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Resumo: O presente artigo tem como objetivo fazer alguns apontamentos sobre o 
processo de modernização ocorrido na cidade de Jataí, cidade do sudoeste goiano, a 
partir da segunda metade do século XX, e de como este afeta, em especial, a 
estruturação das casas de comércio que abasteciam a cidade de produtos destinados a 
complementação desde o início do século passado. As casas de comércio estabelecidas 
em Jataí desde seus primeiros anos de fundação, também chamadas de empórios ou 
armazéns, abasteciam a cidade de produtos complementares a produção das fazendas, 
que concentravam a maior parte da população jataiense. Os efeitos da Revolução de 30 
em Goiás, a transferência da Capital Goiana, a construção de Brasília, o melhoramento 
de vias de transporte e da comunicação, e em especial, a modernização do setor agrícola 
em Jataí a partir da década de 1970, entre outros fatores promovem o deslocamento da 
fronteira econômica rumo Jataí. As casas de comércio acompanham o desenvolvimento 
da cidade, se especializam, racionalizam o trabalho e passa a manter uma relação 
diferenciada com os citadinos jataienses. 
 

 

 

Introdução 

 

Este estudo tem como objetivo discutir sobre o processo de modernização 

econômica em Jataí, cidade localizada no sudoeste goiano, e como este afetou a 

organização e a relação das casas de comércio existentes na cidade com os seus 

habitantes. 

Para discorrer sobre este assunto, num primeiro momento, trataremos da 

contextualização da cidade de Jataí a partir do início do século XX, e qual relação as 

casas de comércio mantinham com os habitantes da cidade.  

Continuaremos nossa análise discutindo sobre o deslocamento da fronteira 

econômica para Jataí, o que promoveu a modernização da cidade, e de seus 

estabelecimentos comerciais a partir da segunda metade do século XX.  

Como fonte para esta pesquisa, utilizamos jornais da cidade do início do 

século XX, e livros que tratam da história de Jataí, sendo parte produzida 

cientificamente, e outra produzida por memorialistas da cidade. Também recorremos a 

entrevistas realizadas com dois moradores da cidade. 



 

 

Jataí do início do século XX 

 

Contextualizar a cidade de Jataí no início do século XX, não é uma tarefa 

fácil, sobretudo em razão das poucas bibliografias existentes que retratam este período.  

A cidade de Jataí surgiu por volta do final da década de 1830 e início da 

década de 1840, com a chegada de desbravadores mineiros e paulistas que vieram para 

o Sudoeste Goiano com o objetivo de morar com suas famílias e outros trabalhadores, 

povoando a região e desenvolvendo a pecuária. 

Nesta época, a pecuária era a atividade econômica mais desenvolvida na 

região, utilizada para o abastecimento interno do país, tanto no que diz respeito à 

alimentação (produção do charque), como também no que se refere ao couro que era 

muito utilizado para a produção de vestimentas, cordas, sapatos, bolsas, e outros 

produtos. Os animais também eram utilizados para carregar o carro de boi, principal 

meio de transporte existente na época.   

Esta atividade que teve seu início no Nordeste, quando Brasil ainda era 

colônia de Portugal, conquistou o sul do país, e depois se expandiu para a região de 

Minas Gerais e São Paulo, de onde avançou para Goiás, a partir das constantes 

migrações que houveram de pessoas destes dois estados para povoarem os sertões de 

Goiás. A partir do declínio da produção aurífera em Goiás, a pecuária assumiu papel 

fundamental na economia do estado. 

Neste sentido, estes primeiros habitantes da região em que Jataí se encontra, 

desenvolveram a pecuária (atividade principal), e a agricultura (com papel secundário 

na economia, basicamente apenas para a subsistência das famílias), ao mesmo tempo 

em que começavam a fomentar a povoação da região que era pertencente à cidade de 

Rio Verde. Os pioneiros buscavam trazer o desenvolvimento e a prosperidade para a 

região escolhida para viverem com suas famílias. A respeito destes primeiros 

povoadores, França (1998), nos aponta algumas de suas características: 

  

Tudo começou com os nossos desbravadores no século passado, e 
com as famílias que vieram depois para povoar o sertão do Rio Claro. 
Chegaram com o objetivo de ficar e trouxeram, no mais das vezes, os 
rudimentos essenciais que aprenderam em seus lugares de origem. 
Sabiam ler, escrever e contar a fim de atender às necessidades diárias 
de passar recibos, assinar escrituras, remeter mensagens a parentes 



que ficaram distantes, ou ainda acompanhar com números e pequenos 
cálculos as transações simples(...). 
Portanto, tivemos o privilégio de contar entre os nossos pioneiros com 
pessoas não só destemidas e laboriosas, mas também algum 
conhecimento, embora muito primário, das técnicas sociais da escrita, 
da leitura e dos números. (...) Deixaram atrás deles, nas Minas Gerais 
e em São Paulo, especialmente, famílias organizadas com esses 
mesmos padrões culturais mínimos (...), porém fundamentais mesmo 
nas longínquas terras do Sudoeste de Goiás, que vieram domesticar 
para a civilização e daqui nunca mais sairiam.”(FRANÇA, 1998, p.21) 

  

Os pioneiros se empenharam no desenvolvimento da região em que hoje 

está a cidade de Jataí. Este empenho pode ser verificado, com a doação de terras feitas 

para que fosse construída a primeira igreja da cidade, em torno da qual foram 

construídas casas que passaram a formar o centro das comemorações religiosas do 

povoado que lá se instalou a partir de 1848: 

  

“13 de Maio Francisco Joaquim Vilela, pai de José Manoel Vilela, faz 
a escritura de doação de uma área de terras ao Patrimônio da Capela 
do Espírito Santo do Paraíso, onde mais tarde seria levantada a sede 
do Município de Jataí. Este documento foi feito na antiga cidade de 
Espírito Santo dos Coqueiros, terra natal deste pioneiro. O registro 
desta escritura só foi feito oito anos depois, em 05 de agosto de 1855, 
em cartório, em Rio Verde, sede do Município.”(MELO, 2001, p. 19). 

  

Os pioneiros da cidade de Jataí, também se empenharam na construção de 

prédios que faziam parte das exigências mínimas do Estado de Goiás para que a cidade 

pudesse ser emancipada, arcando com as despesas de suas construções. Estas exigências 

se constituíam na construção do prédio da prefeitura e da cadeia (Casa de Câmara e 

Cadeia), e de uma escola pública.  

A Casa da Câmara e Cadeia foi inaugurada em 1884 com a instalação da 

primeira Câmara de Vereadores (integrada pelos pioneiros da cidade), e a elevação da 

Vila de Jataí à categoria de cidade. E assim, no dia trinta e um de maio de 1895, Jataí 

adquiriu a categoria de cidade, se emancipando politicamente, após cumprir com estas 

obrigações. 

Uma das primeiras referências bibliográficas que podemos encontrar a 

respeito de Jataí, consta no livro “Viagens às terras goianas”, de Leandro Leal, e data de 

1890. Nele podemos ver descrições da cidade e referências ao progresso desta, que se 

faz em função do empenho e da visão avançada de seus criadores e dos ricos habitantes 

da cidade: 



 

O Jataí, conquanto seja povoação tão recente que ainda tem a ventura 
de abrigar vivos os seus fundadores, é hoje uma vila notável pelos 
seus edifícios públicos e particulares, construídos por mãos hábeis, e 
pelo magnífico local em que se acha situada. É a última povoação que 
existe nesta banda de Goiás. 
Devido aos importantes criadores que a circundam, Jataí progride 
sensivelmente, sem necessitar de pedir proteção aos cofres do estado, 
que, no entanto se locupletam em parte com o seu auxílio. 
O Jataí compõe-se de uma rua e duas praças, que apresentam 
movimento unicamente durante as festas religiosas ou populares. 
Há ali seis boas casas de fazendas, várias tavernas, duas oficinas de 
ferreiro, três de carpintaria, duas escolas públicas (fechadas nesta 
ocasião). 
Conquanto existam alguns edifícios regulares, o interior deles 
apresenta triste aspecto, pois a respeito de ornamentação nada se vê. 
Não há móveis feitos com gosto e capricho. Apenas grandes mesas e 
bancos de cedro sem polimento ornam as habitações. 
Conquanto menor que o Rio Verde, é superior por vários motivos, 
pois os homens ricos do Jataí compreendem melhor o alcance das 
coisas. 
(...) 
O povo de Jataí é alegre, hospitaleiro e agradável e dele só conservo 
saudosa lembrança. (LEAL, 1892, p. 193-194) 

  

Jataí inicia o século XX, tendo a maioria da sua população concentrada na 

zuna rural, o que correspondia a 80% de um total de 5.000 habitantes em 1890, segundo 

estatística populacional feita pelo vigário Joaquim Cornélio Brom (FRANÇA, 1998, p. 

118).  

Não é raro encontrar em livros, a informação de que a cidade se tornava 

movimentada apenas nas datas de comemorações e de festas religiosas, conforme Leal 

(1892).  

As casas de comércio de Jataí atendiam os habitantes da cidade e do campo, 

oferecendo produtos essências para a vida e para o trabalho da população, como o ferro, 

o arame, o sal, o querosene, entre outros. 

Segundo Melo (2001), em 1908:  

  

Jataí contava com apenas 21 estabelecimentos comerciais. Destes, 2 
eram farmácias. A indústria ficava por conta de uma olaria, duas 
ferrarias e duas carpintarias. Haviam ainda 3 cartórios. Crise de 
desemprego não era conhecida. Os trabalhadores que freqüentemente 
transitavam pela cidade, estavam ligados à zona rural, a grande 
empregadora da época (MELO, 2001, p. 71)”. 

  



Quanto à estrutura da cidade, as ruas de Jataí não possuíam calçamento e a 

poeira fazia parte da rotina de todos os moradores. Este fato, aliás, é bastante lembrado 

por todos que viveram naquela época, como mostra o depoimento de Sebastião Ferreira, 

de 101 anos de idade, ex-comerciante da cidade que fala sobre a poeira e o estado de 

certa dormência em que Jataí se encontrava (mais ou menos a partir da década de 30): 

  

Nessa época Jataí ainda estava num estado de modorra, sabe, num 
estado de... num... desenvolvimento não tinha, era parado, então era 
aquela vida rotineira, aquelas ruas poeirentas. Ainda, é..., menino, que 
na gestão do prefeito Julio Cunha, na última gestão dele, construiu-se 
uma casa, uma coisa deplorável. E Jataí começou a progredir 
realmente, é, depois que o gaúcho veio para cá...(Sebastião Ferreira, 
morador da cidade) 

  

O transporte utilizado, além do cavalo, era o carro de boi, que dava o apoio 

para o transporte de móveis nas mudanças, de produtos da roça, ou ainda, trazia os 

produtos para abastecerem o comércio da cidade. 

Fato interessante, é que as casas não possuíam numeração, e eram 

registradas no cartório, tendo apenas como referência para identificação, a sua 

descrição, o número de portas que possuía (para identificar como sendo de comércio ou 

não), e ainda o nome do proprietário da casa vizinha (MELO, 2001). Este fato nos 

chama a atenção para a forma simples que possuíam para identificar as casas, num 

tempo em que todos se conheciam, poucas mudanças ocorriam, e que por isso, este era 

um critério válido para o reconhecimento das casas da cidade.  

Não só o transporte, realizado por carros de bois ou cavalos, mas também a 

comunicação no município era deficiente. Segundo Melo (2001), em Jataí, os serviços 

de correio eram realizados durante apenas cinco vezes por mês, sendo que em certo 

período, diminuíram para apenas quatro vezes, por consideram desnecessário gastar 

mais tempo para este serviço. 

Mas a situação do município, entretanto, não era diferente da situação vivida 

pelo restante dos municípios do Estado de Goiás, sobretudo das que pertenciam ao 

sudoeste goiano. Estas cidades também possuíam a maior parte da população residente 

na zona rural, e sofria com problemas de comunicação e de transporte. 

Esta situação vivida pelo estado só começa a modificar, a partir de 

acontecimentos de âmbito nacional, que culminam na Revolução de 30. 



A estrutura da sociedade de Goiás e do Brasil, assentada na existência de 

grandes latifúndios, com proprietários que influenciavam todos que eram subordinados, 

propiciou o processo de existência dos coronéis, e das oligarquias, a partir do século 

XIX. Os coronéis, através da força e do seu poder, manipulavam todos a sua volta, para 

garantir com que fosse escolhido o governo que sustentaria a continuidade aos 

privilégios políticos e econômicos que possuíam. Sobre o coronelismo, a autora Miriam 

Bianca (2003), diz: 

  

O coronelismo era marcado pela força política e econômica de um 
chefe local, que se articulava com o poder central. Assim, um 
processo eleitoral, por exemplo, era decidodo antes mesmo das 
eleições acontecerem. Isso porque, em âmbito nacional, predominava 
a força das oligarquias mineiras e paulistas que se revezavam na 
presidência da República, através do acordo das elites brasileiras que 
ficou conhecido como ‘política do café com leite’. 
O poder central na esfera nacional trocava favores e cargos como o 
chefe político regional, que por sua vez comandava o ‘voto de 
cabresto’ em cada ‘curral eleitoral’de sua região. Em Goiás, a força 
política dos Caiados aglutinava as elites agrárias. (BIANCA, 2003, p. 
17). 

  

Nesta época, predomina o voto de cabresto, com eleições fraudulentas, e os 

jagunços, que entre outros métodos, eram utilizados para a manutenção das oligarquias 

que tomavam conta no Brasil. 

Em Goiás, o poder é sustentado pela família Caiado, representante do 

partido UDN. Estes, no entanto, possuíam uma forte oposição presente no sudoeste 

goiano (o que fez com que a região fosse por várias vezes deixada de lado, sobretudo no 

que se refere à verbas para administração das cidades). 

 E esta oposição vai se fortificando a partir do início de manifestações que 

surgem em todo o país, contra o governo das oligarquias. Estas manifestações tinham 

várias representantes da sociedade, e vários objetivos, entre eles, o apoio à atividade 

industrial, a busca de uma identidade que fosse a do brasileiro, e não copiada de outros 

países, e ainda, um governo que não atendesse a apenas uma parcela da sociedade, em 

detrimento de outra, que sofria as conseqüências de um governo feito para os 

fazendeiros, etc. 

O auge da revolução ocorreu com a crise do café, que rompeu manifestações 

de toda a sociedade, que levaram ao governo do país Getúlio Vargas. O então presidente 

acaba com o período da intendência e coloca em cada estado, os interventores estaduais 



(em Goiás assume Pedro Ludovico Teixeira), que então colocavam nos municípios os 

interventores municipais. 

 A partir da Revolução de 30, entre outros benefícios, Goiás consegue a 

transferência de sua capital para uma região mais ao sul do estado, em Goiânia. 

Implanta estrada de ferro, interligando definitivamente o centro-oeste ao centro-sul. É 

iniciada a construção de rodovias para melhorar o transporte da região. E também a 

comunicação se desenvolve, com a utilização do telégrafo.  

Todos estes fatos, além da escolha do planalto central para a construção da 

capital do país, hoje Brasília, permite o estado de Goiás, trilhar os caminhos do 

desenvolvimento e de sua modernização. 

O processo de urbanização se intensifica a partir da década de 1950, a partir 

de outras conquistas, como a eletrificação (as Centrais Elétricas de Goiás S.A. – CELG, 

é criada em 1955), que garante inclusive, o início da industrialização em Goiás. 

Jataí, a partir da década de 1930, também consegue um considerável 

desenvolvimento, atribuído à sua proximidade com centros comerciais como cidades de 

Minas Gerais, a sua produção pecuária, e devido a construção de importantes rodovias, 

o que permitiu seguir o avanço alcançado pelo Estado.  

Segundo levantamento estatístico feito na cidade durante o início da década 

de 1930, Jataí contava com cerca de 31.200 habitantes, havia instalado no município um 

hospital, praças iluminadas, novo prédio da prefeitura, e o inicio da atividade industrial, 

entre outros: 

  

Num levantamento efetuado pelo Sr. Lino dos Santos, encarregado do 
setor de Estatística da Prefeitura, em agosto de 1939, consta... 
(...) que na cidade havia 3.200 habitantes e no interior esse número 
chegava a 28.000. Jataí possuía duas praças bem iluminadas, calçadas 
gramadas e arborizadas. A população contava com o Banheiro público 
Olho d’Água. A prefeitura tinha a sua sede em prédio novo. A 
assistência médica ficava a cargo da Casa de Saúde São José, com 
capacidade para 20 leitos. (...). A indústria era representada por uma 
máquina de beneficiar arroz, outra de café, outra de fazer gelo e mais 
uma fábrica de manteiga de leite. Havia ainda uma empresa recém 
inaugurada para produzir banha de porco de propriedade do Sr. José 
Pereira Rezende”(MELO, 2001, p. 139). 

  

O desenvolvimento econômico de Jataí, no entanto, segundo MACHADO 

(1996), sofre um abalo a partir da década de 1950, quando ocorre a crise no setor da 

pecuária em todo o país. De acordo com a autora, o município não consegue modernizar 



as técnicas utilizadas na produção pecuária, e demora a adquirir a agricultura como 

atividade econômica.  Apenas a partir da década de 1980, com a introdução da 

agricultura na economia da cidade, é que Jataí consegue reagir à crise, e modernizar-se 

de fato. 

  

  

  

As “antigas” casas de comércio de jataí 

  

As casas de comércio estabelecidas em Jataí no início do século passado 

tinham um papel complementar à economia da cidade. Esta situação era garantida a 

partir da condição de auto-suficiência existente nas grandes propriedades rurais, que 

produziam quase tudo que era necessário para a sobrevivência das pessoas que nela 

viviam.  

Podemos verificar na fala de entrevistados, que tal era a situação de 

distância de desconhecimento da cidade por parte de pessoas que moravam no campo, 

que quando este contato acontecia, causava admiração para os visitantes vindos da 

fazenda, que conheciam a cidade, constituída por lojas, farmácias, cartórios, e outros 

estabelecimentos, mantendo uma dinâmica bem diferente da lida na roça. 

Não só a cidade, com suas casas e estabelecimentos causavam admiração. 

Os costumes da cidade também traziam espanto. A compra e venda de secos e 

molhados, por exemplo, existente em casas de comércio era um destes costumes. Neste 

caso, podemos ver a partir deste trecho do relato do espanto vivenciado por um 

habitante da cidade de jataí a partir das primeiras experiências com as relações 

comerciais para aqueles que viviam nas fazendas: 

  

“(...) E esse período foi muito interessante, porque o fazendeiro que 
morava lá tinha todo o esquema de vida. Ainda continuava a ter sua 
agricultura de subsistência. Não existia supermercado, não existia 
nada disso. A primeira vez que eu vi um sujeito chegar em um 
armazém e comprar arroz e feijão para ele, eu fiquei super admirado 
com aquilo. Falei: “ – Gente como é que o sujeito, todo dia que 
precisava ele vem cá e compra? Está louco!” Foi chocante aquilo.  
(...) Isso reflete: até quando você vai estudar a história de Jataí, você 
vai descobrir que, jataí custou a ter lojas, porque ninguém tinha nada 
para comprar. Comprar o que? Produzia-se tudo nas fazendas. Então o 
sujeito abria uma loja e quebrava, não tinha quem comprava nada. A 
não ser que ele vendesse(...). Então, não tem nenhuma de tecido. As 



bebidas exportadas, que naquele tempo tudo era importado, bebidas 
importadas, perfumes, ferragens. Mais o mais você não acha 
nenhuma, porque não havia comprador para esses artigos.”(PINTO, 
2002, p. 135-136 ) 

  

Os empórios, também conhecidos como armazéns de secos e molhados, ou 

ainda vendas, eram os espaços das cidades ou das comunidades rurais, responsáveis 

pelo abastecimento de produtos à população. Mas como a maioria da população vivia 

em fazendas, e lá produzia o que necessitavam para sobreviver, as comunidades rurais 

dependiam destes estabelecimentos apenas no que se refere a alguns gêneros, como sal, 

querosene, ferragens, artigos de luxo, bebidas importadas, entre outros.  

Apesar de ser uma cidade pequena, Jataí no início do século passado, 

possuía um número razoável de estabelecimentos comerciais. 

Nessas casas de comércio se comercializava de tudo, desde os gêneros 

alimentícios, até peças do vestuário, ferragens, entre outros. As propagandas anunciadas 

nos jornais mostram o quanto era variado os produtos oferecidos para a venda, como é o 

caso desta propaganda exibida pelo Jornal O Jatahy, de 1909: 

  

“JOSÉ A. MONTEIRO - Negociante de fasendas, ferragens, chapéus 
de sol e de cabeça alçados, roupas feitas, depósito de molhados, sal, 
café, Kerozene, phosphoros, Farinha de Trigo e Arame Farpado. 
Especialista em Armarinho, louças e Artigos Finos. Tem sempre em 
depósito grande sortimento de panellas de ferro, caldeirões, fumo e 
gêneros do Paiz. Compra e vende Borracha. Preços sem competidor na 
praça. Rua L. de Bulhões, Jatahy –Goyaz”. 

  

Os artigos vendidos nestes estabelecimentos eram adquiridos em São Pedro 

de Uberabinha, atual Uberlândia, em Uberaba, em Coxim, ou ainda em São Paulo. Eram 

trazidos para a cidade, pelo dono da venda ou por comerciantes de carro de boi. E as 

viagens feitas neste veículo, duravam meses, as vezes até anos para se completar, haja 

vista a condição em que se encontrava as estradas, o mau tempo, e outros fatores que 

impediam que a viagem fosse feita de forma mais rápida. 

 Ao referir sobre as casas de comércio, Gomes (2001), aponta algumas 

funções exercidas por este tipo de estabelecimento comercial, que: 

  

(...) preencheu significativas funções de ordem econômica, cultural e 
social na vida das pessoas, a ponto de ser semelhante ao papel 
representado pela praça da igreja, funcionando como um referencial 
social de encontro ‘obrigatório’ diário, para muitas pessoas, 
indivíduos e cidadãos comunitários.(GOMES, 2001,  p. 53 ) 



  

A função social das casas de comércio ultrapassava a simples 

comercialização de gêneros em geral. Trazia também a possibilidade de encontro de 

pessoas, que contavam causos e histórias reais, que tratavam de pessoas e fatos 

ocorridos na cidade e na região, ou ainda, histórias fictícias, sendo mais comuns nas 

conversas as histórias reais. Também era o espaço e que poderiam ser deixados recados 

a serem dados, desempenhando atividades como uma espécie de “correio de 

informações” (GOMES, 2001). 

Em Jataí, além destas atividades referentes à transmissão de informações e 

recados, nestas casas de comércio também eram oferecidos outros tipos de serviços, 

como pode ser observado no anúncio do “O Jatahy”, (1911): 

  

“CASA ZAIDEM DE JORGE PEDRO ZAIDEN - Fazendas, 
ferragens, armarinho, calçados. Preços reduzidos. VENDAS À 
DINHEIRO. Tem annexo um optimo salão de barbeiro, a disposição 
do público. Cabelo 1$000, Barba $500, Friccões $50. 

  

Anexos a algumas destas casas comerciais encontramos em anúncios, outros 

serviços, como fábricas de cerveja, ou ainda sapataria, o que complementava o 

atendimento, garantindo maior variedade aos clientes, como podemos observar nestes 

outros anúncios, também retirados do jornal “O Jatahy”, no mesmo ano (1911): 

  

“CASA NEVES DE THEÓPHILO PEREIRA DAS NEVES 
Completo sortimento de secos e molhados. - Vendas a dinheiro –Tem 
annexo ao estabelecimento uma bem montada sapataria, que garante 
trabalhos sólidos. Rua das Flores - Jatahy” 
  
  
“CASA REZENDE DE JOSÉ PEREIRA REZENDE 
Bebidas finas nacionaes e estrangeiras, massas alimentícias, conservas 
de gêneros do paiz, etc. Annexa ao estabelecimento estão installadas 
fábricas de Cervejas Goyannas de sua propriedade. Rua Barão Branco 
- Jatahy Goyaz.” 

  

As lojas eram conhecidas por todos que moravam na cidade. Por este 

motivo, segundo depoimentos em entrevistas, não havia concorrência entre os 

comerciantes. As pessoas já conheciam as lojas, iam comprar o que precisavam, e se 

não encontrassem em uma determinada loja, iam a outra que o oferecesse. Apesar deste 



fato, propagandas eram feitas nos jornais, oferecendo diversificados trabalhos, 

demonstram certo apelo à preferência dos clientes jataíenses.  

A respeito do horário de funcionamentos das casas comerciais, estas 

funcionavam durante todos os dias da semana, principalmente aos domingos e não 

possuíam horário certo para abrir Cedinho abria, não tinha esse negócio de hora 

marcada não, não tinha esse negócio. Domingo era o dia que mais vendia também. 

(Sebastião Leandro, morador da cidade de jataí)”. 

 O funcionamento durante os domingos, dia que mais se vendia, era 

justificado, pois havia o atendimento dos habitantes da cidade, e também de chacareiros 

que moravam próximo à cidade e que durante os finais de semana vinham passear, 

assistir a missa e fazer visitas a amigos e/ou familiares. 

Estas lojas, que se localizavam, em sua maioria, nas avenidas principais do 

centro da cidade, tinham a seguinte estrutura física: 

  

(...) a loja era mais ou menos um cômodo quadrado, com um balcão 
que separava o comerciante ou vendedor do lado de dentro, aonde, 
desse lado dele tinha uma mesinha com chave para guardar o dinheiro, 
e lá de fora ficava o cliente. Então era então era vendido, é... era 
vendido: olha, eu quero comprar pano, tecido, então mostrava aquelas 
prateleiras com os tecidos mais ou menos mostrava e ia lá, pegava e 
mostrava para os clientes. E quando a gente queria vender alguma 
coisa diferente, mostrava outra, um tecido mais bonito, mais novo, 
essa coisa.”(Sebastião Ferreira, morador da cidade). 

  

Geralmente, além do cômodo onde se localizava a loja, havia ainda nos 

fundos, um porão da casa, ou um cômodo que era utilizado para colocar o estoque de 

produtos excedentes, ou ferragens.  

O balcão que separava o cliente dos produtos a serem comercializados, é um 

dos móveis mais citados. Geralmente ele era grande e feito de madeira muito boa. Havia 

ainda, prateleiras, onde os produtos eram expostos, e tulhas, onde eram guardados grãos 

e farinha. Esteios eram aproveitados para dependurar artigos para a venda, e outros, 

eram expostos no chão, em sacos. 

Quanto à forma como eram vendidos, dentre os materiais destinados à 

venda, o tecido era vendido por metros, existindo o metro para medi-lo. E os alimentos 

eram pesados com balanças de pratos, ou eram vendidos por litros ou ainda por sacos. O 

dinheiro era a forma usual de pagamento das compras efetuadas, apesar de que não é 



raro encontrarmos pessoas que contam que eram feitas trocas de produtos, como forma 

de pagamento. 

A respeito da troca de produtos como forma de mercadorias, em livro caixa 

utilizado entre 1927 e 1930 aproximadamente, numa loja existente no povoado de Serra 

do Cafezal (hoje cidade de Serranópolis), pode-se perceber anotações referentes ao 

recebimento de fumo, e de café como forma de pagamento, abatendo sobre as dívidas 

existentes, havendo a possibilidade de ficar o débito ou ainda o haver, dependendo da 

troca que fosse estabelecida. Outros serviços prestados pelo dono da casa de comércio, 

como frete, por exemplo, eram anotados, assim como valores referentes a dinheiro que 

era pego emprestado de ambas as partes, e os juros cobrados por estes empréstimos.  

Isto indica que a venda a prazo era usualmente a mais praticada, 

principalmente por fazendeiros que vinham uma vez por ano na cidade, quando 

vendiam as boiadas (geralmente nos meses de novembro e dezembro), faziam as 

compras, que eram anotadas em cadernetas, e só retornavam para pagar no ano seguinte, 

quando novamente faziam compras para passar o próximo ano. Na época não havia 

inadimplência, pois a palavra de um homem valia como garantia de que ele honraria 

suas dívidas.  

Alguns negociantes, no entanto, podemos ver alguns anúncios no jornal de 

lojas que se negavam a vender fiado, provavelmente pelo fato de que as vendas em 

dinheiro davam um lucro instantâneo para o comerciante e por isso eram mais 

compensadoras. Segundo GOMES (2001), era costume colocar nas paredes avisos de 

que não se vendia fiado.  

No jornal “O Jatahy” (1910), podemos encontrar um anúncio que se refere 

ao fiado: 

  

A COSMOPOLITA 
  
Quem quiser andar no luxo 
E da moda no vigor, 
Busque a casa do Juliano, alfaiate de rigor. 
  
È na rua Bela Vista 
Esta antiga alfaiataria, 
Cuja firma é conhecida, 
Miguel Juliano & Companhia. 
  
Fazem ali roupas bem feitas  
A gosto do cavalheiro  
Sendo isto principalmente  



se o freguês levar dinheiro! 
  
Porque o Juliano não gosta , 
Apesar de bonachão, 
De conversas fiadas... 
Fiado nem o algodão! 
  
Por preços muitos baratos 
Fazem roupas as costureiras, 
Mas já sabem os fregueses 
Não são de primeiras 
  
Fazem ternos de brim em 12 horas, 
Em 24 os de diagonal, 
E pelos últimos figurinos 
Vestidos, vestidinhos, etc. e tal. 

  

  

Dependendo do tamanho da casa de comércio, existiam mais funcionários, 

além do dono do estabelecimento em questão. Estes cuidavam da limpeza do local, 

levavam as entregas, e atendiam os funcionários.  

A Casa Resende, que foi uma das casas de comércio mais tradicionais da 

cidade, era administrada por irmãos (os irmãos Rezende). Este modelo, em que o pai 

abria o comércio, e os filhos depois tomavam conta, era comum nos estabelecimentos 

da cidade. Mostra que havia uma certa tradição de passar a profissão do pai para as 

gerações seguintes da família, o que ainda podemos verificar nos dias atuais. 

Ainda fazendo referência a Casa Rezende, um fato curioso, é o de que este 

estabelecimento comercial prestava serviço referente à entrega de produtos comprados 

para os clientes. E para desenvolver esta atividade, certa época, eles faziam uso de um 

bode, que empurrava uma pequena carroça para entregar aos clientes suas compras, 

como por exemplo, latas de banha e caixas de cervejas. 

Quanto ao papel que as casas de comércio tinham para a economia da 

cidade, percebe-se que estas tinham grande importância pois abasteciam a cidade de 

gêneros e contribuíam para a integração da cidade a outras, sendo ponto de encontro, de 

recados, de colocar a conversa em dia. 

  

 

A modernidade lança-se em Goiás 

 



 Com a movimentação da fronteira econômica no sudoeste goiano, que a 

partir da segunda metade do século passado, passa a integrar espaços agrários, 

modernizando-os e modificando as relações sociais e econômicas da sociedade, Jataí se 

integra fortemente à economia nacional, sendo uma maiores produtoras de grãos do 

país.  

Trataremos agora do avanço da modernização sobre Goiás. Podemos citar 

vários fatos que propiciaram o avanço da economia de mercado no estado, em especial 

Jataí. Entre eles podemos citar: a construção de vias de transporte interligando a região 

a outros estados; a instalação de meios de comunicação, mais rápidos e eficazes; os 

eventos resultantes da Revolução de 30, que modificou a forma de organização política, 

econômica, social e cultura do país; a construção de Goiânia e de Brasília (sendo que 

esta, em especial teve uma relação íntima com a cidade de Jataí, antes mesmo de ser 

inaugurada na década de1960) que materializaram a partir da arquitetura arrojada, 

pensada e planejada a modernidade que avançava na região, modificando-a na medida 

que transformava espaços do sertão apenas habitado pelo cerrado, em construções 

sólidas,  de concreto, pensadas logicamente e aguçando no imaginário social goiano a 

distinção entre antigo e arcaico, e atual e moderno. 

 

Brasília, inaugurada em 1960, traz não só para Goiânia, mas também 
para todo o Estado, expectativas de desenvolvimento econômico, 
social e também cultural, uma vez que desencadeia um movimento de 
interação (planejada ou não) dos pólos de desenvolvimento das duas 
cidades, influenciando (uns mais, outros menos) os seus habitantes. 
(MELO, 2007, p.16) 

 

Em Jataí, a busca pelo destaque enquanto cidade moderna, a partir da 

década de 1950 também se torna referência. A promoção da modernização estava 

diretamente ligada à busca de se destacar frente a outras cidades.  

Ao tratar sobre a modernidade em Goiás para abordar a relação que esta 

teve na leitura após a mudança das capitais, MELO (2007) defende que este movimento 

trouxe a busca pela superação da rotulação existente às cidades do sertão enquanto 

“inculto e selvagem”: 

 

Com efeito, a modernidade, urbanização e progresso são processos 
que geram representações, imagens de valores que têm se espalhado 
mundialmente e, como não poderia deixar de ser, atingem também 
países periféricos como o Brasil, e na periferia do Brasil, “o sertão 
goiano”. Assim, a representação de “sertão civilizado”, em 



contraposição à de “sertão inculto e selvagem”, é uma constante nos 
discursos não só dos leitores entrevistados, mas também de muitos 
historiadores e escritores, contemporâneos ou não, da mudança da 
capital, que aderem ao discurso mudancista dos governos estaduais e 
federais da época. Representações múltiplas do atraso da Cidade de 
Goiás começam a ser gestadas já no período do declínio do ouro, 
criando estigmas que, desde então, passa, a fazer parte do imaginário 
goiano. (MELO, 2007, p. 31) 

 

Em Jataí, a busca pelo status de cidade modernizada se concretizou em 

várias atitudes do governo municipal, como a demolição da casa de câmara e cadeia, a 

construção de espaços com arquitetura que tangenciava o ideal de modernidade, como 

por exemplo, o Mercado Municipal que tem como em sua arquitetura, a estrutura que 

lembra o Palácio da Alvorada de Brasília, como mostra PINTO JR. (2008) (já tô citando 

o Rafael) 

A modernidade, então, chega para as cidades promovendo um verdadeiro 

“rebuliço” no cotidiano dos citadinos, transformando o seu imaginário, e desvirtuando 

sua identidade cultural. E promovendo hoje grandes debates, sobretudo, a respeito da 

conservação da história e da memória das cidades enquanto espaços de convivência, de 

construção/desconstrução da identidade te cultural.  

Na medida em que a modernização promove o crescimento das cidades, 

promove também o isolamento e distanciamento dos espaços em que cada pessoa pode, 

efetivamente, conviver com outras pessoas. Percebe-se a perca da capacidade de 

reconhecê-los. Eles se perdem na modernidade. Com isso, perde-se o conjunto de 

valores e de experiências que são moldadas pela proximidade do convívio, pelos 

encontros formais, pelas conversas na calçada, pelo ensinamento dos mais velhos, aos 

mais jovens.  

Sobre as mudanças advindas da modernidade, Duarte Jr. (1997) faz 

referência à crise da modernidade, do ponto de vista social, uma vez que a habitação, o 

passeio, a conversa, a comida e o trabalho se transformam, adquirindo uma lógica 

racional, voltada para uma forma de organização tecnológica e individualista. 

No entanto, com o acirramento dos efeitos da modernidade na vida da 

população das cidades, podemos perceber que atualmente existem movimentos que 

vislubram a necessidade de buscar novos laços identitários ou de reforçar os já 

existentes, pois a globalização, momento este que vivemos, ao invés de homogeneizar a 



cultura e os hábitos, acaba por permitir e ser fundamental para o afloramento e o 

reforçamento de determinadas identidades, em especial, étnicas.  

O que podemos perceber e que se denota nas palavras de Agier (2001), ao 

invés da globalização incentivar e ser determinante num processo de homogeneização 

da cultura por permitir o acesso às mais variadas formas de conhecimento, ela estimula 

a procura e a necessidade de outros contextos identitários. 

 

A mundialização coloca em questão, pelo acesso maciço aos 
transportes e às comunicações, as fronteiras territoriais locais e a 
relação entre lugares e identidades. Por outro, a circulação rápida das 
informações, das ideologias e das imagens acarreta dissociações entre 
lugares e culturas. Nesse quadro, os sentimentos de perda de 
identidade são compensados pela procura ou criação de novos 
contextos e retóricas identitárias (AGIER, 2001, p. 7). 

 

  Ao mesmo tempo em que o espaço global incentiva os processos de 

contato entre culturas e economias diversificadas, também contribui para o surgimento 

de diversas formas de localismo, e que muitas vezes resultam na construção de novas 

referências simbólicas ou mesmo da reelaboração de antigas. 

Esta procura por uma identidade cultural remete ao passado, ao que a 

população possui em suas raízes culturais. Neste sentido, segundo Benjamin (1987), 

articular historicamente o passado não significa conhece-lo “como ele de fato foi”. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um 

perigo. Da relação entre o passado, presente e futuro surge a idéia de tradição, que 

fundamenta a ação de preservação. 

Neste sentido, tradição funda-se no tempo passado, carregando para dentro 

do presente, um presente cuja instabilidade confunde seu reconhecimento que, por 

vezes, é futuro e também presente. Ela carrega de significado a passagem do tempo e 

tece uma trama de ligações entre os fatos. A tradição é dependente da memória e reluta 

à transformação, mas não existe preservação sem transformação. Daí decorre a 

dependência entre passado e memória. Sem a memória, o passado não existe e a 

memória só tem razão de ser para resgatar o passado ao presente e dar ao presente a 

possibilidade de ser percebido.  

Ao fazer a ligação entre memória e identidade cultural, percebe-se que 

memória é um dos suportes essenciais da identidade, como observa Meneses (1984): 

 



O suporte fundamental da identidade é a memória, mecanismo de 
retenção de informação, conhecimento, experiência, quer em nível 
individual, quer social e, por isso mesmo, é eixo de atribuições, que 
articula, categoriza os aspectos multiformes da realidade, dando-lhes 
lógica e inteligibilidade. (MENESES, 1984, p. 33) 

 

As concepções modernas compreendem a memória como conservação. Fica 

claro que a construção do presente apóia-se nas referências trazidas pela memória. As 

amarras da relação da memória apenas com o passado foram superadas no pensamento 

contemporâneo, que vai vinculá-la ao sentido de mudança, como afirma Meneses 

(1984): 

 

Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força 
viva do presente. Sem memória, não há presente humano, nem 
tão pouco futuro. Em outras palavras: a memória gira em torno 
de um dado básico do fenômeno humano, a mudança. Se não 
houver memória, a mudança será sempre fator de alienação e 
desagregação, pois inexistiria uma plataforma de referência e 
cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 
solitária a cada momento, um mergulho no passado esvaziado 
para o vazio do futuro (MENESES, 1984, p. 34). 

 

No caso de Jataí, a modernização instalou-se enquanto forma de alargar a 

fronteira econômica no sentido litoral – sertão, tardiamente em relação ao país, com a 

modernização das técnicas de agricultura.  

Promoveu o processo de urbanização na medida em que várias pessoas 

migraram do campo para a cidade, e Jataí contou também com a migração de vários 

trabalhadores e investimentos vindos de outras partes do país, trazendo assim, maior 

movimentação para o setor econômico da cidade.  

Neste sentido, as casas de comércio que até pouco tempo atrás atendiam a 

um público pequeno e específico, os fazendeiros, passa a ter que se reestruturar segundo 

padrões modernos para se adequar à demanda da cidade que cresce. 

Quais foram, neste contexto, as mudanças que ocorreram no setor comercial 

da cidade? Qual importância estas mudanças tiveram para a vida das pessoas que 

passaram a depender exclusivamente do mercado e dos produtos por ele produzidos 

para garantirem a sua sobrevivência? Qual a relação o mercado adquire em especial 

quanto ao desenvolvimento econômico da cidade? 

 O comércio de acordo com o modelo que temos atualmente, especializado, 

com organização racional do trabalho e das formas de tratar o cliente, que é típico do 



sistema capitalista, chegou a Jataí aos poucos, a partir da década de 60, primeiramente 

com os modelos de “pegue-leve”, que significou a separação entre cliente e 

comerciante. 

O intermediário da compra, que pegava a mercadoria mostrava, que atendia 

o cliente de pessoalmente, desapareceu. Juntamente a esse processo, temos o apelo à 

individualização, também característica da modernização que chega a Jataí. 

Até a Revolução de 30, a economia do país era baseada na agropecuária, 

atividade desenvolvida para dar continuação à condição de subsistência que existia e 

fazia das sociedades rurais praticamente auto-suficientes, a não ser pela dependência do 

sal, ferragens e querosene. Mas com a crescente urbanização e industrialização, a 

população passa a conviver com novas necessidades que surgem do crescimento do 

comércio. 

Antônio Cândido analisa a mudança da vida da população rural de São 

Paulo, dos chamados “caipiras”, a partir da industrialização e urbanização do estado, no 

que diz respeito às relações de trabalho e comércio: 

 

Surgem (...), para o caipira, necessidades novas, que contribuem para 
criar ou intensificar os vínculos com a vida das cidades, destruindo a 
sua autonomia e ligando-o estreitamente ao ritmo da economia geral, 
isto é, da região, do estado e do país, em contraste com a economia 
particular, centralizada pela vida de bairro e baseada na subsistência. 
Doravante ele compra cada vez mais, desde a roupa e os utensílios até 
alimentos e bugigangas de vário tipo; em conseqüência, precisa 
vender cada vez mais. (CÂNDIDO, 2001, p. 207) 

  

A cidade de Jataí, portanto, a partir do desenvolvimento agroindustrial, se 

modernizou e urbanizou. A população tornou-se mais dependente das lojas, 

supermercados e demais estabelecimentos comerciais, que pelo volume de atendimento 

a seus clientes, e pela necessidade de produzir lucro das relações comerciais, 

racionalizou as relações de trabalho e as relações estabelecidas com seus clientes, 

mantendo ou modificando suas características a partir da visualização de lucro.  
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