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Resumo: A década de 1970 deve uma importância impar para o 

desenvolvimento econômico e para o cenário político da cidade de Anápolis, 

interior goiano. Neste período foram instaladas no município: 1) uma Base 

Aérea Militar (BAAN), em 1971, que mudou a dinâmica política local após a 

cidade ser decretada área de segurança nacional; 2) e um Distrito 

Agroindustrial (DAIA), em 1976, primeiro polo industrial a ser instalado no 

Centro-Oeste, que redirecionou a economia local nas décadas que se 

seguiram. A partir da construção de Brasília a cidade de Anápolis diversificou 

sua economia e iniciou o seu processo efetivo de industrialização. Tal processo 

havia sido iniciado na década de 1950 por políticos e empresários locais que já 

mobilizavam esforços com esse intuito. Anápolis se destaca hoje como uma 

das principais cidades do interior goiano, autointitulada de “capital econômica 

do Estado de Goiás” ou “Manchester Goiana”. Pretendemos aqui, traçar um 

perfil histórico desse processo e sua influência no processo de modernização 

local. 
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INTRODUÇÃO 

Antes mesmo de industrializar-se efetivamente, a cidade de Anápolis, 

por meio de sua força política, se considerava uma cidade industrial. Na 

década de 1950, tal alcunha já era expressa no brasão municipal. Com a 

chegada da ferrovia, em 1935, a cidade consolidou-se enquanto centro 

comercial (POLONIAL, 2011); (FRANÇA, 1974). Nesse período 

desenvolveram-se também as primeiras “indústrias” locais: olarias e máquinas 

de beneficiar café e arroz. Nos anos que se seguiram apareceram pequenas e 
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médias indústrias que contribuíram para a construção de um ideário voltado 

para a industrialização. O que possibilitou processo efetivo em Anápolis, no 

entanto, foi a influência gerada pela construção de Brasília e os projetos 

federais voltados para uma industrialização induzida baseada na construção de 

distritos industriais. Por meio da influência de empresários locais, com a 

fundação da Associação Industrial de Anápolis (AIA) – mais tarde ACIA – e de 

manobras políticas foi construído na cidade na década de 1970 o primeiro 

Distrito Agroindustrial de Goiás. (FREITAS, 1995). O DAIA simbolizou a 

conquista de um “sonho” do empresariado local e o início do processo efetivo 

de industrialização no município. Visamos nesse trabalho, delinear a trajetória 

histórica dos projetos desse processo de industrialização ocorrido entre o final 

da década de 1950 e início da década de 1970. Abordaremos assim, as 

expectativas produzidas no decorrer desse período em relação ao futuro 

econômico da cidade, sintetizadas na fundação da AIA, da FAIANA (Feira 

Agroindustrial de Anápolis) e em projetos políticos e empresariais voltados para 

esse fim. Não deixaremos também de analisar as impressões sobre esse 

processo produzidas pela historiografia e pela imprensa local. Buscamos 

assim, tratar esse processo de industrialização induzida não só sob o ponto de 

vista econômico, mas também a partir dos discursos que contribuíram para a 

consolidação de uma imagem de Anápolis como uma cidade 

“predominantemente” industrial. 

Anápolis se destaca hoje como uma das principais cidades do interior 

goiano, autointitulada de “capital econômica do Estado de Goiás” ou 

“Manchester Goiana”. De uma maneira geral, a sua formação histórica pode 

ser divida em três períodos distintos: 1) das origens do povoado em meados do 

século XIX às primeiras décadas do século XX, período no qual a cidade 

começou a ser desenvolver economicamente a partir do plantio do café. Esse 

período tem fim entre a década de 1920 e início de 1935, no qual a cidade 

sofre suas primeiras tentativas de modernização. 2) de 1935, marcada pela 

chegada da ferrovia à cidade e meados de 1960, com a construção de Brasília, 

período que a cidade obteve destaque no setor comercial. 3) tem início na 

década de 1960 e se estende até hoje. Com a influência da construção de 

Brasília e com a instalação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a 



cidade diversificou a sua economia e iniciou o seu processo efetivo de 

industrialização. Nesse trabalho visamos, também, abordar como textos 

escritos com o objetivo de contar a história da cidade ou representações do 

passado anapolino, contribuíram para organização e assimilação desse 

processo de modernização ocorria nesse período. Nosso foco de análise se 

concentrará no segundo período, utilizando como base dois textos produzidos, 

respectivamente, no início e ao final do mesmo: Dados geográficos e históricos 

da cidade de Anápolis, de 1938, de autoria de Azevedo Filho, e Subsídios à 

História de Anápolis, de 1957, escrito por João Luiz de Oliveira. Outros dois 

textos complementarão nossa análise: Anápolis: um enfoque histórico, de 

1975, de autoria de Wilson Cunha Jr., e História econômica de Anápolis, 1976, 

de George Duarte. Visamos assim, comparar as visões sobre a cidade 

construídas nesses textos e compreender como a dinâmica das relações 

políticas e sociais foram estruturadas nessas tentativas de representação do 

passado local. O uso destes trabalhos se justifica por dois motivos: primeiro, 

por se tratarem de obras produzidas para a população de uma forma geral, 

publicadas em periódicos locais. Segundo, por construírem um perfil da história 

local anterior a instalação do DAIA (09 de novembro de 1976). Após a sua 

consolidação Anápolis assumiu definitivamente a alcunha de “cidade industrial” 

ou “maior polo agroindustrial do Centro-Oeste”. Pretendemos então, por meio 

dessas narrativas, compreender a formação de uma consciência histórica local, 

marcada pela constante influência do processo de modernização, norteada por 

uma constante expectativa em relação ao futuro da cidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Abordaremos a história local escritas nos documentos acima a partir da 

concepção de consciência histórica, tomada como mediadora entre o passado 

e o presente por meio do domínio da cognição e que, simultaneamente, abre 

possibilidades de se pensar uma relação com o futuro. 

A especificidade da consciência histórica repousa no fato de que a 
perspectiva temporal — na qual o passado está relacionado com o 
presente e através do presente com o futuro — é desenhada de 
modo mais elaborado e complexo. Especialmente em sua forma 
moderna, a consciência histórica afasta o passado dando-lhe a 
aparência de ser alguma outra coisa. (RÜSEN, 2009: 168). 



Essa abordagem se faz necessária pelo fato dos textos que tomamos 

como foco de análise se constituir como formas de representação do passado 

da cidade e descrever o desenvolvimento de sua formação histórica ao mesmo 

tempo em que procuram construir uma ideia de presente como algo transitório 

e elaborar uma possibilidade de futuro para o município a partir de uma 

perspectiva progressista, presa à necessidade de um processo ainda 

inacabado de modernização. 

O segundo caminho se faz a partir de uma utilização do arcabouço 

teórico da História dos Conceitos. Como ressaltou R. Koselleck em relação aos 

procedimentos que possam ser utilizados em relação a História dos conceitos: 

“tanto poderei proceder à análise dos conceitos a partir de um método que 

privilegiará textos comparáveis, quanto poderei proceder metodologicamente 

expandindo minha análise ao conjunto da língua.” (1992: 137). A utilizaremos 

aqui por meio de comparações textuais, como um complemento para a 

compreensão da modificação da experiência do tempo por meio do uso e 

emprego de conceitos característicos em regiões em fase de modernização, 

como “progresso” e “moderno”, com o intuito de perceber como essas 

representações do passado se apropriaram desses conceitos e os empregaram 

na tentativa de explicar a tensão entre as relações sociais e políticas da cidade 

e as constantes mudanças ocorridas no cotidiano da mesma sempre que uma 

nova mudança de maior relevo ocorria, abrindo assim, novas projeções e 

perspectivas para o futuro da cidade. Lembrando que o conceito representa e 

delimita até certa medida o conteúdo da ação política e social. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cidade de Anápolis, como é comum em locais que passaram por um 

processo de modernização tardia, tinha na ideia de progresso um instrumento 

para justificar a necessidade do próprio processo de modernização, com o qual 

a cidade se desenvolveria ainda mais e, sobretudo, apesar de se encontrar em 

desvantagem tecnológica em relação aos grandes centros, poderia, ao mesmo 

tempo, tomar deles “exemplos” que poderiam assim criar uma versão “melhor” 

do seu processo de desenvolvimento. 



Por causa de seu rápido crescimento Anápolis recebeu a 
denominação de “Manchester Goiana”, fazendo-se uma alusão à 
cidade inglêsa que prosperou durante a Revolução Industrial no 
século XIX. 
Tomando de outro ponto e incorrendo por um lado mais social e 
opinativo, é preciso lembrar que Anápolis, de maneira alguma pode 
ser comparada em seus alicerces econômicos àquela cidade inglêsa. 
Manchester prosperou à custa de esforços humanos descrevendo 
uma realidade verdadeiramente criminosa, realidade esta que não 
coincide com a anapolina que foi construída com trabalho ordenado e 
de espontaneidade de um povo. (DUARTE, 1976: 02). 

 

O conceito de “moderno” procurava demonstra a diferença entre o 

presente e o passado. O ontem era representado como “os tempos difíceis” ou 

no qual a cidade ainda era uma pequena localidade. O uso do conceito de 

moderno enfatizava essa diferença e procurava demonstra a existência de uma 

evolução histórica inegável pela qual o município passou. Ao mesmo tempo, 

essa diferença entre o passado e o presente corroborava com a ideia de 

progresso ressaltada nos discursos políticos por meio da imprensa, na qual a 

cidade se desenvolveria ainda mais, geralmente, por meio do trabalho e 

esforço de seus habitantes. O passado era interpretado como o tempo das 

coisas lentas, o presente onde tudo ocorria instantaneamente. 

Os recursos de hoje, humanos e materiais, permitem que se 
construam cidades de um dia para o outro. O crescimento 
demográfico, os conhecimentos técnicos e científicos, os meios de 
transporte, e também as necessidades e as ambições, que se 
manifestam intensamente com o progresso e a civilização, levam os 
homens a arrojados empreendimentos, em todos os ramos de 
atividade, e em tôda parte. Nos grandes centros se verificam notáveis 
realizações industriais, arquitetônicas, culturais, etc., e o interior do 
país, por sua vez, se desperta e vibra. (OLIVEIRA, 1957: 57/I). 

Determinados conceitos também são utilizados para apontar pessoas 

ou ações que ajudaram na evolução da cidade tanto na relação passado-

presente quanto presente-futuro. No primeiro, passado-presente, geralmente 

associado a conceitos que exaltem características ou qualidades de indivíduos, 

com destaque para termos como pioneiro/pioneirismo, evoluído, civilizado ou 

progressista. Pela associação desses dois conceitos se enumerava os grandes 

nomes do passado da cidade e o esforço destes para o desenvolvimento local. 

“Zeca Batista, espírito evoluído e progressista, tinha em alta conta a vontade do 

povo.” (Idem, 60/I). “pioneiro do progresso de Anápolis, o Cel. Aquiles de Pina.” 

(FILHO, 1938: 27). 



Em relação ao presente-futuro, esses conceitos eram utilizados como 

meio de superação ou realização do que ainda faltava ao município, 

associados não a pessoas específicas, mas ao empenho geral da população. 

O “progresso” que justificava as mudanças e rupturas claramente perceptíveis 

entre o passado e o presente, também garantia essa mudança em relação ao 

futuro. 

Já está sendo construída ótima rodovia ligando Anápolis a Brasília. E 
tudo indica que outras estradas serão construídas e melhoradas as 
existentes. 
Havendo boas estradas, haverá produção. E havendo produção, 
haverá barateamento do custo da vida (...) E a situação de Anápolis, 
em tudo por tudo, é privilegiada. Dêem-lhe boas estradas e energia 
elétrica, e ela terá o seu lugar ao sol em tôdas as atividades de seus 
habitantes progressistas. (OLIVEIRA, 1957: 62-3/VI-VII). 

 

O progresso dessa maneira traria mudanças positivas em relação ao 

futuro, mas era o trabalho dos indivíduos, ou seus habitantes progressistas, 

que compunham a sociedade que ditaria o ritmo dessas mudanças. Os textos 

buscavam não só narrar a trajetória histórica do município, mas mostra-la como 

algo ainda em processo, no qual a população geral poderia perceber-se como 

parte efetiva. O discurso em torno desse ideal progressista procurava também 

justificar os projetos de modernização enfrentados pelo município. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dessas obras, que buscavam sintetizar a história local, é 

possível termos um guia para perceber melhor a mudança de perspectiva das 

ações políticas em relação ao futuro da cidade no decorrer dessa fase do seu 

processo de modernização. A cidade que tinha na produção e beneficiamento 

do café e do arroz o seu enfoque econômico teve com a chegada da ferrovia 

uma mudança de perspectiva econômica imputada por mudanças externas. A 

cidade se adaptou a essa mudança e com a decadência da ferrovia na década 

de cinquenta buscou redirecionar o seu enfoque econômico. A mesma já havia 

abandonado a ideia de ser uma cidade baseada na agropecuária e já havia se 

denominado a “capital econômica do Estado de Goiás”. O futuro da cidade, 

então, se faria por meio da industrialização. Sem negar a importância da 

produção agrícola do município, foi destacada a presença das máquinas de 

beneficiamento e da companhia de fiação que deu origem à indústria têxtil 



local. Do mesmo modo, na pecuária recebeu destaque a presença do 

matadouro municipal e, posteriormente, do frigorífico que se instaurou na 

cidade. No final da década de 1950 teve início as primeiras iniciativas visando a 

industrialização da cidade. Nesse período, também teve início a construção de 

Brasília, enquanto, a ferrovia decaia no município. Dez anos mais tarde, nas 

comemorações do aniversário da cidade, um vídeo foi produzido para narrar as 

grandezas locais e explicar o seu desenvolvimento: 

A terra é a fonte de todas as energias que impulsionam o progresso. 
Anápolis pioneira no Planalto Central brasileiro é um fruto da terra. 
Com sessenta anos apenas se transformou em metrópole do interior 
de Goiás graças à terra. (00:40 – 00:48). 
Sem a força da terra e o desenvolvimento da vida rural o progresso 
do país seria hipotético. É esse paralelismo que observamos em 
Anápolis, a Manchester goiana, com as suas indústrias florescentes 
que acompanham o progresso da civilização agrária. (02:52 – 03:01). 

 

A cidade se qualificava como um local já bem desenvolvido e apto a completar 

esse processo. Corroborando com R. Faoro “o Brasil padece de ímpetos de 

modernização, através dos quais se tenta queimar etapas no processo de 

desenvolvimento.” (FAORO, 1992: 22). Nessa perspectiva, as representações 

do passado anapolino buscavam não só contar a história da cidade, mas 

normatizar esses “ímpetos de modernização” como uma etapa necessária para 

o desenvolvimento da cidade. 

Por meio dessas obras, que buscavam sintetizar a história local, é 

possível termos um guia para perceber melhor a mudança de perspectiva das 

ações políticas em relação ao futuro da cidade no decorrer dessa fase do seu 

processo de modernização. A cidade que tinha na produção e beneficiamento 

do café e do arroz o seu enfoque econômico teve com a chegada da ferrovia 

uma mudança de perspectiva econômica imputada por mudanças externas. A 

cidade se adaptou a essa mudança e com a decadência da ferrovia na década 

de cinquenta buscou redirecionar o seu enfoque econômico. A mesma já havia 

abandonado a ideia de ser uma cidade baseada na agropecuária e já havia se 

denominado a “capital econômica do Estado de Goiás”. O futuro da cidade, 

então, se faria por meio da industrialização. Sem negar a importância da 

produção agrícola do município, foi destacada a presença das máquinas de 

beneficiamento e da companhia de fiação que deu origem à indústria têxtil 

local. Do mesmo modo, na pecuária recebeu destaque a presença do 



matadouro municipal e, posteriormente, do frigorífico que se instaurou na 

cidade. No final da década de 1950 teve início as primeiras iniciativas visando a 

industrialização da cidade. Nesse período, também teve início a construção de 

Brasília, enquanto, a ferrovia decaia no município. Dez anos mais tarde, nas 

comemorações do aniversário da cidade, um vídeo foi produzido para narrar as 

grandezas locais e explicar o seu desenvolvimento: 

A terra é a fonte de todas as energias que impulsionam o progresso. 
Anápolis pioneira no Planalto Central brasileiro é um fruto da terra. 
Com sessenta anos apenas se transformou em metrópole do interior 
de Goiás graças à terra. (00:40 – 00:48). 
Sem a força da terra e o desenvolvimento da vida rural o progresso 
do país seria hipotético. É esse paralelismo que observamos em 
Anápolis, a Manchester goiana, com as suas indústrias florescentes 
que acompanham o progresso da civilização agrária. (02:52 – 03:01). 

 

A cidade se qualificava como um local já bem desenvolvido e apto a 

completar esse processo. Corroborando com R. Faoro “o Brasil padece de 

ímpetos de modernização, através dos quais se tenta queimar etapas no 

processo de desenvolvimento.” (FAORO, 1992: 22). Nessa perspectiva, as 

representações do passado anapolino buscavam não só contar a história da 

cidade, mas normatizar esses “ímpetos de modernização” como uma etapa 

necessária para o desenvolvimento da cidade. 
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