr. Alberto Borges de carvalho e como vice-presidente o Sr. Carlos 

de Pina, que mais tarde foi incorporada à Associação Industrial de Anápolis, dando 

origem à Associação Comercial e Industrial de Anápolis - ACIA. 

           Também foi fundada a Associação dos Serralheiros de 

Anápolis, sobre a presidência do Sr. Ítalo Neghettini. 

  Na condição principal de comerciantes, o grupo Pina contribuiu muito 

para a instalação da Escola do Comércio, que formava contadores e escriturários.  Essa 

escola foi fechada na década de 70, após duras críticas, referente à sua proposta 

pedagógica que privilegiava exclusivamente as atividades do comércio, não dando ao 

trabalhador uma formação mais geral. 

 

                                              Quando do passamento do Sr. Achiles de Pina em 1968, o 

Jornal  O Anápolis em destaque de primeira página  procurou resumir as atividades do 

Coronel : Em Achiles de Pina Anápolis Perdeu Um de seus  Melhores Amigo :   

 

  Nascido a 11 de setembro de 1894,na cidade de Pirinópolis, o 

sr.  Achiles de Pina transferiu-se  para Anápolis em meados de 

1911, aqui constituindo um das maiores e mais respeitáveis 

famílias de todo o Estado. 
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 (..) Em rápidas pinceladas, poder-se-ia demonstrrar a grandeza 

de sua  carreira como homem público citando, apenas as 

seguintes passagens: 

1-  Foi Deputado Estadual Constituinte  e como tal, aprovou 

com ‘voto de Minerva” a transferência da sede do Governo do 

Estado da Cidade de Goiás para Goiânia; 

2-  Foi vice presidente do Diretório Regional do então Partido 

Social Democrático e membro dos diretórios  nacionais do 

mesmo partido e do PSP. Foi candidato a vice- governador do  

Estado de Goiás; 

3-  Foi Considerado ( e ainda é) como sendo o “Pai da 

Instrução de Anápolis”. Fundou, com Lindolpho Pereira da 

Silva, a Escola Normal Municipal; e a Escola do Comércio. 

4-  Confiando nos grandes destinos de Anápolis, aqui instalou a 

primeira grande loja comercial e, desde então passou a ser 

grande incentivador da vida comercial de Anápolis 

5-  Foi  um dos maiores colaboradores  na construção  da Igreja  

Matriz  de Santana e do Asilo “São Vicente de Paulo “. 

6-  Reformou e desenvolveu a primeira Usina Hidrelétrica de 

Anápolis, Posteriormente, construiu as usinas de Piancó, 

Anicuns e Izidoro; 

7-  Foi o fundador da Cia. De tecelagem de Anápolis S.A e 

quando da instalação da Estrada de Ferro Goiás nesta cidade, 

teve  atuação decisiva e patriótica, oferecendo todo apoio 

possível; 

8-  Como político, constituiu-se ainda no mais respeitável 

conselheiro local. Suas decisões sempre foram  acatadas com 

respeito e admiração por quantos  conheciam Achiles de Pina, 

cujo prestigio eleitoral  incontestável acompanhou-o até o seu 

ultimo dia de vida; 

9-   Em 1930,comandando a maior coluna legalista da 

Revolução (Batalha dos Camisas Vermelhas ), o sr,  Achiles de 
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Pina foi considerado  o maior revoltoso do Estado de 

,defendendo o mandato de Washington Luiz 49 

 

 O Sr. Achiles de Pina, que faleceu aos 74 anos  de idade, deixou  

14 filhos, 42 netos  e 4 bisnetos. Chegou a Anápolis com 17 anos  e juntamente com seu 

pai e irmãos  abriram uma loja de armarinhos “Rainha da Barateza”   em 1911. 

                                                           
49 O Anápolis - Anápolis 2 ª feira, 21 de outubro de 1968- Ano XXIV - no  5.672 



CONCLUSÃO    
 

 

 “Os factos têm uma organização natural,  que o 

historiador encontra  completamente pronta depois de 

escolher o seu    assunto, e que é imutável: o esforço do 

trabalhado histórico consiste  precisamente em 

reencontrar essa organização “.50 (nota de rodapé -  

VEYNE, Paul, Como se escreve a História , Lisboa, Ed. 

70,1983) 

 

 

                             O peso do interior  na política centralizadora é uma 

pequena história  mas,  que pode dar sentido à macro-história .    Estudar um   “ flash “  

da história de Anápolis na década de vinte  permitiu-nos  resgatar o processo de 

mudanças   econômicas  e políticas anteriores Revolução de 30, foi uma tentativa de 

inversão  historiográfica em relação as versões regionais,  

  buscando  estudar no particular o geral.  

 

                             A economia anapolina  teve  seu  primeiro momento de 

crescimento a partir da acumulação provocada  pelas exportações  de café e arroz , 

gêneros  da agricultura  regional  no período. Produção  agrícola - benefeciamento - 

comércio  constituíram  o “tripé “ de sustentação do desenvolvimento  interno  do 

município, inserindo-o  na economia regional, nacional e internacional , antes mesmo  

da chegada da Estrada de Ferro a Anápolis, da Revolução de 30 e da fundação das duas 

capitais  Goiânia e Brasília.  

                            É fundamental destacar, pelos dados apresentados por nós, 

no decorrer desta pesquisa, que a  agricultura do café e do arroz  voltados para a 

exportação sempre estiveram  presentes na  economia anapolina, inserindo-a na 

economia regional ,nacional e internacional, numa afirmação de que a sociedade se  

                                                           
50 VEYNE, Paul, Como se escreve a História , Lisboa, Ed. 70,1983 



 

 

dinamizava e se  desenvolvia  de acordo com seu próprio ritmo. Foi, portanto, o nível de 

produção esquecidos pela historiografia regional  o que permitiu  que a sociedade goiana  

pudesse atender  aos níveis da comercialização exigidos  pela penetração  dos trilhos  da 

Estrada de Ferro em 1935. 

                      “Se não tivesse  havido um desenvolvimento 

satisfatório por que razão  teriam se expandido meios de 

transportes férreos? Foram  os níveis  satisfatórios de produção 

que permitiram atender ao boom  econômico da agricultura 

goiana após a introdução das linhas férreas .O  crescimento da 

produção não veio com a estrada de ferro, dinamizou-se, em 

grande parte, graças a ela.” (Chaul:1995,229) 

 

                             No decorrer desta investigação podemos perceber como 

foi sendo  construído pelos grandes produtores,  comerciantes e financistas da cidade, 

representados pelo  Grupo Pina uma experiência inédita na região de subordinação 

mediante mecanismos de assistência publicas : hospitais, asilos, de  fundação de escola 

para trabalhadores e filhos de trabalhadores.  

                              Também foram criados  instrumentos de intervenção  nas 

organizações dos trabalhadores: sindicatos e associações, visando  redirecionar  os 

problemas  colocados eles  perante seguimentos  da sociedade, frente as suas 

experiências de viver cotidianamente  a exploração e  a dominação. 

  

                               Abandonamos os conceitos  presentes na história - 

disciplina :  “atraso “,    “ decadência” , para buscar na   história - realidade  conceitos 

mais dinâmicos que permitisse - nos  desvendar melhor os sujeitos presentes  nas 

relações econômicas e sociais. 

 

                            As idéias de  atraso e isolamento que norteiam a 

historiografia regional se dismistificam  quando analisamos a originalidade nos sistemas 

de créditos introduzidos  pelo Grupo Pina,  na década de 20, que demonstram  uma 

visão bastante avançada para a época. As análises e interpretações da documentação  da 

                                                                                                                                                                          
 



 

 

família Pina reforçaram nossa posição quanto à dinâmica  empreendida pêlos 

capitalistas  da cidade  na busca de lucros racionais.  

                        Confrontamos a historiografia regional  mediante a análise 

e a interpretação  dos documentos originais, o que nos possibilitou dar um novo alcance 

ao papel de alguns  municípios do sul do Estado de Goiás  no projeto centralizador, 

simultaneamente esse “diálogo” (THOMPSON:1981,98)  trouxe novas indagações que 

somente  poderiam ser solucionados pelos depoimentos daqueles  que, de alguma 

maneira, vivenciaram  o fenômeno. Daí então, a utilização da história oral: 

                  Os entrevistados - moradores de Anápolis ou descendentes  

dos primeiros Pinas que vieram  para Anápolis - contavam a vida  vivida  e sentida por 

eles , em relação aos   negócios  da própria  família. Todos se identificam  na família 

,primos, filhos  netos  dos precursores: Antônio Luiz de Pina, Agostinho de Pina, Carlos 

de Pina  e Aquiles de Pina. Porém,  não há  uma  memória que reconstrua todas as 

atividades desenvolvidas pela família, cada qual identificou apenas os negócios relativos 

aos seus próprios pais ou no máximo dos seus avós. 

                             Com exceção da Dona  Nena  de Pina, que foi durante 

longos anos professora de história  na cidade, tendo portanto maior facilidade didática  

em reconstruir um memória  , as outras mulheres da família por nós entrevistadas, 

demonstraram  que se mantiveram  bastante afastadas dos negócio de seus pais e 

maridos, o que era um comportamento normal dentro das ricas famílias no período: A 

mulher cabia o papel de estudar buscando uma cultura mais erudita - música, artes - e a 

criação e educação dos filhos.  

               O testemunho  pessoal apresenta  para os historiadores  

vários  problemas . Na procura  de uma verdade objetiva , “conforme  os fatos “, os 

testemunhos orais apresentam  contradições , esquecimentos, falhas  e interpretações, 

pessoais  que podem  dificultar a objetividade. Mas temos de notar  que o testemunho  

pessoal cria  um ambiente  que documento nenhum consegue recriar. A boa vontade  

encontrada  em contar as origens da família Pina e  o crescimento  econômico e político 

dos baluartes da família, pareceu-me  uma vontade de retornar  ao passado.  
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