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CAPITULO IV 

PSD/UDN EM ALIANÇA: ESBOÇO DA VIA 
INDUSTRIALIZANTE COMO ALTERNATIVA PARA O , 

ESPIRITO SANTO - 1947/1950 

1. DISPUTA PARTIDÁRIA: PLEITO DE 1947 

328 

A eleição de 1947, além de ter se constituído num mo-

mento de reacomodação das diversas facções políticas, que se 

rearticularam tanto a nível intra-partidário como a nível in-

ter-partidário, marcou, também, o ingresso de novas forças 

políticas no campo da disputa partidária. 

Efetivamente, as rivalidades e diverg@ncias contempo-

rizadas em nome da necessidade de se criar partidos fortes, 

de caráter nacional, exacerbaram-se quando a luta política foi 

trazida à arena regional, revelando toda a fragilidade da apa-

rente harmonia de forças que se pretendia criar. Tanto no 

Diretório estadual do PSD como no da UDN, partidos mojoritá-

rios naquele mom2nto, ocorreram rupturas irreconciliáveis que 

acabaram resultando na formação de novos núcleos partidários. 

Com efeito, apesar de existir no cenário político es-

piritossantense mais sete organizações partidárias, além do 

PSD, as polarizações e disputas em torno da definição dos 

candidatos às eleições majoritárias (governador e senador) se 



concentraram no âmbito das duas facções pessedistas: 

nista" e a "atilista". Os movimentos ocorridos nos 

329 

a "jo

demais 

partidos se resumiram a posicionamentos ao lado de uma ou ou

tra dessas alas. Esse comportamento iria desde a formação de 

aliança com uma das facções, simples apoio, ou mesmo divisão 

de partido, como foi o caso da UDN, em que uma parte apoiaria 

a Attílio e a outra a Jones. 

Vistas, "a posteriori", as polarizações que acabamos 

de sintetizar, parecem ter sido o resultado simples e natural 

de acomodação de tendências. No entanto, ao se observar o 

desenrolar das articulações verifica-se que na realidade tal 

configuração foi o resultado de um processo altamente contur

bado, marcado por vicissitudes momentâneas e acertos de últi

ma hora que, em síntese, refletiram a maior diferenciação das 

forças políticas dominantes integrantes do bloco regional de 

poder. 

Na verdade, o pleito de 47 significou a primeira opor

tunidade de participação política das novas forças sociais que 

emergiram no pós 30, em função da maior diferenciação social 

e da ocupação do norte do Estado, via desdobramento da colo

nização estrangeira que fora realizada na região Central. Até 

então, a luta se travava entre apenas dois conjuntos de for-

ças políticas: as constituídas no seio das clases agro-fun-

diárias e aquelas constituídas no seio das classes mercantis

exportadoras. Nessas eleições, contudo, as forças políticas 

constituídas na pequena e média produção rural, através do 

PRP, ingressaram no cenário da disputa partidária. 



Em termos da disputa eleitoral os maiores 
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atritos e 

contra-tempos, tiveram suas origens no processo de escolha do 

candidato à Governadoria do Estado e de seu companheiro de 

chapa para disputar a terceira vaga criada no Senado pela 

Constituição Federal de 46. 

Para o PSD a questão residia na escolha de um candida

to de consenso, suficientemente neutro e expressivo, capaz de, 

ao mesmo tempo, unir as duas alas do partido e ainda obter o 

apoio de outros partidos menores presentes no Estado. As ar

ticulações nesse sentido foram encaminhadas pelos integrantes 

da ala "jonista". o nome encontrado pelos líderes dessa ala -

Jones dos Santos Neves e Carlos Lindenberg - foi o do General 

Tristão de Alencar Araripe, o qual além de ser espiritossan-

tense, era militar e amigo do General Eurico G. Dutra, Presi

dente da República. Da perspectiva dos articuladores, Tristão 

de A. Araripe possuia alguns requisitos básicos que o tornava 

acessível às duas alas, podendo assim, realizar a união do 

partido. Em primeiro lugar à moda Punaro Bley em 1930, Tris

tão de A. Araripe não era político e estava distante há muitos 

anos das fissuras regionais, o que lhe dava um caráter de cer

ta neutralidade diante das rivalidades que os dividia. Em 

segundo, o fato dele ser militar e amigo do General Dutra além 

de facilitar o apoio eleitoral por parte do Presidente, apro

ximaria mais a ala "jonista" do Executivo Federal, já que 

esta, desde a eleição de Dutra, havia perdido terreno para a 

ala "atilista". 

Assim, no início de outubro de 1946, os líderes da 

ala "jonista" telegrafaram ao General Tristão de A. Araripe, 
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em serviço no Estado do Mato Grosso, solicitando-lhe consen-

timento para indicar seu nome como candidato à Governador, pe-

lo PSD, na convenção do partido que se realizaria em 26 de ou-

tubro de 1946, e comunicava-lhe o propósito de indicar, no 

mesmo evento, o nome de Jones dos Santos Neves com8 candidato 

1 a 3ª vaga do Senado. 

No entanto, não foi apenas a facção "jonista" do PSD 

a unlca a lembrar o nome do General Araripe para governar o 

Espírito Santo. Também o PDC e a UDN haviam tido idéia se-

melhante, e, antes da ala "jonista", haviam, em separado, pro

curado o General com tal objetivo. 2 

o PDC havia se reorgnizado, basicamente, para abrigar 

3 a candidatura Punaro Bley ao Senado. Observando-se as arti-

culações encaminhadas por Bley nesse período, percebe-se que 

sua intenção era, pela via eleitoral, dar a volta por cima no 

ostracismo político a que fora relegado desde que fora "con-

vidado" a deixar a interventoria estadual em 1943. Assim, de 

imediato, ele cuidou de agregar, em uma organização partidá-

ria - o PDC -, lideranças políticas que se solidarizavam com 

seus propósitos e amigos que havia constituído durante os anos 

30. Estes lhe daria o necessário apoio para a organização do 

'd 4 partl o. A seguir, já que sua intenção era eleger-se sena-

dor, era preciso encontrar um candidato à Governador que es-

tivesse acima das competições particulares e rivalidades in-

ter-partidárias, capaz de atrair o maior número de forças po-

líticas possível, para dar o necessarlO suporte a sua candida-

tura. O candidato, com tais atributos, para Bley, era o ge-

neral Tristão de Alencar Araripe. Assim, paralelamente à re-
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organização do PDC, ele iniciou as negociações tanto com o 

general Araripe como com o Presidente Dutra, visando tornar 

f 
~ 1 ,. 5 actlve sua estrategla. 

Na mesma época, isto é, na fase preliminar de sonda-

gens de nomes para definições de candidatos, quando nenhum dos 

partidos havia ainda definido suas opções, a UDN, ao realizar 

suas conjecturas, encontra, também no General Araripe, o can-

didato capaz de unir as forças políticas capixabas. As ra-

zões da UDN eram, praticamente, as mesmas do PDC e, posteri-

ormente, da ala "jonista" do PSD, ou seja, a UDN precisava de 

um candidato a governador, uma vez que queria eleger o 

6 dor. 

sena-

Da mesma forma a ala "atilista" do PSD, nessa fase, 

ao ser consultada para possível negociação em torno da candi-

datura Araripe, estabeleceu, como condição, a 

de indicar o candidato ao Senado. 7 

possibilidade 

Ao que tudo indica parece que a estratégia s~bjacente, 

de cada partido ou ala, seria a possibilidade de, a posterio-

ri, se realizar os arranjos e ajustes mais convenientes, já 

que seria garantido, por tal caminho a permanência (caso da 

ala "jonista" do PSD) ou o acesso (caso da ala "atilista" do 

PSD, UDN e PDC) à direção do Aparelho de Estado do Espírito 

Santo. Na realidade, a fragmentação partidária existente pas-

sava a exigir a articulação de um novo mecanismo reagregador 

das forças políticas em disputa. 

Entretanto, a estratégia, posta em prática, de reali-

zar essa reagregação via consenso supra-partidário não deu 
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certo. o candidato escolhido com esse objetivo não realizou a 

façanha esperada pelos diversos partidos. Na verdade, seu 

comportamento político, aliado as intransigências dos candida-

tos ao Senado, que não abriram mão de suas candidaturas, aca-

bou por aprofundar mais as divisões existentes no PSD e, ainda 

de roldão, dividiu também a UDN. Não existiu o candidato de 

consenso nem tão pouco realizou-se o congraçamento dos dissi

dentes e demais partidos como desejavam os articuladores do 

processo. Cada um dos grupos políticos acabou definindo seu 

próprio caminho . 

. A rearticulação do quadro da disputa eleitoral 

Nas articulações iniciais, tanto para o PDC como para 

a UDN e, posteriormente, para a ala "jonista" do PSD, o ge-

neral Araripe estabeleceu as seguintes condições para aceitar 

a candidatura. Primeiro, que a escolha de seu nome fosse 

aceita por todos, de modo a tornar-se ele candidato ónico do 

Espírito Santo; segundo, que sua indicação tivesse o apoio 

explícito do Chefe da Nação. 8 

Entretanto o que o desenrolar dos acontecimentos in-

dica é que, na medida em que nenhum~ das partes postulantes 

abria mão da candidatura ao Senado, a primeira condição tor-

nava-se inviável. Além disso, as forças integrantes da ala 

"atilista" do PSD não demonstravam grandes simpatias pela fór-

mula em articulação. Encaminhavam, em paralelo, negociações 



334 

no sentido de lançar seu próprio candidato ao governo do Esta-

9 do. 

Nessas circunstâncias e, tendo garantida a segunda 

condição, o General Araripe preteriu as propostas do PDC e da 

UDN, posicionando-se ao lado dos "jonistas". Nesse sentido, 

em fins de novembro de 1946, ele aceitou a proposta da facção 

"jonista", embora, oficialmente, seu nome só fosse lançado na 

Convenção do Partido, que se realizaria em 15 de dezembro. 

Dessa definição do General Araripe resultou que os de

mais integrantes do páreo se rearticularam em rumos distintos. 

Com efeito, alguns membros da facção "atilista" já vinham atu

ando com esse objetivo. Em meados de novembro de 1946 haviam 

fundado o diretório estadual do PR com a finalidade de abrigar 

os dissidentes pessedistas e apoiar a candidatura de Attílio 

Vivácqua ao Governo do Estado. Por seu turno, Attílio Vivác-

qua h3via convocado os dissidentes, que seguiam sua orienta-

ção, para realização de uma assembléia preliminar, no dia 30 

de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim. Nessa assembléia de

cidiram não apoiar a candidatura do General Araripe e lançaram 

o nome de Attílio Vivácqua com~ candidato a Governador do Es-

tado. Os principais líderes pOlíticos que, juntamente 

Attílio, articularam a realização da dita assembléia, 

com 

foram: 

Aristides Campos - ex-Interventor estadual -, Ubaldo Ramalhe-

te Maia - ex-secretário do Interior e Justiça, Asdrubal Soares 

e Pa~lo Rezende - Deputados Federais pelo PSD, além de alguns 

líderes de Diretórios Municipais e outras lideranças menos ex-

pressivas. Tal candidatura seria poster iorm2nte, homologada 

pelo PR, na convenção do partido, realizada, em sua sede em 
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Vitória, no dia 18 de dezembro. 10 

A Convenção da UDN por sua vez, foi realizada nos dias 

16, 17 e 18 de novembro. Todavia, os udenistas não chegaram 

a uma solução definitiva, nessa Convenção. Acertaram, de 

início, que não lançariam candidatos próprios nem a governa-

doria nem a 3ª senatória. Decidiram estudar melhor as propos-

tas para colaboração do partido com outras agremiações, colo-

cadas tanto pela facção "jonista" quanto pela "atilista", já 

que o partido se achava dividido quanto a este aspecto. Con-

vocaram uma segunda convenção, para decidir com qual das alas 

colaborariam, para o dia 28 de dezembro de 1946. 11 

o PDC aguardou alguns dias para decidir seu destino. 

Realizou sua Convenção, em 19 de dezembro, quando o quadro po-

lítico já estava mais ou menos definido, e suas chances, a 

esta altura, não eram mais muito promissoras. Além disso, 

desconhecia sua força eleitoral, considerando-se que esta se-

ria a primeira vez que participaria do pleito com candidatos 

do E. Santo. Mas, mesmo assim, decidiu disputar as eleições com 

chapa completa. Lançou como candidatos o Dr. Fernando Duarte 

Rabelo e o Cel. João Punaro Bley, respectivamente, para Go-

vernador do Estado e Senador. 12 

Os demais partidos - PTB, PRD, PCB, exceto o PRP, que 

lançou candidato também ao Senado - lançaram candidatos apenas 

à Assembléia Legislativa. Posteriormente, posicionaram-se ao 

lado de uma ou outra das facções do PSD, em relação ao pleito 

majoritário. 
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Finalmente, quando o campo das lutas estava mais ou 

menos articulado e em fase de largada final, novos complica

dores surgem na arena política. O General Tristão de Alencar 

Araripe resolve, em 26 de dezembro de 1946, retirar sua candi-

datura a Governador do Estado, sustentada pela facção "jonis-

ta" do PSD. Alegou, como razão para tal decisão, em "Mani

festo aos amigos do Espírito Santo", o fato de não ter se cum

prido a condição número um que havia colocado para candidatar

se. Mais precisamente, em suas próprias palavras: 

"Meus prezados amigos do Espírito Santo. 

esta explicação quando retiro meu nome de 

combinação política no Estado. ( ... ). 

( . . .............. ) 

Devo-lhes 

qualquer 

A minha grande preocupação era harmonizar as corren-

tes democráticas. Apesar do interesse e do 

que alimento pela terra natal e apesar de 

com ânimo e meios para trabalhar na fase 

carinho 

sentir-me 

política 

que se vai inaugurar, não vejo benefício em aumentar 

a discórdia, em insuflar ambições onde só deveria 

naver harmonia e espírito de sacrifício para o bem 

comum. 

É o que tenho afirmado aos membros da Comissão exe-

2utiva do PSD, por inúmeras vezes; é o que tenho de-

clarado ao Exmo. Sr. General Dutra, quando aconse-

lhou que aceitasse e mantivesse a minha candidatura. 

Acontece, porém, não vejo possibilidades de 

:ealizados os desejos manifestos no meu 

de 23 de outubro. 

serem 

telegrama 
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De um lado, o Exmo. Sr. General Dutra, que tem me 

aconselhado a aceitar e a manter a minha candidatura 

e que, por várias vezes, tem prometido medidas para 

normalizar e harmonizar a situaç~o do Estado, n~o 

tem conseguido nenhum êxito nesse seu desideratum. 

Por outro lado, não tiveram resultado os passos da-

dos por quem de direito no sentido de congraçar os 

partidos de expressão política em torno do meu nome. 

Não tive conhecimento, até agora, de acordo, de con-

cessões de parte a parte, apesar de minha interfe-

rência para que se harmonizassem os dissidentes e os 

outros partidos. Convenci-me de que não venceria 

as ambições, os interesses e ressentimentos pessoais 

de muitos. 

Chego, assim, à conclusão de que também os espiri-

tossantenses não manifestam interesse de ter no Go-

verno um homem apolítico, com os meus propósitos e 

com as garantias que a minha vida íntegra lhes as-

segurariam. Por isso, retirei o consentimento de 

apresentação do meu nome pelo PSD, embora reconheça 

a lisura das intenções dos amigos que aí tenho. ( ... )".13 

Diante do novo quadro, que a partir daí se conf igurou, 

novos arranjos foram articulados. De imediato, a facção "jo-

nista" do PSD substituiu o nome do General Araripe, em sua 

chapa de candidatos, pelo de Carlos Lindenberg e, ao mesmo 

tempo, acelerou as negociações, em andamento, com a UDN, para 

b . 1 . d 14 o ter o apolo a meJa o. 
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A UDN, comJ se V1U, estava dividida entre as duas alas 

do PSD e, ainda, não havia decidido a quem apoiaria. A conven-

ção para tal decisão se realizaria à 28 de dezembro. Todavia, 

face a desistência do General, a proposta de apoio a sua can-

didatura perdera razão de ser. No entanto, os udenistas parti-

dários dessa proposta redirecionariam os rumos da UDN. Apro-

veitando-se do fato de, na Convenção, de 28 de dezembro, con-

tarem com uma maioria ocasional, a qual representou o voto de 

uma delegação municipal, isto é, 74 contra 70 votos, aprovaram 

uma nova fórmula, em que a UDN decidia apresentar candidatos 

tanto à Governadoria como ao Senado. Lançaram, assim, os no-

mes dos Srs. Fernando Monteiro Lindenberg, irmão de Carlos 

Lindenberg (candidato da ala "jonista" do PSD) e Luiz Tinoco 

d F 0'5 a onseca, para os respectlvos cargos. 

Em seguida, os referidos udenistas consumaram seus 

objetivos, qual seja o de apoiar as candidaturas Carlos Lin-

denberg e Jones dos Santos Neves. Mais precisamente, a 5 

de janeiro de 1947, segundo afirmação do jurista José de Me-

deiros Corrêa, Secretário Geral do Diretório Municipal da UDN 

em Cachoeiro de Itapemirim, foi selada, em Cachoeiro de Ita-

pemirim, a aliança PSD/UDN. Neste acordo, 

"( o o o) resolveram anular o decidido na Convenção da 

UON, à 28 de dezembro, em Vitória, passando o sena-

dor da UON a suplente do PSO e o Or. Fernando Lin-

denberg autorizado a desistir e inscrever seu ilus-

tre e digno irmão Oro Carlos Lindenberg como candi-

dato da UONo"'6 
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Como consequência imediata, aprofundaram-se as fen-

das existentes na UDN. Os membros do partido, contrários a 

tal decisão, desligaram-se, e passaram a fazer campanha para 

a candidatura de Attílio Vivácqua. Entre os separatistas da 

UDN destacavam-se as seguintes lideranças: Cel. Eleosippo Cu-

nha, Rosendo Serapião de Souza Filho, Eurico Rezende (respec

tivamente proprietário, diretor e redator-chefe do jornal "A 

Gazeta" e membros da Comissão executiva da UD~), Nahum Prado 

(membro do Diretório estadual da UDN), José de Medeiros Cor-

rêa (Secretário Geral do Diretório de Cachoeiro de Itapemirim 

e membro do Diretório estadual), entre outras, menos expressi-

1 -: 
vaso 

Do outro lado, os "atilistas", também, promoveram no

vos ajustes. No dia 3 de janeiro de 1947, celebraram o acordo 

"PR, PDC e forças dissidentes do PSD" e registraram a primeira 

Coligação Democrática para disputar o pleito no Espírito San-

to, a qual, posteriormente, nos anos 50, se tornaria 

comUffi nas disputas eleitorais espiritossantenses. 

lugar 

De acordo com a Ata do referido acordo, publicada na 

Gazeta de 5 de janeiro, o candidato à Governadoria do Estado 

pelo PDC - Dr. Fernando Duarte Rabelo - retirou sua candida

tura em favor da candidatura de Attílio Vivácqua, que foi 

regis~rada no TRE pelos partidos coligados. Registraram, tam-

bém, como candidato comum, à terceira vaga no Senado, o Te

nente-Coronel João Punaro Bley, e para as vagas de suplência 

ao senado foi registrado um candidato do PR e dois do PDC. Pa-

ra a hsse~bléia Legislativa os registros foram feitos 

1 8 parado. 

em se-
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Os outros partidos não registraram acordos formais com 

nenhum dos dois blocos de forças políticas caracterizados, po-

rém, posicionaram-se, a nível da campanha eleitoral, realizada 

para os cargos majoritários. Assim, o PRD e o grupo separa-

tista da UDN apoiaram os candidatos da Coligação PR/PDC e 

forças dissidentes do PSD. 19 O PTB e o PRP apoiaram os can-

didatos da Aliança PSD/UDN. O PCB, por sua vez, resolveu di-

vidir o seu apoio entre os candidatos dos dois grupos. Para a 

governadoria do estado apoiou o candidato da Coligação Demo-

crática - Attílio Vivácqua - e para a terceira senatória 

apoiou o candidato da Aliança PSD/UDN - Jones dos Santos Ne-

20 ves. 

. Os candidatos e as campanhas 

O candidato da Aliança PSD/UDN - Carlos Fernando Mon-

. . d b 21 l'd t te1ro L1n en erg era um 1 er pertencen e a antiga corrente 

jeronimista, o qual expressava e traduzia os interesses das 

forças agrofundiárias do Espírito Santo, cuja base fundamental 

constituia-se na economia cafeeira. Como era membro de uma das 

mais tradicionais famílias do Espírito Santo - os Sousa Mon-

teiro, radicados na região de Cachoeiro de Itapemirim desde 

meados do século XIX - Carlos Lindenberg, praticamente, nasceu 

no seio da vida política espiritossantense. 

Diversos membros da família Sousa Monteiro participaram 

da vida política estadual, ocupando posições de destaque, tanto 
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no cenarlO regional como no nacional. Assim, desde seu avô

Capitão Francisco de Sousa Monteiro - passando pelos tios ma

ternos - Coronel Antônio de Sousa Monteiro (Deputado Estadual, 

Presidente da Assembléia), Jerônimo de Sousa Monteiro (Gover

nador - 1908/1912, Deputado Federal, Senador), Bernardino de 

Sousa Monteiro (Governador e Senador), por seu primo - Nelson 

Goulart Monteiro (Deputado Federal); entre outros membros da 

família, a liderança política dos Monteiro sempre esteve pre-

sente no cenário político estadual. Nesse sentido, ele havia 

herdado, além do "ethos" político, também os laços de solida

riedade política, constituídos por sua família, bem como, as 

desavenças criadas, ao longo dos anos. 

Em termos de atuação, a nível de direção no Aparelho 

Regional de Estado, seu ingresso havia se efetivado apos a re

volução de 30. Assim, durante o governo Bley, na segunda fase 

de sua gestão, Carlos Lindenberg exerceu os cargos de Secretá

rio da Fazenda e de Secretário de Agricultura Terras e Colo

nização. Quanto a disputa à cargos eletivos sua primeira par

ticipação ocorreu em 1920, quando concorreu ao cargo de Pre

feito do município de Cachoeiro de Itapemirim. Porém, como as 

forças jeronimistas, pelas quais concorreu, estavam desaloja

das do poder, ele não conseguiu ser eleito. Em 1934, no entan

to, a situação era outra, e pelo antigo Partido Social Demo

crático do Espírito Santo ele foi Deputado Federal à Assem

bléia Constituinte de 1934. Seu tio, Jerônimo Monteiro, também, 

foi eleito, mas pelo Partido da Lavoura, oposicionista. Em 

1945 ao lado de Jones dos Santos Neves e Fernando de Abreu cuidou 

da fundação do Diretório estadual do PSD, e foi, novamente, 
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eleito Deputado Federal à Assembléia Constituinte de 1946. 

Por sua vez o candidato da Coligação Democrática 

Attílio Vivácqua - era membro de uma família de imigrantes 

italianos que se fixou, em fins do século XIX, na região do 

atual município de Muniz Freire. Seus descendentes prosperaram 

como comerciantes de café, os quais monopolizavam esse comércio 

'- 1 22 na reglao su . 

o ingresso de Attílio Vivácqua na vida política es-

piritossantense havia sido como vereador no município de Ca-

choeiro de Itapemirim, onde exercera, também, o 

f
, 23 pre elto. Marchava politicamente ao lado dos 

mandato de 

"bernadinis-

tas", isto é, com os integrantes do antigo Partido Republica-

no do Espírito Santo, presidido por Bernardino Monteiro. No 

governo de Florentino Avidos (1924/1928) foi, ao lado do co-

ronel Ildefonso Brito, diretor da Companhia Territorial, em-

presa p~blica encarregada da colonização da região do Rio Do~ 

ce, com sede em Colatina. 24 E, no governo de Aristeu Borges 

de Aguiar, foi Secretário da Educação, onde idealizou e exe-

cutou uma reforma educacional, para o ensino primário e mé-

dio, considerada revolucionária p3ra a época. Durante os anos 

30 atuou como advogado, porém, não permaneceu inteiramente no 

ostracismo político. Foi membro ativo do Partido da L3voura, 

fundado no interregno democrático dos anos 30, o qual agregava 

os oposicionistas à situação instaurada em 1930. Por esse 

partido fora eleito deputado estadual nas eleições de 1935. 25 

Em 1945, no entanto, ingressou no PSD, foi eleito se-

nador para a Constituinte de 46, sendo o mais votado dos can-
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didatos que concorreram no pleito de 45. Era considerado um 

advogado brilhante no meio jurídico brasileiro, foi 

projetos arrojados no parlamento nacional, tanto no 

autor de 

campo da 

preservação das riquezas nacionais, como em favor do setor 

agrarlo. Também, na área constitucional, teve atuação desta

cada na Assembléia Constituinte de 1946 e, posteriormente, en

quanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Se

nado. 26 

Em suma, tal prática política o colocava ao lado das 

forças mais progressistas do PSD. Por isso, boa parte dos 

líderes que surgiram no pos 30, se identificaram com sua ação, 

principalmente, os representantes das classes médias urbanas 

e das mercantis-exportadoras. Na verdade, Attílio expressava 

e traduzia os interesses da maior parte dos intelectuais e das 

classes mais esclarecidas do Espírito Santo, constituída por 

profissionais liberais, jornalistas, advogados, empresários 

urbanos, enfim, as classes menos sujeitas ao controle corone

lístico. 

As plataformas políticas de cada um dos candidatos a 

Governadoria, por outro lado, traduzem bem o caráter dos anta

gonismos existentes entre as forças políticas em disputa. A 

análise comparativa de ambas permite estabelecer, de imediato, 

o cunho apelativo de uma em contraposição a complexidade da 

outra. Isso, especialmente, em se tratando do eleitorado, 

vejamos eminentemente rural, que deveriam atingir. 

mais detidamente seus conteúdos. 

Senão, 
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o candidato da Aliança PSD/UDN - Carlos Lindenberg -

na verdade, não apresentou propriamente uma plataforma polí-

tica, pelo menos não nos mesmos moldes que seu adversário. 

Alegaria, posteriormente, que sua candidatura fora lançada de 

última hora, por isso não tivera tempo para elaborá-la. 27 

Mas, o candidato antecessor, General Tristão de Alen-

car Araripe, quando do lançamento de sua candidatura, na Con-

venção de 15 de dezembro de 1946, apesar de enfatizar que seu 

discJrso não era uma plataforma de governo e sim um ensaio, 

traçou as linhas básicas que realizaria em seu governo. Fixou 

as prioridades para sua administração no seguinte trinômio: 

comunicações (= estradas), educação e saúde, considerando que 

esses setores eram fundamentais p3ra o desenvolvimento estadu-

1 
26 a . 

o candidato sucessor da aliança PSD/UDN, em sua "cam

panha de última hora",29 calcaria sua mensagem em apenas um 

tema: "Cancelamento de todos os impostos sobre a lavoura".30 

Considerando-se que 80% da população do estado era 

rural (ver quadro 111.07) e que sua atividade principal era a 

prodJção cafeeira, sobre a qual incidia a maior parte dos im-

postos sobre a lavoura; e, ainda, que o grau de alfabetiza-

Çã0 31 era bastante reduzido 28,9%; tudo indica que tal men-

sagem tenha tido grande permeabilidade junto ao eleitorado ru-

ralo 

o candidato da Coligação Democrática - Attílio Vivác-

qua - ao contrário, apresentou um extenso programa de gover-

no, fundamentado em um diagnóstico dos principais problemas do 
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Espírito Santo, segundo as grandes areas de atuação governa-

mental. Considerando o mJmento político em que atuava - fase 

de redemocratização do país -, abria seu programa enfatizando 

a necessidade de 

" ( . . .) a s s e 9 u r a r, (...), o m a i s a b sol u t o r e s p e i t o à s 

liberdades públicas, dentro dos postulados do regime 

democrático, 32 
( . . . ) . 

Em seguida, referindo-se aos princípios constitucio

nais garantidores da autonomia dos estados e dos municípios, 

ressaltava que: 

"( ... ) Todos os problemas governamentais se entrosam 

e interdependem; mas sem o império da justiça, n~o 

podem subsistir os regimes livres e democráticos."33 

E, a partir de uma concepção mais geral de democracia 

e governo, pautada pela filosofia liberal, estabelecia uma 

análise suscinta, seguida pelo detalhamento de metas a cum-

prir para cada uma das seguintes áreas: Justiça, Educação, 

Saúde Pública e Assistência, Agricultura e Indústria, e Pro-

blemas Gerais. No item Problemas Gerais relacionou cerca de 

30 "assuntos" que deveriam ser objeto de estudo ou de 

dências por p3rte de seu governo. Esses "assuntos" 

provi

ou pro-

blemas destacados, em grande parte, ou abrangiam mais de um 

poder constitucional (Executivo, Legislativo, Judiciário), ou 

estavam afetos a mais de uma esfera de governo e, portanto, 

abrangiam relações intergovernamentais e inter-administrativas 

entre União, Estado e Município. 34 
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Na realidade, a plataforma de governo de Attílio vi-

vácqua era, de certa forma, bastante avançada para a época. 

Isto porque ao enfocar a ação governamental de uma perspecti

va de conjunto, ressaltando as interdependências político-ad-

ministrativas, revelava a dimensão e os limites do processo 

governamental, a partir do qual estabelecia seu programa de 

ação. Nesse sentido, ela divergia das dem~is, na medida que 

os e~foques, em geral, eram restritos a esfera estadual e mais 

voltados para os problemas regionais e locais, e de curto pra

zo da administração pública. 

Vista da perspectiva do eleitorado, tal plataforma, na 

verdade, parece ter sido muito pouco accessível. Mesmo consi

derando-se que sua veiculação se fez sob a forma de discursos 

dura,-te o curto período da campanha eleitoral, o que, certa-

mente, a tornou menos densa. Isto porque, além de abrangente 

e, de certa forma, de difícil decodificação para o eleitorado 

rural, ela não definia um tema central capaz de estabelecer 

uma relação mais direta entre candidato e eleitor. Esse fa

tor seria crucial considerando que a prática política da 

m~ior parte do eleitorado era pautada por relações 

lísticas". 

"corone-

Nesse sentido, apesar do contraste entre as mensagens 

dos candidatos, do ponto de vista prático, ou seja, do impac

to sobre o eleitorado visando ganhar as eleições, e conside

rando-se os resultados alcançados, se pode dizer que a mensa

gem de Carlos Lindenberg foi mais eficaz. 

A campanha política, de ambos os lados, centrou-se nas 
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cara~anas em marcha pelo interior do Estado. 35 Nestas cara-

vanas seguiram os candidatos aos cargos majoritários e aos 

cargos proporcionais, os quais, em cada município visitado, 

reafirmaram, junto aos correligionários e demais coronéis da 

região, os compromissos políticos que os uniam. Além disso, 

realizaram, nas sedes municipais mais populosas, comícios di

vulgando suas propostas políticas. Esta forma de campanha se 

tornaria comum nos pleitos seguintes e vigiria durante todo o 

período democrático . 

. Resultado das Eleições 

Os resultados eleitorais indicam a vitória da Aliança 

PSD/CDN, tanto para o Governo do Estado como para o Senado. Na 

votação para governador Carlos Lindenberg obteve 64,9% dos vo

tos partidários, contra 35,1% obtidos por Attílio Vivácqua 

(ver quadro IX.47), o que, na verdade, significou uma vitória 

folgada da Aliança PSD/UDN. 

Para o Senado, apesar do número de candidatos ser 

maior (quatro concorrentes), Jones dos Santos Neves, do 

obte~e a maioria absoluta dos votos partidários, 57,6% 

quadro IX.48). 

PSD, 

(ver 

A votação para a Assembléia Legislativa, além de re

fletir, como é natural, a maior fragmentação, em torno dos di

versos partidos demonstrou que representantes de forças s~ci-
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ais, até então sub-representadas, ingressaram no espaço polí

tico-institucional do Estado, a partir desse pleito. Concreta

mente, ele inaugurou o ingresso no Aparelho Regional de Esta

do, de representantes das classes constituídas, na pequena e 

média propriedade privada (deputados eleitos pelo PRP) e, tam-

bém, das classes populares urbanas (deputados eleitos 

PCB e PTB). 

Com isso, o PSD obteve, apenas, 30,9% dos votos 

pelo 

par-

tidários, pois a fragmentação em torno dos outros sete parti

dos capitalizou 69,1% dos votos partidários restantes (ver 

quaãro IX.50). Concretamente, a composição parlamentar da 

Assembléia Legislativa refletiu a emergência dessas novas cli-

vagens sócio-econômicas na arena política. Nesse sentido, a 

representação política esteve distribuída da seguinte forma: 

PSD = 14; UDN = 6; PR = 4; PDC = 2; PTB = 2; PRP = 2; PCB = 1; 

PRD = 1. (Ver quadro IX.41). 

Os resultados eleitorais permitem, ainda, uma aná-

lise de conjunto em termos de participação do eleitorado e do 

percentual de votos brancos e nulos, para cada nível em dis-

puta. Esses índices indicam, ainda que de forma precária, 

o relativo interesse da população pela vida pJlítico-partidá

ria e a legitimidade do sistema partidário. Sobre este aspec

to os dados revelam que 25,2% dos eleitores não comparece

rarr às eleições e que o interesse pela eleição do senador foi 

mer.or do que para governador e deputados estaduais; ou seja, 

os índices de votos brancos e nulos foram respectivamente, os 

segJintes: 6,2%, 3,8% e 4,6%. (Ver quadros IX.42 a IX.45). 
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Tais resultados demonstram que se, por um lado, o cam

po da luta político-p3rtidária foi ampliado com a introdução 

de novas forças políticas no cenário da disputa, por outro, 

atestam que os padrões coronelistas de articulação e media

ção, ainda, deram o tom da disputa. Efetivamente, eles per-

maneceram latentes na estrutura sócio-política do Espírito 

Sar.to e, quando o esp3ço político foi desobstruído, foram re

torr3dos e adaptados a nova din~mica de articulação iniciada em 

1 9~ 5. 

Na medida em que a luta pessoal de cada coronel, ou 

clã por ele representado, marcou a arena política espíritos

sar.tense, tal fato ensejou uma grande fragmentação das forças 

políticas presentes. Essas forças, para garantirem a sua per-

mar.ência ou o acesso à direção do Aparelho Regional de Estado, 

ti\-eram que articular outros mecanismos reagregadores de suas 

bases. Com isso, já no primeiro pleito ao Governo estadual, o 

co~?ortamento aliancista foi introduzido na arena política ca

pixaba. Efetivamente, durante o período de 1945 a 1964, a 

realização de alianças, visando manter o poder, ou o acesso a 

elE, será a tônica que vai permear o quadro da disputa políti

ca no Espírito Santo. 

Em termos de mediação com as classes dominadas o que 

esses resultados revelam é que também nessas relações pouca 

coisa fora mudada. A vitória expressiva dada ao candidato da 

aliança PSD/UDN - Carlos Lindenberg - evidencia que os laços 

de lealdade e de solidariedade inter-coronéis ainda eram muito 

for~es no Espírito Santo. Por isso, as chances de candidatos 

mais progressistas, que centravam a tônica de suas campanhas 
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no conteúdo de suas propostas de governo - como foi o caso de 

Attílio Vivácqua - eram reduzidas. 

Em suma, em termos comparativos com os demais Estados 

da região sudeste - onde as práticas populistas passam, no 

pós-45, a se constituir na forma básica das disputas político

partidárias - verifica-se que no Espírito Santo, ao contrário, 

as práticas coronelistas são reeditadas e prevalecem no domí

nio político. 
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2. A ACAO DO ESTADO SOB A DIRECAO DE CARLOS LINDENBERG 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES 

O Aparelho Regional de Estado, a nível do Executivo, 

nesse momento, era relativamente simples, refletindo a redu

zida diferenciação econômico-so~ial, ainda dominante no Espí

rito Santo. Apenas cinco secretarias constituiam a estrutura 

administrativa do Executivo. Estas cobriam as funções básicas 

e tradicionais, características do Estado liberal clássico, 

concentrando, na maioria dos casos, mais de uma função. 

Eram elas: Secretaria de Governo que agregava as fun

ções de articulação política com as demais secretarias, ór

gãos autônomos e prefeituras municipais; as funções de comuni

cação social, controle estatístico, assessoria jurídica e, 

ainda, a partir de setembro de 1947, em decorrência de ajustes 

entre as forças políticas no Governo e extinção da Secretaria 

de Saúde e Assistência Social, também, essas funções. 

taria do Interior e Justiça com as funções de segurança 

blica, assistência ao menor 

Secre

pú

de desamparado, e as atividades 

imprensa oficial do estado. Secretaria da Fazenda, na verdade 

a mais importante, responsável pela formulação da política 

econômica e social do Estado. A definição inicial da políti-

ca tributária e do gasto público se processava no interior 

dessa Secretaria. Por isso, além de suas próprias funções de 

exação e fiscalização financeira, e de coordenação e controle 

da execução orçamentária, agregava também as embrionárias fun

ções de planejamento e, ainda, grande parte das atividades de 

administração geral. As demais atividades de administração ge-
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ral, principalmente, as atividades de administraçlão de pesso-

aI ficavam a cargo do Departamento de Serviço Público, o qual 

funcionava de forma autônoma, subordinado diretamente ao Go-

vernador. Secretaria de Educação e Cultura com as funções de 

execução da política educacional e, finalmente, Secretaria de 

Agricultura, Viação e Obras Públicas, que ocupava o segundo 

lugar na ordem de importância relativa entre as demais, na me-

dida que a execução da política de fomento agrícola, venda de 

terras devolutas, ensino e assistência à agropecuária, e a 

- d d b 'bl' 36 execuçao e to as as o ras pu lcas estava a seu cargo. 

O volume de recursos alocados para cada uma, no perío-

do 1947/50, fornece um outro indicador, em termos do grau 

de importância relativa desses órgãos no conjunto. O quadro 

IV.11, nesse sentido, mostra que as Secretarias da Fazenda e 

a de Agricultura, juntas, absorveram, em média, 58,52% do to-

tal dos recursos, significando que mais da metade dos recur-

sos disponíveis foram administrados por apenas duas secreta-

rias. Os 41,48% restantes estiveram distribuídos com as de-

mais secretarias, órgãos autônomos, e ainda, com a Governado-

ria, Poder Legislativo e Judiciário. 

Decorrentes dos compromissos assumidos pelo PSD com a 

UDN, na articulação da candidatura Carlos Lindenberg, o preen-

chirrento desses postos dirigentes, no momento inicial, obede-

ceu a uma distribuição, de certa forma, vantajosa para a UDN, 

na rredida que ela garantiu para o partido a Secretaria da Fa

zenda e a Procuradoria Geral do Estado. 37 Os discursos dos 

udenistas na solenidade de instalação da Assembléia Legisla-

tiva e de posse do Governador eleito, traduzem, de certa for-
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ma, a euforia da UDN diante dos ganhos obtidos. 

Por conseguinte, até março de 1948, quando novos ajus-

tes foram feitos no bloco dirigente, os udenistas Olimpio José 

de Abreu e Antônio Pereira Lima permaneceram, respectivamente, 

a frente da Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Es-

38 tado. 

Outro partido que havia hipotecado apoio a candidatura 

Lindenberg fora o PRP que para tanto havia pleiteado a dire-

ção de uma secretaria. Assim, quando da formação do quadro 

dirigente, coube-lhe a posteriormente extinta,39 S2cretaria de 

Saúde e Assistência Social, que foi entregue à direção do per-

. . B G 40 replsta Antonlo arroso ornes. 

Os demais secretários e o prefeito da capital,que tam-

bém era indicado pelo governador, foram escolhidos entre re-

presentantes pessedistas. Assim, para a Secretaria do Inte-

rior e Justiça e para o comando geral da Polícia Militar foram 

designados respectivamente José Rodrigues Sette e Messias Lins 

de Oliveira Chaves, para a Secretaria de Agricultura, Napoleão 

Fontenellei para a Secretaria de Educação e Cultura, Fernando 

de hbreui para a Secretaria de Governo, Erildo Martins e para 

a Prefeitura de Vitória, Ceciliano Abel de Almeida. 41 

Todavia, essa composição não se manteve no poder du-

rante toda a gestão Carlos Lindenberg. O projeto de consoli-

dação da hegemonia das forças políticas lideradas por Carlos 

Lindenberg, então à frente do Aparelho Regional de Estado, 

cede entrou em conflito com as forças políticas que haviam se 

aliado ou apoiado a facção jonista do PSD para a eleição do 

governador. 
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Mais precisamente, Carlos Lindenberg estava dando con

tinuidade, como se verá no pr6ximo item, à execução do projeto 

de consolidação de estruturas e apoios capazes de permitir o 

controle hegemônico do Aparelho Regional de Estado ad infini-

tum, pelas referidas forças políticas. Nesse sentido, ele 

vinha atuando desde a vit6ria da revolução de 30 no Espírito 

Santo. E, nesse momento, estava, afinal, à frente do Executi-

vo, cujo espaço de atuação lhe permitia amplas realizações. Po-

rém, não estava so. Haviam os aliados políticos em pontos 

chaves, com os quais precisava negociar e fazer concessões, 

pr6prias do jogo político. E, estas últimas, principalmente, 

não eram o forte de sua agenda. Como consequência, em pouco 

tempo, tanto o PRP como a UDN seriam eliminados da arena exe

cutiva. 

o PRP, politicamente o mais fraco dos três 42
, foi co

locado à margem pouco tempo depois. Na medida em que recebeu 

a direção da Secretaria de Saúde e Assistência Social e que, 

paralelamente, havia o Departamento Estadual de Saúde, subor

dinado diretamente ao governador e funcionando de forma inde-

pendente da referida Secretaria, os conflitos aí imanentes 

surgiram de imediato. Desse conflito de direções resultou que 

o Secretário de Saúde e Assistência pediu sua exoneração, e 

a Secretaria foi, a seguir extinta, permanecendo apenas o De-

partamento Estadual de Saúde, cujo titular era 

Santos Neves. 43 

Jayme dos 

Por outro lado, a política de compressão do gasto pu-

blico, meta prioritária do governo de Carlos Lindenberg, ti-

nha por suposto a redução do gasto corrente. Neste item, o 
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gasto com pessoal era considerado muito alto, pelo Governa-

44 dor, na medida que absorvia, exceto os encargos sociais, mais 

da metade da arrecadação do Estado. (Ver quadro IV.12 -ano de 

1947). Esse fato limitava sobremaneira as possibilidades de 

inversão do Estado, uma vez que o Governador considerava que 

deveria governar mantendo o equilíbrio orçamentário. 

A série de medidas,45 visando reduzir o gasto público 

corrente e eliminar as chamadas "passagens de favor",46 que 

Lindenberg adotou com esse intuito, chocaram-se de imediato 

com os interesses das forças políticas aliadas. Com efeito, a 

UDN passou a ver nessas medidas um caráter de "perseguição po-

lítica" aos funcionários públicos ligados as hostes udenis

tas. 47 A tensão daí resultante foi se acirrando durante todo 

o ano de 1947, atingindo seu climax nas eleições realizadas em 

novembro de 1947, para preenchimento dos cargos de vice-gover-

nador, suplente de senador eleito em 45, prefeitos e vereado-

res municipais. Isso porque Lindenberg, em sua estratégia de 

consolidação hegemônica, realizou uma série de manobras e ar-

ticulações visando reduzir a ampliação do espaço político da 

UDN, pela tentativa de garantir a eleição do maior número pos

sível de prefeitos pertencentes as hostes pessedistas. 48 

Tais procedimentos do Governador acirraram as lutas 

inter-partidárias, criando um foco de tensão, que no limite, 

levaria ao rompimento do acordo existente entre o PSD e a 

UDN. Entretanto, enquanto a nível regional a luta entre PSD 

e UDN assumia proporções de conflito, a nível nacional, em no-

vembro de 1947, processava-se as negociações para a realização 

do acordo inter-partidário PSD/UDN/PR, o qual se efetivou no 
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49 início de dezembro . Em função desse acordo a direção nacio-

nal da UDN recomendou a direção estadual, no Espírito Santo, 

que procurasse uma fórmula para entendimentos com o Go-

verno estadual. 

Com esse objetivo a UDN realizou, então, em 21/02/48, 

uma Convenção, com a presença de vereadores, prefeitos, depu-

tados, comissão executiva e diretório estadual, destinada a 

"( ... ) traçar a norma de conduta do partido".50 

Nessa Convenção deliberaram pela formação de uma Co-

missão encarregada de negociar com o Governador "( ... ) 

dimentos partidários reclamados pela situação atual."51 

enten-

Efetivamente, a "situação atual" a que se refere a UDN 

era aquela causada, de um lado, pelas manobras do Governador 

no sentido de não ampliar o espaço de participação das forças 

udenistas, tanto no governo estadual como no municipal, e de 

outro, pela política de redução do gasto corrente, que, con-

eretamente, redundava em cortes no funcionalismo público. Es-

ta última, da perspectiva da UDN, estava atingindo sobretudo o 

funcionalismo identificado com as hostes udenistas. Por isso, 

segundo Areobaldo Lellis, as negociações da UDN tinham por su-

posto 

"( ... ) os propósitos do partido de novos ajustes com 

o governo, a fim de que ele, em última análise, dê 

uma marcha a ré, no que há feito em matéria de de-

missões, remoções, etc., dos elementos udenistas, 

( ... )".52 
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Para tanto a referida Comissão da UDN encaminhou fór-

mulas que deveriam ser estudadas por Carlos Lindenberg para a 

d d ' 'd" 53 , manutenção o acor o lnter-partl arlO. Porem, tanto o pos-

terior "Manifesto da União Democrática Nacional ao povo espí-

rito-santense" como a resposta de Carlos Lindenberg, ao refe-

rido manifesto, indicam que, de ambos os lados haviam se-

rios impecilhos inviabilizadores de tal propósito. Assim, do 

lado da UDN, a cisão que ocorrera no partido, em função do 

acordo com o PSD, para as eleições de 47, não havia ainda sido 

absorvida pelo Partido. Membros contrários a tal acordo, per-

maneciam em postos chaves no Partido, e atuavam no sentido de 

encaminhar o rompimento do acordo. Pelo lado do PSD, e, prin-

cipalmente, do ponto de vista do Governador, a manutenção de 

tal acordo, a partir do momento em que fora eleito, só lhe 

, d" f - d 54 p trazla encargos, que everla cumprlr em unçao o mesmo. or-

tanto, não seria ele que iria batalhar para garantir a sua 

permanência. Apenas reagiria, dentro dos padrões de morosi-

dade das formalidades burocráticas, visando com isso ganhar 

tempo diante das "demarches" que se processava no interior da 

UD~. O desenrolar dos acontecimentos evidenciam que a 

estratégia subjacente do Governador era a de não retornar 

atrás , 55 M em suas metas governamentals. anteve a questão meio 

que em "banho-maria" deixando que as próprias forças contrá-

rias, no seio da UDN, provocasse o rompimento do acordo, o que 

1 " - d ,56 a las, nao tar ou a Vlr. 

Assim, em 13 e 14 de março de 1948, a UDN, consideran-

do a inviabilidade de manutenção do acordo inter-partidário, 

publica sucessivas, notas oficiaisi 57 primeiro comunicando o 

afastamento de seus representantes dos cargos de direção do 
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Governo e, a seguir, seu rompimento com o Governo e, por con-

seQuinte, com o PSD, reservando para o partido U( ... ) completa 

. d dê· 1· h l't· 58 In epen nCla em sua In a po I Ica." 

Posteriormente, em 23 de março, a UDN publica o Mani-

festo da União Democrática Nacional ao povo espirito-santen-

se, esclarecendo os motivos do rompimento do acordo inter-par-

tidário com o PSD. 

Com efeito, a partir daí, os passos do Governador es-

tariam, finalmente, definitivamente desobstruídos, não fosse, 

entretanto, o Legislativo a lhe cercear, de certa forma, as 

possibilidades de maiores avanços. Isso porque a partir do 

rompimento udenista a composição da Assembléia Legislativa, 

anteriormente, com maioria partidária a favor do Governo, in-

verte-se-ia, passando a maioria a ser oposição ao Governo. Com 

exceção do PTB, que não se posicionou, todos os demais par-

tidos, na verdade pequenos partidos, atuavam como oposicio-

nistas 59 com os quais se juntaria, agora, também a UDN, a qual 

detinha 19% das cadeiras (ver quadro IX.41). Reequilibrar-se-

ia, portanto, nesse processo, a correlação de forças até en-

tão favorável ao grupo governista, recolocando, em outro ní-

vel, obstáculos a plena realização da política preconizada pe-

lo grupo Lindenb2rg. 

Quanto aos cargos d2 direção, vagos em função do con-

flito, Lindenberg os preencheria com os seus mais fiéis co-

laboradores. Assim, para a Secretaria de Fazenda, designaria 

seu primo Nelson Goulart Monteiro, e para a Procuradoria Ge-

ralo jurista Vicente Caetano. Além disso, aproveitaria o mo-

mento para promover algumas modificações no grupo pessedis-
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ta. Substituiria o secretário de governo Erildo Martins por 

Alfredo Cabral, e na Secretaria do Interior e Justiça, tendo em 

vista que o titular fora eleito vice-governador, o cargo pas-

saria as mãos do então chefe do Comando Geral da Polícia Mili-

tar, Messias Lins de Oliveira Chaves. Posteriormente, em se-

tembro de 1948, em virtude da morte de Fernando de Abreu, Se-

cretário de Educação e Cultura seria designado, para o posto, 

, 1 l' d' 60 Jose Ce so C au 10. 

Enfim, a configuração final que acabou assumindo a di-

reção do Aparelho de Estado revela a ação das forças pessedis-

tas lideradas por Carlos Lindenberg no sentido de buscar assu-

mir a direção hegemônica do bloco regional de poder. Efetiva-

mente, o líder das forças agrofundiárias conseguiu vencer as 

resistências colocadas pelas demais forças políticas (mercan-

tis-exportadoras, classes médias urbanas e pequena produção 

rural) integrantes da correlação de forças no poder regional 

e dessa forma, como se verá no próximo item, conseguiu impor 

sentido e orientação a política de desenvolvimento sócio-eco-

nômico do Espírito Santo. 

2.2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

Se, a nível da campanha eleitoral, Carlos Lindenberg 

havia colocado, como prioridade número um, o cancelamento de 

todos os impostos sobre a lavoura, a nível de sua prática ad-

ministrativa a prioridade básica seria a obtenção do equilí-

brio orçamentário. 
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Assim, em seu discurso de posse, ao enfocar seu pro-

grama de governo relacionava uma série de empreendimentos e 

obras públicas que deveria realizar, nas diversas 

administração pública, ressaltando: 

áreas da 

"c ... ) a necessidade que se impõe ao governo de ori

entar seus esforços pelo progresso e desenvolvimento 

das zonas rurais, donde provêm os recursos 

espécie, indispensáveis à vida nacional".61 

de toda 

Para, em seguida, estabelecer as seguintes premissas 

com relação aos recursos financeiros viabilizadores de seu 

programa político-administrativo: 

"( ... ) 1ª - não nos agrada o sistema de grandes 

préstimos, dos quais só lançaremos 

premido por circunstâncias extremas; 

em-

mãos 

2ª - em hipótese alguma concordaremos com o 

aumento de impostos ou taxas que inci-

dam sobre a atividade agropecuária ou sua 

produção, tendo em vista que a mesma já 

não mais comporta qualquer gravame e, an-

tes, deve ser revestida de maiores 

tivos e melhores 62 
compensações." 

atra-

As condições viabilizadoras de seu programa seriam, 

portanto, obtidas através de um completo reajustamento do or

çamento e do ordenamento da máquina administrativa e financei-

ra do Estado, para cuja tarefa convocava o apoio de 

Ou mais, precisamente, em suas próprias palavras: 

todos. 



" ( . . .) T e r e mos dias de dificuldades e 

porque n~o é fácil proceder-se a um 

sacrifícios, 

reajustamento 

t~o complexo e variado, como o que hoje se imp~e. 

Contamos com a boa vontade, a colaboraç~o, o pa-

triotismo e, mesmo com o espírito de sacrifício, de 

todos, a fim de que possamos colocar em ordem 

quina administrativa, as finanças públicas, a 

nomia dentro de nossas fronteiras, porque só 

a má-

eco-

assim 

poderemos retomar o rítmo do progresso, em proveito 

da c o I e t i v i d a de. (...). Desejos pessoais n~o in-

teressam ao Governo que agirá com justiça e 

63 
dade." 

proibi-
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Da mesma forma, a tônica que permeou todas as 

gens que encaminhou à Assembléia Legislativa, durante 

mensa-

sua 

gestão, evidenciam que a execução de seu Projeto de Gover

no esteve pautada pelo suposto do equilíbrio orçamentário. 

Nesse sentido, o trecho a seguir traduz claramente a concepção 

que orientava tal diretriz: 

" ... ) Somos dos que pensam que aos Governos há de 

caber intenso e permanente trabalho em realizações 

que falem ao interesse do povo, sempre, porém, den-

tro do justo equilíbrio orçamentário, pois, quebrado 

este, o bem que se possa fazer dificilmente conse-

guirá compensar o mal que se provoca, abalando o 

crédito e pondo perigosas curvas nas linhas elevadas 

que devem ser seguidas pela administraç~o pÚblica".64 
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Com efeito, considerando-se que, nessa epoca, os au-

xílios e transferências da União não eram regulares e depen

diam, em grande parte, da atuação dos deputados e senadores, 

no Congresso Nacional, e que a obtenção de recursos financei

ros via crédito estava fora de cogitação, constata-se que as 

realizações dessa gestão, em termos de investimentos públicos, 

se fizeram nos estreitos limites possibilitados pela receita 

tributária do Estado. Isso porque, concretamente, tal fonte 

significava, em média, 91,94% do total dos recursos (ver qua

dro IV. 10) . 

Na medida em que a maior parte dessas receitas tinham 

suas origens nos impostos e taxas sobre a produção e comércio 

cafeeiro, o qual estava sujeito às flutuações do mercado in

ternacional, depreende-se o quão limitados haveriam de ser os 

horizontes de realizações do Governo. Além, é claro, de evi

denciar uma certa contradição entre os propósitos anunciados 

na campanha eleitoral e as reais possibilidades de realização 

das promessas. 

Entretanto, além das aparências, tal promessa revela a 

tenacidade e argúcia, das forças políticas lideradas por Car

los Lindenberg e Jones dos Santos Neves, ao utilizarem elei

toralmente, a recém promulgada, Constituição Federal de 46, a 

qual definia medidas no plano tributário que tinham de ser im

plementadas. 

Nesse sentido, a referida Constituição havia redefi-

nido as competências tributárias da União, Estado e Municí

pios. Nesse processo, tanto isentou e aboliu itens tributáveis 
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como transferiu itens de uma esfera para outra, o que demanda-

va, de imediato, uma reforma do Código Tributário Estadual, 

pelo governo que fosse eleito. Além disso, um dos tributos que 

havia sido extinto era, justdmente, o incidente sobre a peque-

na propriedade rural (Constituição Federal, art. 19, § 1Q). O 

montante agregado da arrecadação desse tributo não era muito ex-

pressivo, não afetando, portan~o, de forma significativa as 

f · d . 65 lnanças esta ualS. Todavi~ do ponto de vista do contri-

buinte enqJanto eleitor, era um imposto a menos, e na medida 

qJe a maior parte dos impostos sobre a produção eram indire-

tos 66 compreende-se o alcance da mensagem eleitoral. Na ver-

dade, significou uma moeda de grande efeito político que foi 

utilizada pelas forças ~essedistas ligadas a Carlos e Jones. 

Retornemos, contudo, a questão do sentido orientador 

das ações do Governo. A análise do conjunto das realizações 

do Governo Carlos Lindenberg, bem como de suas mensagens 
, 
a 

Assembléia e dos discursos pronunciados, revelam os con-

tornos mais gerais de seu Projeto Político, enquanto líder das 

classes agrofundiárias. Dessa perspectiva a ação do núcleo 

executivo esteve voltada para o futuro, no sentido de que tal 

gestão deveria criar e consolidar estruturas capazes de asse-

gurar a manutenção da hegemonia dessas forças na direção do 

Aparelho Regional de Estado. 

Para tanto a ação governamental esteve centrada basi-

camente em dois vetores: "arrumação" e agilização dos apare-

lhos financeiros e administrativos do Estado, e, na criação de 

condições capazes de dinamizar tanto a produção agrícola como 

a industrial. 
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Visualizando seu Projeto como executável em mais de 

um período governamental,67 e ainda premido pelos dispositivos 

constitucionais federais que impunham a nacessidade de uma re-

forma tributária, Carlos Lindenberg realizou, em primeiro lu-

gar, ações visando "moralizar" a administração pública, tanto 

pela exclusão dos "gastos supérfluos ou adiáveis,,68 como pelo 

maior rigor no controle do funcionalismo público,69 além de 

medidas de cortes e transferências de dotações orçamentárias 

. d ' bl . 7 O Vlsan o sanear o gasto pu lCO. Paralelamente encaminhou o 

processo de formulação da reforma do Código Tributário Esta-

dual, para, no momento seguinte, investir em obras públicas, 

. . 1 - d t d 71 prlnclpa mente, construçao e es ra as. Estas constituiam 

o nó górdio da política econômica, na m2dida que as carências 

nesse setor eram significativas, impedindo dessa forma, o es-

coamento da produção. 

Ainda no plano das mudanças administrativas, além de 

encaminhar medidas no sentido de reduzir ao mínimo o gasto pú-

72 blico corrente, modernizou o aparelho arrecadador, dotando-o 

de estruturas e mecanismos capazes de assegurar a máxima efi-

ciência possível na arrecadação, o que, por outro lado, expres-

sou o corolário da diretriz de governar mantendo o equilíbrio 

orçamentário. 

A aprovação da Lei nº 135, em 30/11/48, por sua vez, 

ao introduzir alterações significativas no Código Tributário 

Estadual, forneceu-lhe o necessário respaldo fiscal para a 

execução de suas metas dentro da referida diretriz. Em essên-

cia essa lei extinguiu os impostos sobre transações e inver-

sões de capitais, sobre a exploração agrícola e industrial e 
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o imposto territorial; criou o imposto sobre exportação e a 

taxa de fomento da produção agrícola e industrial; e, elevou 

a taxa sobre o imposto de vendas e consignações, atual ICM, 

e a taxa de defesa do café. 73 Enfim, redistribuiu a carga 

tributária direta entre a produção e o comércio. 

Os efeitos de tais medidas sobre as finanças estadu-

ais podem ser melhor visualizadas no quadro IV.l0. Este mostra 

que, de fato, a partir de 1949 o peso das receitas tributárias 

no total das receitas do Estado, foi expressivamente maior, 

passou de 71,82% do total, em 1947, para 95,31%, em 1950. 

Ainda no campo das medidas fiscais, visando aparelhar 

o estado com mecanismos incentivadores da produção, o bloco 

PSD/UDN, enquanto esteve junto, formulou e aprovou leis cujo 

conteúdo marcou os primeiros passos rumo a industrialização. 

Entre elas cabe destaque as oriundas do próprio executivo, e 

aprovadas em 1947, tais como: a Lei nº 67, de 31/12/47, que 

dispunha sobre a isenção de impostos para todas as indústrias 

novas que se instalassem no Espírito Santo; e a Lei nº 48, de 

23/12/47, que concedia isenção de impostos para a Companhia 

d 
.,. 74 

Ferro e Aço e Vltorla. Todavia, mesmo após o rompimento 

da aliança, o Executivo formulou e aprovou leis visando con-

ceder facilidades para a industrialização. Entre essas, apro-

vou, em 1950, a lei congelando por 10 anos os impostos que 

recaissem sobre indústrias com capital não inferior a 

Cr$ 500.000,00. (Lei nº 376, de 19/12/50).75 

A vertente complementar dessa política foi a criação 

de infra-estrutura básica (estradas, energia, etc.) capaz de 

dar o necessário suporte à almejada expansão e diversificação 
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ecor.omlca. Entretanto, a questão da diversificação incluia, 

agora, também, a industrialização como possibilidade de li-

vrar 

"( ... ) o café do pesado ônus de ser quase que exclu-

sivo responsável pelo bem estar de nossas populações 

e pela posição das finanças e dos orçamentos do Es-

76 
tado." 

Por conseguinte, a ênfase de Carlos Lindenberg no que 

tange a aplicação dos recursos foi o investimento em obras pú-

blic3s, tanto na construção de estradas e pontes, como também, 

em r~édios escolares. Estes últimos, visando atenjer demandas 

das populações rurais, ligadas aos coronéis do interior do 

Estado, os quais constituiam o necessário suporte político. 

Por outro lado, a fim de criar condições para a in-

dustrialização, encaminhou estudos para a construção de novas 

usir.as hidroelétricas (Jucu - 2), bem como, negociações de 

empréstimo para que a empresa concessionária (Cia. Central 

Brasileira de Força Elétrica) realizasse o investimento. Apesar 

desse empreendimento não ter se concretizado no seu governo, 

ele deixou articuladas algumas alternativas de realização. 

Assi~, além da acima referida, deixou, também, estudos para se 

cons~ituir uma empresa de economia mista, ou a possibilidade 

de c Estado bancar um empréstimo com esse fim. 77 A questão da 

energia elétrica era, e foi, por muitos anos, um entrave sé-

rio para a alternativa de industrialização, no Espírito San-

t 78 o. 
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Em suma, as ações empreendidas visavam a promoção e 

diversificação das atividades econômicas capazes de dar rítmo 

e forma ao processo de desenvolvimento sócio-econômico preco

nizado pelas forças agrofundiárias. 

A forma como Carlos Lindenberg viabilizou esse projeto 

de desenvolvimento esteve calcada na premissa da ação dentro 

dos parâmetros do equilíbrio orçamentário, cujo corrolário 

básico refletiu-se na maior austeridade e rigor na pOlítica de 

gastos públicos. A meta básica de orientar os esforços gover

namentais para as zonas rurais consubstanciou-se na prioridade 

de alocação de recursos para as funções transportes (constru

ção e reparos de estradas e pontes) e educação (construção de 

escolas). As análises do próximo item corroboram os reflexos 

da política de compressão do gasto público e das mudanças in

trod~zidas no Código Tributário Estadual na performance das 

finanças públicas, assim como, a importância relativa das fun

ções transportes e educação no conjunto das funções estatais. 

2.3. BASES DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os quadros IV.10, IV.ll, IV.12 e IV.13, a seguir, dão 

uma idéia mais precisa do perfil da administração Carlos Lin

denberg, ao demonstrar as fontes de obtenção dos recursos fi

nanceiros do Estado e as prioridades de alocação dos mesmos, 

ao longo do período governamental. Verifica-se, através do 

quadro IV.10, que a quase totalidade dos recursos do estado 
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tiveram suas origens nas receitas ordinárias, sendo que as re

ceitas tributárias contribuiram com a maior parte do montante 

obtido. A participação relativa dessas receitas no conjunto, 

significou, em média 91,94% do total. 

A forma como os referidos recursos foram alocados po

de ser visualizada através dos quadros IV.11, IV.12 e IV.13. 

Apesar desses quadros não fornecerem números exatos sobre 

o quanto foi investido em obras públicas e o quanto foi alo-

cado em gasto corrente e transferências, a análise conjunta 

dos três permite avaliar, por aproximação, o significado des

ses gastos. 

Nesse sentido, o quadro IV.11 ao especificar os gastos, 

por poderes e órgãos administrativos, evidencia que a Secreta

ria de Agricultura, Viação e Obras Públicas, responsável pela 

execução das obras públicas e da política de fomento à produ

ção, absorveu, em média, 28,41% dos recursos. Além disso, ve

rifica-se que ela deteve participações crescentes que foram de 

24,28% em 1947, a 34,18% em 1950, enquanto que os demais 

órgãos administrativos, ou têm suas participaçõ2s mantidas no 

mesmo nível ou são reduzidas. 

O quadro IV.12, despesas por elementos, mostra que o 

gasto com pessoal teve uma participação média de 49,15%, en

quanto que o item material permanente e despesas diversas ab

sorveram, juntas 47,82%, em média. Tanto o item material per

manente como o item despesas diversas incluem os gastos com 

investimentos. Todavia, no item despesas diversas além do 

gasto com obras públicas (construção e conservação) estão in

cluídas, também, várias despesas de natureza econômica distin-
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ta, como: encargos sociais, auxílios, doação, subvenções, alu

guéis, energia, etc. Tal classificação não p2rmite realizar 

uma análise mais precisa sobre a natureza da despesa. O que se 

pode inferir é, apenas, que as participações de ambos os itens 

são crescentes enquanto que, com as despesas de pessoal e ma

terial de consumo são decrescentes. 

Finalmente, o quadro IV.13, despesas por serviços, in

dica da mesma forma que o item serviços de utilidade pública, 

o qual inclui as despesas com construção e conservação de es

tradas de rodagem e construção, aquisição e conservação de 

próprios públicos, também teve participação crescentes. Evo

luiu de 11,60%, em 1947, para 20,25%, em 1950. Por outro lado 

os serviços: administração geral, segurança pública e assis-

tência social, educação e saúde pública, tiveram participação 

decrescentes, ao longo do período. 



QUADRO IV.l0 

ESPÍRITO S~NTO: RECEITA POR FONTES DE RECURSOS - 1947/50 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIV~ NA RECEIT~ TOTAL DO EST~DO 

1947 1948 1949 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ 

1. RECEITAS ORDINÁRIAS 98.766 82,30 138.558 97,81 226.081 

1.1. Tributárias 86. 196 71 ,82 124.557 87,93 208.582 

1 . 2 . Patrimoniais 1 .380 1 , 1 5 1 .449 1,02 1 . 1 27 

1 . 3. Indústrias 11 . 190 9,33 12.552 8,86 16.372 

1 . 4 . Diversas - - - - -

2. RECEITAS EXTRAORDINÁ 
-

RIAS 2.248 1 ,87 3.677 2,59 3.233 

3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.875 8,23 - - -

SUBTOTAL 110.889 92,40 142.235 100,40 229.314 

4. DÉFICIT (-) OU SUPE 
RÁVIT (+) 

-
( - ) 9. 121 7,60 ( + ) (+) 44.253 571 0,40 

TOTAL GERAL 120.010 100 141.664 100 185.061 
- ~-- ~ -- -

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1947/50. 

1950 

% CR$ 

122,17 259.640 

112,71 239.060 

O , 6 1 2.468 

8,85 18.112 

- -

1 ,74 3.964 

- -

123 ,91 263.604 

23,91 (+)12.773 

100 250.831 

CR$ 1.000,00 

% 

103,51 

95,31 

0,98 

7,22 

-

1 ,58 

-

105,09 

5,09 

100 

PARTICI 
PAÇÃO-
MÉDIA 

101,44 

91 ,94 

0,94 

8,56 

-

1 ,95 

2,06 

105,45 

5,45 

100 

VJ 
-..J 

o 



QUADRO IV. 11 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS - 1947/50 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1947 1948 1949 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % CR$ % CR$ 

1. PODER LEGISLATIVO 6.303* 5,25 4.070 2,88 4.283 

2. PODER JUDICIÁRIO - - 3.464 2,45 4.733 

3. PODER EXECUTIVO 

- Governadoria do Estado** - - 2.679 1,89 3.491 

- Secretaria do Governo*** 64 0,05 11 .660 8,23 15.772 

- Secretaria do Interior e 18.944 15,79 16.253 11 ,47 20.114 
Justiça 

- Secretaria da Fazenda 35.875 29,89 40.870 28,85 57. 147 

- Secretaria de Educação e 29.687 24,74 22.203 15,67 30.270 
Cultura 

- Secretaria de Agricultu 29.137 24,28 40.465 28,56 49.251 
ra, Viação e Obras Públicas-

TOTAL GERAL 120.010 100 141.664 100 185.061 

CR$ 1.000,00 

1950 PARTICI 
PAÇÃO-

% CR$ % MÉDIA 

2,31 4.784 1 ,91 3,09 

2,56 5.076 2,02 1,75 

1,89 3.524 1,40 1,29 

8,52 20.977 8,36 6,29 

10,87 21.588 8,61 11,68 

30,88 77.270 30,81 30,12 

16,36 31.885 12,71 17,37 

26,61 85.727 34,18 28,41 

100 250.831 100 100 
~~~------_ .. - ---~.- -~- _._- -- - --

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1947/50. 

*Inclui as despesas do Poder Judiciário de 1947. 
**Inclui as despesas dos órgãos autônomos (Dept~ Serviço Público, Ministério Público, Deptº das Municipali 

des). -
***Inclui Deptº Estadual de Estatística, Deptº Ptadual de Saúde, Serviço Jurídico. "" -..J 



QUADRO IV. 12 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR ELEMENTOS - 1947/50 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1947 1948 1949 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % C % CR$ 

1 . PESSOAL 63.524 52,93 73.072 51 ,58 94.347 

1 . 1. F i xo 47.238 39,36 53.851 38,01 68.275 

1.2. Variável 16.286 13,57 19.27' 13.57 26.072 

2. MATERIAL 6.539 5,45 1 1 . 7 J 8,28 19.961 

2. 1 . Permanente 2.588 2, 16 7. 193 5,08 14.221 

2.2. Consumo 3.951 3,29 4.527 3,20 5.740 

3. DESPESAS DIVERSAS 49.947 41 ,62 56- .I 40, 14 70.753 

I I 1 
".' r 

i 

: 1, 0,,9, j! 1 4 
i TOTAL GERAL ' ' 120.010 , 

100 185.061 

I 1 '! • , ! 

Fonte: Balanço Geral do E~tado do E~pirito ~anto - 1947/50. 

1950 

% CR$ 

50,98 103.125 

36,89 71.947 

14,09 31.178 

10,79 32.292 

7,69 25.946 

3, 1 ° 6.346 

38,23 115.414 

100 250.831 , . 

') r", f) J 'I 

CR$ 1.000,00 

% 

4 1 , 1 1 

28,68 

12,43 

12,88 

10,35 

2,53 

46,01 

. 
100 

- , /1 ) 

PARTICI 
PAÇÃO-
MÉDIA 

49, 15 

35,74 

1 3 , 4 1 

9,35 

6,32 

3,03 

41 ,50 

100 

" . 

\J.I 
--J 

"-' 



QUADRO IV. 13 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR SERVIÇOS - 1947/50 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1947 1948 1949 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ 

1. Administração Geral 1 3 . 912 11 ,59 16.968 1 1 , 98 19.035 

2. Exação e Fiscalização 6.426 5,35 7.762 5,48 11.303 
Financeira 

3. Segurança Pública e A~ 13.004 10,84 14.711 10,38 18.121 
sistência Social 

4. Educação Pública 22.312 18,59 20.634 14,57 31.520 

5. Saúde Pública 8. 162 6,80 9.088 6,41 12.582 

6. Fomento 4.461 3,72 6.476 4,57 7.805 

7. Serviços Industriais 9.734 8, 11 13.158 9,29 17.009 

8. Serviços da Divisa Pú 9.253 7,71 10.465 7,39 14.007 
blica -

9. Serviços de Utilidade 1 3 . 919 
Pública 

11 ,60 21.077 14,88 23.665 

1 O • Encargos Diversos 18.827 15,69 21.325 15, 05 30.014 

TOTAL GERAL 120.010 100 141.664 100 185.061 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1947/50. 

1950 

% CR$ 

10,29 21.980 

6, 1 1 13.883 

9,79 19.377 

17,03 33.050 

6,80 17.750 

4,22 7.770 

9, 19 24.774 

7,57 7.889 

12,79 50.788 

1 6 , 2 1 53.570 

100 250.831 
-- -~---- --

CR$ 1.000,00 

% 

8,76 

5,53 

7,72 

1 3 , 1 8 

7,08 

3, 10 

9,88 

3, 14 

20,25 

21 ,36 

100 
- -~ -

PARTICI 
PAÇÃO-
MÉDIA 

10,65 

5,62 

9,68 

15,84 

6,79 

3,90 

9, 12 

6,45 

14,88 

17,07 

-

100 

Vl 
-...J 

Vl 

--
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-3. CONCLUSAO 

Os contornos mais gerais, expressos tanto pelo proces-

so político-eleitoral, como pela ação governamental, desen-

volyida por Carlos Lindenberg, evidenciam que a forma oligár-

quica e elitista de articulação de interesses constituiram o 

modus operandis básico da relação Estado-Sociedade no Espí-

rito Santo, nesse período. 

Entretanto, a permanência das formas de lealdade, ba-

seaàas em vínculos de solidariedade coronelística, não signi-

fico~ simplesmente a reedição de uma prática cuja vigência 

pautou as relações sócio-políticas da Primeira República. Na 

medida em que tanto o espaço político-institucional brasilei-

ro, como a base estrutural do campo social espiritossantense 

haviam se modificado, as oligarquias dominantes para garanti-

rem, quer a sua permanência ou o acesso à direção do Aparelho 

de Estado, quer o controle político das classes dominadas, ne-

cessitaram criar, ao longo do tempo, mecanismos de ajustes 

para as referidas práticas de articulação e mediação políti-

ca. 

Assim, a nível da articulação inter-oligárquica, como 

o Sistema Partidário em formação permitiu um amplo fraciona-

mento das classes dominantes, bem como, a emergência de novas 

forças sociais, no cenário da representação política, tal fato 

passou a exigir, de imediato, a criação de um mecanismo rea-

gregador das diversas forças políticas. Este consubstanciou-se 

no processo de formação de alianças, que será, nos pleitos se-
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guintes, a estratégia básica dos diversos diretórios regionais 

para garantirem quer a permanência ou acesso à direção do 

Aparelho de Estado. A nível da mediação com as classes domi

nadas, nesse primeiro período, verifica-se que foram mantidos 

os padrões de articulação vertical, baseado na lealdade e nos 

laços de solidariedade pessoal. Isso apesar de ter havido urna 

maior diferenciação da estrutura social, em relação ao período 

pré-1930, decorrente da maior ocupação territorial (região 

norte) e expansão urbana, que ensejou a emergência de novas 

forças políticas na arena política capixaba. 

No entanto, é preciso ressaltar que a natureza da di

ferenciação social, que se processava no Espírito Santo, era 

distinta daquela que, simultaneamente, ocorria no centro-sul. 

Enq~anto que nos demais Estados do centro-sul, principalmente 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

a diferenciação era decorrente da intensificação do processo 

de industrialização e da concomitante urbanização; sendo que 

este último se realizava sobretudo via migração de significa

tivas camadas populares do interior e do campo, que se deslo

cava~ para as capitais daqueles Estados; no Espírito Santo, a 

diferenciação decorria da expansão da fronteira agrícola, via 

processo de recolonização de descendentes dos imigrantes es-

trangeiros aqui fixados no último quartil do século XIX. 

Essa maior ocupação territorial aumentou o contingente das 

classes formadas na pequena e média produção rural e gerou um 

maior dinamismo econômico, resultando na ampliação do espectro 

das atividades terciárias e expandindo dessa forma os centros 

urbanos. 



376 

Como consequência, as classes dominadas, presentes no 

Espírito Santo, eram distintas daquelas existentes no contex

to da industrialização/urbanização dos Estados acima referidos. 

Com isso, a "situação de disponibilidade para participação po

lítica"79 de que fala Francisco Weffort, característica dos 

grandes centros urbanos, a qual vai ensejar a emergência do 

pop~lismo, não existia no Espírito Santo. Não nos mesmos mol

des existentes naqueles Estados. 

A natureza distinta de pelo menos uma fração das clas

ses populares - a pequena burguesia rural, numericamente im

portante no conjunto das classes sociais espiritossantenses

engendrou uma forma de participação política dessa fração de 

classe que mesclou padrões coronelísticos com forma de re

presentação autônoma - via PRP. Embora essa representação re

fletisse o caráter subordinado e dependente dessa fração de 

classe às oligarquias agrofundiárias e mercantis, expressas no 

PSD e UDN, tal fato registrou a presença da referida fração de 

classe de forma distinta daquela que ocorrera na Primeira Re

pública. 

Com isso o número de atores da arena política foi am

pliado. As oligarquias remanescentes da Primeira República, 

para manterem o controle político das classes dominadas, pre-

cisaram ajustar as antigas práticas coronelísticas. Assim, 

apesar de, nesse pleito, as referidas oligarquias, encastela

das no PSD e UDN, terem recorrido tanto ao recurso da obtenção 

de apoio - via negociação com o PRP - como às práticas de me

diação coronelísticas, se verá que, ao longo do tempo, princi

palmente, a última forma de mediação tornar-se-á, gradativa-
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mente, menos eficaz. 

Em termos de ação governamental, Cailos Lindenberg 

inovou muito pouco. Isso quer em relação às formas de arti

culação política com as demais forças políticas integrantes da 

correlação de forças no poder, quer em relação ao sentido im

presso às políticas públicas. 

As articulações com as forças políticas componentes 

do bloco regional de poder constituem a expressão mais clara 

da sobrevivência das práticas coronelísticas em sua estraté

gia de atuação. Na medida em que ele buscava consolidar a he

gemonia das forças agrofundiárias na direção do Aparelho 

Regional de Estado ele utilizaria procedimentos típicos do 

coronel i smo para conseguir seus objetivos; onde a estratégia 

de assumir a direção absoluta do referido Aparelho 

deles. 

Nesse sentido, como havia sido eleito com 

era um 

aliança e 

apoio de outras forças políticas, que desejavam, também, obter 

seus espaços de manobra, tal fato impedia a ampla atuação de 

Carlos Lindenberg que desejava expandir suas bases de apoio. 

Os conflitos daí gerados resultou na eliminação das forças 

concorrentes (UDN) e de apoio (PRP) dos quadros dirigentes. 

Dessa forma o líder das forças agrofundiárias pode dispor de 

forma absoluta da direção executiva do Aparelho Regional de 

Estado. Com isso obteve um amplo campo de manobra, princi

palmente, do ponto de vista clientelista que lhe permitia am

pliar significativamente os laços de solidariedade com as ba

ses coronelísticas localizadas no interior do Estado. 
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A partir daí, Carlos Lindenberg como preconizou em seu 

discurso de posse concluiu a arrumação da casa e passou efe-

tivamente a execução da política de desenvolvimento econômico 

e social. Essa, como enfatizara no referido discurso, ori

entou-se, principalmente, para o interior do Estado onde a 

criação de infra-estrutura básica constituiu a pedra angular 

de seu governo. Na realidade representou o atendimento das de-

manôas mais prementes das classes agrofundiárias que sem as 

vias de comunicação não podiam escoar a produção cafeeira para 

exportação. 

Apesar de se poder visualizar, em sua pOlítica econô

mica, embrionárias medidas no sentido de se favorecer a emer

gência de um setor industrial no Espírito Santo, estas não se 

constituíram no conteúdo básico de sua política de desenvol

vimento. Refletiu a estratégia de possibilitar o surgimento 

do setor de forma moderada e gradual, para permitir, assim, a 

diversificação econômica do Estado, que padecia dos efeitos da 

monocultura cafeeira. Porém, a industrialização não é sua me

ta prioritária. Não da mesma forma como o era para Jones dos 

Santos Neves. Para Carlos Lindenberg ela deveria caminhar ao 

ladc do desenvolvimento agrícola, portanto, não deveria pro

vocar grandes rupturas no processo de transformação em curso. 

Em certo sentido a via desenvolvimentista que se con

fig~rou sob a direção de Carlos Lindenberg refletiu o ethos 

conservador das forças que ele representava e, assim como, a 

gestão de Dutra que se realizava, concomitantemente, no plano 

nacional a via da industrialização acelerada sustentada pelo 
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Estado, não se constituia na alternativa básica de seus gover

nos. 

Em síntese, a gestão de Carlos Lindenberg expressou a 

reedição adaptada da forma coronelística de articulação e me

diação de interesses, onde o caráter personalista e autoritá

rio, remanescente daquela forma, permeou o tom das relações Es

tado e Sociedade no Espírito Santo. 
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CAPITULO V 

PSD/PTB EM ALIANCA: AS QUESTOES URBANAS 
ASSUMEM PRIMAZIA? - 1951/1954 

1. DISPUTA PARTIDÁRIA: PLEITO DE 1950 

No ano de 1950 as eleições foram gerais, 

todos os cargos e níveis. A escolha de candidatos 

cargos de presidente e vice-presidente da República 

390 

abrangendo 

para os 

concen-

trou, em primeiro plano, a atenção dos diretórios nacionais e 

estaduais dos partidos, na articulação de fórmulas capazes de 

conseguir candidatos de consenso nacional, no interior de caãa 

partido. Na realidade, esse processo envolveu, além das arti-

culações internas, a articulação e negociação com os demais 

partidos para possível formação de alianças ou obtenção de 

apoio, por um lado; e, explicitou, por outro, o amplo expectro 

de clivagens, em diversos níveis (ideológicos, territoriais, 

sócio-econômicos, etc.) com variados graus de intensidade, 

existente em cada região ou Estado. 

o Espírito Santo, nesse processo, vai revelar, em toda 

plenitude, a fragmentação e polarização partidária de que era 

tributário, nesse momento de seu devir histórico. A forma como 

os diversos partidos existentes no Espírito Santo se posicio-

naram, quer em relação à competição a nível federal, quer a 
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nível estadual, refletiria essa fragmentação, mas, sobretudo, 

revelaria a relativa força regional das lideranças partidárias 

no processo decisório de formação de alianças e estabelecimen

to de apoio partidário. 1 

Assim, para cada partido, além do objetivo de maximi

zar seu suporte eleitoral e derrotar os adversários, outras 

dimensões estiveram presentes em seus cálculos políticos. En

tre essas se pode destacar as seguintes: o saldo das experi-

ências acumuladas nas disputas eleitorais, realizadas em 

1945 e 1947; o relacionamento inter-partidário das diversas 

lideranças, a nível regional, isto é, as rivalidades e soli

dariedades existentes entre elas, que as afastavam ou as uniam; 

as polarizações em relação a determinados interesses; e ainda, 

o tamanho e força relativa do partido naquele momento. 

Nessa gama complexa de variáveis interdependentes, ve

rifica-se comportamentos distintos desses partidos, em relação 

aos níveis de disputa. Com efeito, para a disputa a nível fe-

deral dos cargos ao Executivo, com exceção do PSD, os demais 

partidos seguiram a orientação traçada pelos respectivos Dire-

tórios Nacionais. Para o Executivo e os Legislativos, tanto 

federal como estadual, cada partido definiu suas escolhas e 

traçou suas estratégias, de acordo com suas possibilidades e 

conveniências políticas. 

A situação político-partidária, no Espírito Santo, 

nesse ano eleitoral, já não se apresentava tão embaralhada co

mo em 1947. Apesar do grande número de partidos,2 as diversas 

oligarquias capixabas estavam mais ou menos consolidadas em 

cada partido existente. Não se registrariam grandes divisões 
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e dissidências internas como ocorrera no pleito anterior. Po

rém, a característica que marcaria esta eleição seria o fato 

de todos os partidos, exceto o PTB, terem se unido em aliança 

tendo por grande objetivo derrotar o PSD, então na direção do 

Aparelho Regional de Estado. Todavia, tal estratégia esteve 

entrecortada pelo fato de, ao mesmo tempo, estar ocorrendo uma 

acirrada disputa para o Executivo federal, encaminhada pelos 

seguintes partidos: PSP/PTB, PSD, UDN e PSB. 

Cada organização partidária ou grupo aliado, no nível 

federal da disputa, além de, naturalmente, articular o apoio 

de suas próprias bases estaduais, buscaria obter o maior nú

mero possível de apoio das demais organizações que não lança

ram candidatos próprios. Por outro lado, essas organizações 

ou grupos aliados colocavam projetos distintos, acerca das 

alternativas de desenvolvimento nacional, a qual trazia por 

substrato, naquele momento, as questões da industrialização. 

Com efeito, tal processe vai incluir uma dimensão m3is 

ampla de questões no debate regional e ensejar a maior polari-

zação das lideranças políticas. Entretanto, essa polarização 

não se faria tanto em função dos ditos projetos em debate; 

mas, muito mais em função dos elos de solidariedade política, 

marcados por laços históricos de vinculações existentes entre 

as lideranças do Espírito Santo e os c,lndidatos de cada parti

do ou grupo aliado, em disputa no nível nacional. Esse as

pecto é de suma importância, porque, se vista, apenas ao sabor 

da conjuntura momentânea, a forma como as lideranças estaduais 

se comportaram, parece ser contraditória e desprovida de uma 

lógica mais coerente. Nesse sentido, verifica-se que existi-
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ram partidos que a nível nacional apoiaram candidatos que en-

caminhavam propostas mais arrojadas de desenvolvimento e in-

dus~rialização, en~uanto que a nível regional fizeram o con-

trário apoiando candidatos mais conservadores . 

. Forma de posicionamento dos diversos diretórios regionais 

A atuação das lideranças dirigentes do Diretório Esta-

dual do PSD, no processo de escolha do candidato à presidência 

da República, bem como, sua definição partidária para o Exe-

cutivo estadual, revela que os esforços de Carlos Lindenberg, 

no pós 47, no sentido de unir e fortalecer o partido, haviam 

sido eficazes. Nesse período, o partido havia se reestrutura-

do e adquirido força e coesão suficiente para se posicionar 

contra a decisão do Diretório Nacional do partido. 

Com efeito, o PSD capixaba não aceitou a indicação ~ 

Cristiano Machado como candidato do partido à presidência da 

Repjblica. Manteve-se independente da orientação nacional e 

passou, a nível federal, a apoiar a chapa PSP/PTB que tinha 

por candidato Getúlio Vargas. E, a nível estadual, aliou-se 

ao PTB para a disputa dos cargos majoritários: Governador, Vi-

ce e Senador. 

Alegaria, para tal decisão, o fato do candidato, es-

colhido pelo partido após várias demarches . 3 . Internas, ser ml-

neiro, e como havia pendente a questão dos limites territo-
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riais entre os dois Estados, o apoio do Espírito Santo a tal 

candidatura era contrário aos interesses do 'povo espiritossan

tense". 

Concretamente, assim se pronunciou o senador Jones dos 

Santos Neves, ao declarar seu voto na reunião do Conselho Na

cional do PSD, que escolheu o Sr. Cristiano Machado para can

didato à presidência nacional. 

"O voto do Espirito Santo, senhor Presidente, é por 

demais conhecido desse alto Conselho. 

( . . . . . . . . . . ) 

Limito-me, assim, a reproduzir, neste instante, a 

declaração feita em reunião de 26 de novembro do ano 

findo, pelo eminente governador Carlos Fernando Mon

teiro Lindenberg, ilustre Presidente da Secção Esta-

dual do Espirito Santo, ao proferir o nosso 

quando do exame da chamada 'Fórmula mineira' 

'Pendendo de julgamento uma ação judicial 

voto 

movida 

pelo Estado de Minas Gerais, contra o Espirito San 

to, por questões de limites, nenhum compromisso po

deremos assumir para com a fórmula proposta, enquan

to perdurar essa situação, ainda porque em tais con-

dições, o nosso apoio seria inútil para o candidato 

e desastroso para a Secção Estadual do Partido, em 

face dos obstáculos encontrados na unânime consciên-

cia do povo, cuja vontade representamos e 

4 
mo s ' " . 

acata-
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Para além das razões substantivas de ordem territorial 

haviam aquelas de ordem subjetiva, afetas ao campo do relacio

namento inter-elites políticas tanto no plano regional como em 

termos de seus respectivos laços de amizade e 

política com as demais elites no plano nacional. 

solidariedade 

Dessa perspectiva compreende-se mais claramente a ati-

tude dos líderes da seção estadual do PSD no Espírito Santo. 

Haviam bons motivos para os líderes estaduais do PSD não a:fDiar 

a candidatura Cristiano Machado. Em primeiro lugar, na medi

da em que o referido candidato acabou sendo escolhido por im

posição do Presidente Dutra 5 ao Partido e que os líderes do 

PSD, no Espírito Santo, não se afinavam 6 muito, em termos po

líticos, com o Presidente, tal fato pesaria negativamente no 

processo decisório. Em segundo, no plano estadual, as lide-

ranças políticas solidárias ao grupo liderado por Dutra (Attí-

lio Vivácqua e seus correligionários)7 eram rivais ferrenhos 

dos principais líderes do PSD, os quais apoiaram, como se 

verá, a candidatura Cristiano gachado. Em terceiro, 

deres do PSD, no Espírito Santo, eram partidários de 

os lí

Getúlio 

Vargas desde a Revolução de 1930. Haviam com ele chegado ao 

controle do Aparelho Regional de Estado, e mais, Jones dos 

Santos Neves era amigo pessoal de Getúlio e seu admirador. Por

tanto, seria mais do que natural que, uma vez delineada a can

didatura de Getúlio Vargas, pela aliança PSP/PTB, a direção es-

tadual do PSD articulasse motivos para se posicionar a seu 

favor. E estes, naturalmente, o próprio 

impor a Fórmula mineira. 

partido os deu, ao 

No plano estadual o acordo com o PTB não seria difícil 

de conseguir. Isso porque já existiam p00tos comuns entre os 
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dois partidos a começar pelo posicionamento do PSD a favor 

da candidatura de Getúlio. E mais, o P~B era o único partido 

que ainda não havia entrado em conflito com o PSD, a nível re-

gional. Os demais partidos ou haviam originalmente se cons-

tituído como oposição ao PSD ou ao longo dos anos haviam se 

desentendido com o PSD, como era o caso da UDN e do PRP.8 Além 

disso, os líderes nacionais do PTB, sugeriram a seção estadual 

do partido a proposta de "( ... ) marchar com o PSD no 

Pleito.,,9 

próximo 

Do acordo firmado entre os dois partidos resultou que 

a chapa dos candidatos aos cargos majoritários ficou 

constituída: para presidente da República, Getúlio 

assim 

Dorneles 

Vargas; para vice-presidente, João Café Filho; para governador 

do Estado, Jones dos Santos Neves; para vice-governador, Fran

cisco Ataíde; para senador, Carlos F. Monteiro Lindenberg, pa

ra suplente de senador, Edson Cavalcanti. 10 

Do outro lado estavam os demais partidos - PR, PSP, 

UDN, PDC, PRP, PRT antigo PRO e POT - os qcais, com exceção da 

UDN, eram inexpressivos, mas que, uma vez coligados, 

se constituir em uma séria ameaça ao PSD. 

poderiam 

Outro não foi o objetivo dos mentores da Coligação De-

mocrática, a qual havia fracassado em 1947, mas que, agora, 

contava, também, com o apoio da UDN e do recém fundado PSP. 

Assim, novamente liderados por Attílio Vivácqua, presidente do 

Dire~óLio Estadual do PR, e por Asdrubal Soares, 

do Diretório Estadual do PSP, todos esses partidos, 

presidente 

exceto o 

POT, uniram suas forças no sentido de tentar afastar os líde-
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res pessedistas da direção do Estado do Espírito Santo. 11 

Para tanto, constituiram uma comissão inter-partidá-

ria 12 encarregada de articular a composição da chapa dos car-

gos majoritários a nível estadual com a qual concorreriam, bem 

como demais atividades comuns. Dessas negociações resultou a 

seguinte chapa: para governador indicaram o udenista Afonso 

1 3 Schwab; para vice-governador, o presidente do Diretório Es-

tadual do PDC, Fernando Duarte Rabelo; para senador, o presi-

dente do Diretório Estadual do PSP, Asdrubal Soares; e para 

suplente de senador Aristides Vieira Resende membro do PRo 

No entanto, essa grande união partidária só se efe-

tivou na disputa para os referidos cargos majoritários, para a 

competição a nível dos cargos proporcionais as combinações 

partidárias obedeceram a outros cálculos políticos resultando 

composições diversas. Nesse sentido, a UDN concorreu sozinha 

tanto para a Câmara dos Deputados como para a Assembléia Le-

gislativa. Os outros partidos integrantes da Coligação Demo-

crática - PR, PSP, PDC, PRP, PRT - formaram chapa unlca, in-

dicando dois representantes de cada partido, para a Câmara Fe-

deral, mas, para a Assembléia Legislativa, se subdividiram 

novamente, pois, o PRP, PDC e PRT marcharam com candidatos 

, . S . PR d' 1 . d 1 4 proprlos, enquanto o P P maIs o Isputaram co Iga os. 

Para o Exec~tivo federal, 15 da mesma forma, as combi-

nações para apoio aos candidatos concorrentes foram bem dis-

tintas e obedeceram a outras razões. Alguns seguiram orien-

tação do diretório nacional do Partido, outros suas próprias 

conveniências. Esse fato imprimiu à campanha política mati-

zes das mais diversas tonalidades, segundo as características 
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das combinações que realizaram nos diversos níveis de competi-

ção. 

Com efeito, Attílio Vivácqua, líder do PR no Espírito 

Santo, apoiou a candidatura de Cristiano Machado do PSD, em 

função de seus antigos laços com o Presidente Dutra. Além 

disso, a direção nacional do Partido também hipotecou seu 

apoio ao referido candidato. Ao lado de Attílio 

religionários se posicionou o PRT e o P07. 16 

e seus cor-

A UDN, naturalmente, apoiou seu próprio candidato, o 

Brigadeiro Eduardo Gomes, que retornava ao campo da luta par-

. d" 1 7 tI arIa. Com a UDN se posicionou O PRP, cujo diretório na-

cional havia decidido apoiar ao Brigadeiro e também o PDC ~ue, 

tradicionalmente, marchava ao lado da UDN. 18 

Finalmente, o PSP, apesar do desconforto de ter de 

caminhar ao lado do PSD, nesse nível de disputa, uma vez que 

rivalizava-se, no plano estadual, com os líderes pessedistas, 

apoiou a chapa articulada pela direção nacional do Partido 

formada por Getúlio Vargas e Café Filho. 19 

. As campanhas eleitorais e as plataformas dos candidatos ao 

Governo Estadual 

Com o amplo espectro ãe posições configurado, nesse 

pleito, a campanha seria altamente movimentad~ plena de gran-

des comícios com candidatos ao Executivo Federal e pregações 
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das mais variadas colorações. 

A análise dos editoriais e demais matérias relativas a 

campanha eleitoral tanto de A Gazeta, no momento, porta voz da 

aliança PSD/PTB, como de A Tribuna, porta voz dos partidos 

coligados revela que, em essência, não era o conteúdo das pre

gações que eram o forte das campanhas, pois, estas pouco di

feriam entre si; mas, sim, o apoio e solidariedade tanto dos 

coronéis do interior como de lideranças urbanas que conseguiam 

conqJistar ao longo do processo. É sintomático, sob esse as

pecto, o grande número de matérias e o destaque de primeira pá

gina de jornal com que anunciam o desligamento de correligio

nários de determinado partido adversário e sua adesão aos par

tidos em nome dos quais falam. Além dessas matérias, grande 

ênfase é dada ~ situação municipal, tanto em termos das con-

venções e reuniões políticas, com~ dos comícios que realizam, 

cada qual pintando a seu favor os quadros mais apoteóticos 

possíveis. Comentam, também, vez por outra, a situação do 

adversário nos municípios, sempre negra, dividida e plena de 

desentendimentos. 

A Tribuna, por falar em nome dos partidos coligados, to

dos fora da direção governamental, capitalizou muito em cima 

de críticas à Administração Carlos Lindenberg, e sobre a dita 

"ação de coação" dos líderes pessedistas em relação ao eleito

rado do interior. Os referidos partidos alegavam que o gover

no estava nomeando "praças militares" para atuar nas delega-

cias do interior para "auxiliarem" os partidários do Governo 

na ralização do pleito. Contra tal medida e outras que A Tri-

buna enumera em sua edição de 28 de setembro de 1950, os p3r

tidos coligados encaminharam uma petição ao Presidente do 



Egrégio Tribunal Regional Eleitoral solicitando 

"( ... ) a presença da força federal para garantir em 

todo o território do Estado, especialmente 

nicípios indicados, a livre manifestação da 

e 1 e i t o r a l. (...)" 2 O 

nos mu-

vontade 
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Ainda, nesse nível, A Tribuna tirou proveito, também, 

da decisão do diretório estadual do PSD de não apoiar a can-

didatura de Cristiano Machado e dos motivos oficiais alegados 

para tal decisão. Nesse sentido, teceu comentários e publicou 

matérias de jornais do Rio insinuando a dissoluçã0 21 do dire-

tório estadual pelos dirigentes nacionais do partido. Além 

disso, publicou e deu toda cobertura a pedidos de impugnação 

do registro da candidatura de Carlos Lindenberg e da aliança 

PSD/P~B, encaminhados, respectivamente, pelo PDC e PR. 22 

A Gazeta, por sua vez, tanto revidou as acusações dos 

adversários como também não os poupou em suas críticas. E, 

nos mesmos moldes de A Tribuna deu toda cobertura ao pedido 

de impugnação da candidatura de Affonso Schwab encaminhaõo pe

lo PSD. 23 Além de, também, insinuar a dissolução da Coligação 

Democrática, argumentando que havia "infiltração comunista" na 

mesma o que provocara a "retirada" do PRP. 24 

Enfim, o que se percebe da análise dos referidos pe-

riódicos, é que, na luta eleitoral, o que prevalecia mesmo era 

a disputa inter-elites, ~ os pontos fracos e negativos dos 

adversários acabavam sendo o cerne da campanha política. O õe-

bate em torno de idéias e programas políticos apareciam em se-

gundo e até terceiro plano. 

II.L"'.OA 
roNDACIO ... 'AMAI 
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Nesse sentido, ambos os jornais divulgaram as plata-

formas políticas dos respectivos candidatos ao Executivo es-

tadual. Entretanto, elas não se constituiriam em temas de deba-

tes ou comentários, ao longo do processo, pelos jornais. Pu-

blicadas uma única vez, por ocasião da divulgação da Conven-

ção que homologou as respectivas candidaturas ao governo esta-

dual, tem-se a impressão çue cumpriram apenas as formalidades 

exigidas pelo evento político, dada a encenação e a retórica 

oratória nas quais vieram inseridas. 

Todavia, o componente retórico, de ambas as platafor-

mas, não impede de apreender os temas centrais que cada 

uma encerrava, em termos de proposta política e suas justifi-

cativas para as posições que assumiram. 

Assim, Jones dos Santos Neves, candidato a governador, 

pela aliança PSDjPTB, em seu discurso-plataforma, na dita 

Convenção, colocou sua indicação como um holocausto que, em 

nome do partido, aceitava. Isso, após muita relutância, con-

siderando que outros nomes mais respeitáveis, haviam no Par-

tido, mas este insistira em seu "o::,scuro nome". A seguir, 

justificou, apelando para o sentimento de defesa, 

"( ... ) contra todos os obstáculos que se anteponham 

aos sagrados direitos da terra 
. 25 

capIxaba," 

o posicionamento da direção estadual do partido de não apoiar 

o candidato do PSD para o Executivo federal. 

Ao definir seu programa de governo, enfatizou que as 

diretrizes básicas de sua atuação seriam "( ... ) inspiradas no 
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programa do Partido Social DemocrátiCOj26 e, na medida em que 

contava com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, 

imprimiria, também, 

" ( ... ) às d i r e t r i z e s 9 o ver n a m e n t a i s, ( ... ), um a I i

nha de conduta de inspiraç~o trabalhista."27 

que, 

Com efeito, a linha central de sua plataforma refletiu 

uma ênfase maior para as questões urbanas, tanto as ligadas às 

classes trabalhadoras como aquelas relativas a infra-estrutura 

básica. Sobre as primeiras, assim se expressou: 

"( ... ) Ser~o, pois, pedra de toque das nossas preo-

cupaç5es de governo: - o devido apoio às classes 

trabalhadoras dos grandes centros, através de uma 

política de bem estar social que lhes assegure a 

educaç~o gratuita dos filhos,assistência médica e 

sanitária oportuna, a possibilidade da casa própria, 

e a alimentaç~o farta e sadia a baixo preço." 28 
( ... ) . 

Enumerou, também, medidas para atender ao homem rural. 

Porém, ao contrário de seus adversários, não fazia 

distinção entre pequeno ou grande produtor rural. 

qualquer 

Enfim, no 

conjunto, sua plataforma abrangia medidas a serem implementa

das nas áreas de saneamento, produção, transportes, energia, 

educação, assistência, habitação e abastecimento. Entretanto, 

ressaltava que a realização de seu programa de governo se 

faria dentro do "mesmo espírito de planejamento", com que 

pautou suas ações governamentais, quando fora 

Estado - (1943/1945). 

interventor do 
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Affonso Schwab, candidato da Colígaçao Democrática, de 

forma mais modesta, colocou, também, sua candidatura corno ori-

unda da 

"c ... ) irrestrita confiança e da ilimitada conside-

ração dos elementos componentes da Coligação Demo-

c r á t i c a C...)" 

diante da qual 

"( ... ) não nos seria licito fugir ao dever civico, 

restando-nos uma única conduta: aceitar a designa-

'" ,,29 ç o o . 

De forma sutil criticou a postura dos líderes do PSD 

capixaba de negar apoio ao candidato do Partido ao Executivo 

federal, em função da questão de limites com Minas Gerais. 

Justificou, dessa forma, o posicionamento do PR e do PRT, in-

tegrantes da Coligação, que haviam hipotecado apoio ao refe-

rido candidato. Sobre esse aspecto, argumentou que acreditava 

na tradicional independência dos magistrados brasileiros, por 

isso: 

"c ... ) desde que não nos foi possivel conseguir uma 

solução amigável para a atual questão de 

confiemos, tranquilamente, na decisão do 

Tribunal Federal. ,,30 

limites -

Supremo 

o eixo condutor de sua plataforma se distinguiu da 

plataforma do candidato adversário, de um lado, pela forte 

ênfase dada ao processo histórico de colonização do solo espí-

rito-santense e, de outro, pelo contorno udenista que marcou 

suas premissas. Assim, em relação a colonização destacou as 
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migrações estrangeiras corno sendo a pedra angular do sistema 

de pequenas propriedades e de povoamento do Estado. Nesse sen-

tido, salientou a necessidade de se amparar essas populações 

que, ainda, continuavam a migrar internamente em busca de no-

vas fronteiras agrícolas. Isso devido a forma predatória em 

que se realizava a agricultura no Estado. Precisamente, ele se 

referiu a essa questão nos seguintes termos: 

" ( . . .) H á que c o n s i d e r a r, (...), a e m i g r a ç ~ o d e e 1 e -

mentos úteis, atraídos pelos altos salários pagos 

pelas indústrias nas grandes cidades, ou mesmo a mi-

graç~o constante, dentro do próprio Estado, de uma 

espécie de 'retirantes', em busca de terras vir-

gens. 

A fixação do lavrador à terra constitui um sério 

problema a pedir solução. o homem é naturalmente 

apegado ao torr~o natal e só o abandona, martiriza-

do, quando daquela terra cansada já não consegue ha-

.< • d f 'I· 31 ver o neceSSdrlO para o sustento a sua aml la." 

Há que se destacar, antes de prosseguir, que a ma-

nutenção e mesmo ampliação do sistema de pequenas e médias pro-

priedades era de importância fundamental para grande parte 

das forças representadas pela Coligação Democrática, princi-

palmente para as oligarquias mercantis-exportadoras que compu-

nha~ o substrato básico em torno do qual as forças integrantes 

da Coligação haviam se unido. 

A concepção sobre a forma corno a ação governamental 

deveria se realizar esteve revestida pelos pressupostos ude-

nistas, que imprimiram ao discurso-plataforma de Affonso 
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Schwab um caráter autoritário. Assim, baseando grandemente a 

essência de sua mensagem em trechos de discursos do Senador 

José Américo, presidente da UDN, propunha como solução para os 

problemas agrários a modernização do sistema produtivo. Essa 

se faria via mecanização e recuperação dos solos, principal-

mente, "( ... ) a recuperação imediata dos vales dos pequenos 

. 32 
rlOS". Sobre estes aspectos, assim se expressou: 

"( ... ) Somente medidas inteligentes de recuperação e 

conservação do solo, orientando e ajudando o homem 

do campo a construir novo sistema agrário, de acor-

do com os altos padrões técnicos que já atingimos em 

outros aspectos da vida nacional, poderão atenuar 

essa migração. 

( . . . . . . . ........ ) 

Com a mecanização da lavoura, a produção seria sen-

sivelmente maior e mais lucrativa, proporcionando ao 

povo um mais alto padrão de vida, ao passo que so-

brariam braços para serem aplicados em atividades 

. dto. 33 ln us rlals". 

Especificou, a seguir, um amplo conjunto de medidas 

objeti vando o "aparelhamento da agr icul tura" as quais são se-

quenciadas por um roteiro de ações a serem implementadas nos 

demais setores produtivos e da administração pública. 

Finalmente, deixava mais ou menos claro que esse con-

junto de ações deveria ser implementado segundo a concepção 

advogada pelo senador José Américo (Presidente da UDN) a qual 

enfatizava que: 



"( ... ) Num Pais como o nosso ainda desajudado de uma 

força de espirito coletivo orientadora e disciplina

dora, s6 o governo pelos seus aparelhos está apto a 

realizar as grandes mudanças que se impõe em nossa 

estrutura primitiva. 56 esses instrumentos, de cima 

para baixo, sem resistências dilatoriais, tornam 

viáveis as refurmas mais instantes que a ausência de 

imaginaç~o e de iniciativa empreendedora de nossos 

dirigentes vem deixando para as calendas gregas. (De 

um discurso do senador José América) ."34 

. Resultado das eleições 
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Os resultados da competição político-eleitoral confir

mam as observações que se fez quanto à natureza e o conteúdo 

das campanhas políticas. Além disso, demonstram o tipo de so

lidariedade política a que estava vinculado o eleitor capixa

ba. 

Verifica-se que, pelas características do eleitorado, 

eminentemente rural, se os conteúdos das mensagens definissem, 

ou melhor influissem decisivamente nas preferências do eleito

rado, seria lícito ocorrer a vitória da Coligação Democrática. 

Entretanto, sob esse aspecto o resultado deu "zebra", 

pois a vitória foi dada ao candidato que propunha maior aten-

ção para "as classes trabalhadoras dos grandes centros", que 
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Concretamente, refletiu, novamente, a astúcia dos lí-

deres do PSD que, além do contingente de votos assegurados 

por seus correligionários, no interior do Estado, garantiu, 

também, os votos urbanos que o PTB conseguia agregar. Por ou-

tro lado demonstrou que Carlos Lindenberg na direção do par-

tido, ao contrário de Jones dos Santos Neves, havia mantido e 

até ampliado suas bases, o que garantiu a vitória da aliança 

PSD/PTB para os cargos majoritários tanto no nível federal co-

mo no estadual. 

Apesar da grande frente ampla formada pela Coligação 

Democrática, não seria, ainda, nesse pleito, que ela consegui-

ria realizar seu objetivo de derrubar a hegemonia do PSD. 

Apenas conseguiu reduzir em alguns pontos as margens de ganho 

do PSD, que no pleito de 1947 fora um pouco maior. A estra-

tégia da Coligação Democrática havia falhado outra vez. Se-

ria preciso entrar em cena um coronel oriundo das hostes pes-

sedistas e aproveitar uma conjuntura de certa fragmentação in-

terna no PSD, para que, tal intento fosse conseguido. Tal tá-

tica, porém, se verá na análise do próximo pleito. 

Em termos numéricos, a vitória da aliança PSD/PTB pode 

ser visualizada nos quadros IX.46 a IX.50 (em anexo). 

Desse ângulo verifica-se que a nível federal, Getúlio Vargas, 

obteve 48,9% dos votos partidários, enquanto que Cristiano Ma-

chado e Eduardo Gomes obtiveram respectivamente 16,9% e 34,1%. 

Para o Senado a Aliança PSD/PTB conseguiu 58,5% e a Coligação 

Democrática 41,5%, dos votos partidários. Para o Governo es-
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tadual a parida~e se manteve praticamente a mesma do Senado. 

A aliança PSD/PTB conseguiu 58,8% e a Coligação Democrática 

41,2%, dos votos partidários. 

Quanto a representação proporcional o PSD 

obter a maioria dos votos tanto para a Câmara dos 

conseguiu 

Deputados 

como para a Assembléia Legislativa. Porém, dada a fragmenta-

ção p3rtidária, essa maioria não era absoluta, pois a soma 

dos votos dados aos demais partidos era maior do que a que o PSD 

obteve individualmente. Assim, para a Câmara Federal obteve 

43,7%, dos votos partidários, conseguindo eleger 4 represen

tantes. Os demais votos estiveram distribuídos entre a UDN 

que conseguiu 20,4% e elegeu 1 representante, a Coligação PSP/ 

PR/PRP/PRT/PDC, que conseguiu 24,1%, e elegeu 2 representan

tes, e o PTB que conseguiu 11,8% dos votos partidários, mas 

não elegeu nenhum representante porque não atingiu o quociente 

eleitoral. 

Tais resultados demonstram, ainda, que em relação ao 

pleito de 1945, o PSD perdeu espaço na Câmara dos Deputados, 

pois conseguira 63,7% dos votos partidários, naquele pleito. 

Como conseqüência possuia uma bancada de 6 deputados contra 

apenas 1 da UDN. 

Se na Câmara Federal o PSD havia perdido espaço, o 

mesmo não ocorreu com relação a Assembléia Legislativa, p~is 

com esta eleição, ele conseguiu aumentar sua margem de ganho 

de 30,9%, em 1947, para 42,2%. Em função disso sua bancada 

aumentou de 14 para 15 deputados. A UDN manteve praticamente 

a mssma posição de 1947, em termos percentuais de número de 
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votos obtidos. Porém, como alguns dos pequenos partidos não 

atingiram o quociente eleitoral, os partidos maiores acabaram 

lucrando na distribuição da representação partidária. Assim, 

a UDN passou de 6 para 7 representantes. Entre os pequenos 

partidos, o que conseguiu melhor p2rformance foi o PTB. isso 

porque de um total de 8,5% dos votos partidários obtidos, em 

1947, elevou sua margem de ganho para 17,9%, nessa eleição. 

Como conseqüência, aumentou sua bancada de 2 para 6 deputados. 

o PRP manteve a mesma posição de 1947 com 7,0% dos votos o 

que lhe garantiu, novamente, dois representantes. Finalmente 

a Coligação PSP/PR obteve 8,4% dos votos partidários conse-

guindo, assim, eleger 2 representantes. Os demais partidos 

- PDC, PRT, PSB e POT - tiveram votação inexpressiva. A soma 

dos votos dados aos quatro partidos juntos significou apenas 

3,9% do total dos votos partidários. 

Esses resultados para a Assembléia Legislativa re-

velam, por outro lado, que a fragmentação verificada em 1947 

tendeu, nesse pleito, a se reagrupar tanto em torno do PSD 

como do PTB. Quanto ao PTB parece lícito considerar que, 

de certa forma, ele teria agregado os votos que poderiam ter 

sido daàos ao PCB, na medida que esse partido fora extinto. 

Isso porque dentro do espectro partidário existente o PTB era 

o canal mais próximo para os eleitores ào PCB. 

Com essa configuração geral das forças políticas, bas

tante favorável à Aliança PSD/PTB tanto a nível do Executivo 

como a nível do Legislativo, se verá, no próximo item, que o 

Projeto desenvolvimentista preconizado por Jones dos Santos 

Neves não sofrerá grandes resistências à sua implementa-
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ção. Apesar das fissuras que ocorreram entre os líderes pes

sedistas e os petebistas, em relação ao preenchimento dos car

gos de direção, se verá que em relação ao conteúdo da políti-

ca de desenvolvimento - voltada para a criação de bases para 

a industrialização - não foram colocados obstáculos à sua exe

cução. 
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2. A ACAO DO ESTADO SOB A DIRECAO DE JONES DOS SANTOS NEVES 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES 

O Aparelho de Estado herdado por Jones dos Santos Ne-

ves oe seu antecessor era, praticamente o mesmo que Carlos 

Lincenberg havia encontrado. A não ser a extinção da Secreta-

ria de Saúde, Carlos Lindenberg, não promoveu nenhuma outra 

altE~açao significativa na estrutura institucional do Estado. 

Tamtém não modificou o conjunto das atividades realizadas por 

cadê um desses órgãos. 

A estratégia adotada por Jones dos Santos Neves para 

defi~ir o secretariado, em função dos compromissos assumidos 

com-com o PTB, foi a de, inicialmente, atender os referidos 

pro~lssoS, para, posteriormente, articular modificações, 

alg"..:~s casos, e em outros impor os 1 íderes que ele escolheu. 

em 

Por outro lado, o grau de importância relativa de al

gumês secretarias se modificaram no conjunto, assim como novas 

estr~turas foram criadas. 

Assim, no momento imediato à sua posse, no Governo do 

EStêjO, as secretarias foram confiadas aos líderes dos dois 

par~idos segundo a seguinte distribuiçao: Secretaria de Gover-

no, Erildo Martins - PSD; Secretaria de Interior e 

Nunc dos Santos Neves PSD; Secretaria de Fazenda, 

Justiça, 

Ary Viana 

- P~~~ Secretaria de Educação e Cultura, Sebastião Rosa Macha

do - PTB, Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas, 

Her~es Curry Carneiro - PSD; Procuradoria Geral do Estado, 
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José Rodrigues Sette - PSD. Para os departamentos ligados di-

retamente ao governador foram indicados os seguintes líderes: 

Departamento Estadual de Saúde, Jaime dos Santos Neves - PTB; 

Departamento Estadual de Estatística, Antônio Lugon - PSD; De-

partamento do Serviço Público, José Celso Cláudio - PSD; e De-

partamento das Municipalidades, Antônio Jacob da Paixão - PTB. 

Na prefeitura de Vitória ficou Álvaro de Castro Matos, até que 

se àefinissem as negociações com o PTB. Finalmente, para o 

Coma~do Geral da Polícia Militar designou o Major Maurício Leal 

Silva, e para a chefia da Polícia o Cel. José Parente Frota. 36 

Visando implementar uma política no sentido de dotar 

o Es~ado de estruturas econômicas e mecanismos institucionais 

capazes de funcionar como força motriz de um futuro desenvol-

vimento industrial da economia espírito-santense, Jones dos 

Santos Neves, meses depois, articulou significativas modifica 

ções nos órgãos considerados chaves para realização dessa po-

lítica. 

A implementação do Plano de Valorização econômica do 

Estado, que expressou o delineamento mais geral dessa dire-

triz, exigia um certo suporte tecnocrático como corolário à 

sua execução. Aparato este que, na verdade, o Aparelho Re-

gional de Estado não havia ainda utilizado, e cuja introdução 

seria inaugurada por Jones. Para tanto, valeu-se dos técnicos 

exis~entes no Espírito Santo e, também, dos que trouxe de São 

Paulo e Rio de Janeiro para tal fim. 

Dessa perspectiva, os aparelhos considerados chaves pa-

ra as tarefas do projeto jonista, precisavam de uma direção 

capaz de imprimir o dinamismo que o referido projeto reque-
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ria. Sobre este aspecto, os maiores obstáculos estavam no 

acordo que selou a aliança PSD/PTB. Nesse acord~ ficara acer-

tado uma divisão de cargos de direção entre os dois partidos. 

Entre os cargos que foram reservados para o PTB estava a Se-

cretaria de Educação e a Prefeitura de Vitória que, como se 

verá, tinham importância fundamental para a implementação das 

dire"crizes quer da política social quer da política econômica. 

Na medida em que Jones queria dar uma direçãon~

tica- a esses órgãos, sua saída foi a articulação através da 

direção nacional do partido trabalhista: 7 Assim, com 

"C ... ) a presença do Sr. ~dison Cavalcante, Presi-

dente do Diretório Estadual e porta-voz do Sr. Ge-

t~lio Vargas na politica capixaba C ... )."38 

e apos 

"C ... ) longas demarches, que, por vezes, atingiram 

proporções de nervosismo e amargas queixas nos cir-

culos trabalhistas. C ••• ) , 
39 

che9aram as seguintes decisões: para a Prefeitura de Vitória, 

"C ... ) A escolha recaiu na pessoa do engenheiro José 

Ribeiro Martins. Trata-se de elemento completamente 

apolitico, que jamais se filiou a qualquer 

ç~o. C ... ). Neutro, portanto, em matéria de 

40 c a; lO 

e, para a Secretaria de Educação, 

"C ... ) ficou assentado que a substituiç~o em 

agremia-

politi-

foco 

seria feita por um elemento indicado diretamente pe

la direç~o nacional do PTB".41 
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Com efeito, essa indicação recaiu no educador paulis-

ta Rafael Grisi que, em 25 de julho de 1951, assumiu, defini-

42 tivamente, a Secretaria de Educação e Cultura. 

Paralelamente, Jones cuidou do aparelhamento das ati-

vidades de viação e obras públicas, promovendo, para isso, o 

desmembramento da Secretaria de Agricultura, Viação e Obras 

Públicas. Resultou daí a Secretaria da Agricultura, Terras e 

Colc~ização, cuja direção foi, inicialmente, entregue a um 

prócer pessedista - Lauro Ferreira Pinto, e posteriormente a 

um líder do PRP - Enrico Aurelio H. Ruschi; e a Secretaria de 

Viação e Obras Públicas cuja direção permaneceu com o enge-

h . C C . 43 n eiro Hermes urry arneiro. 

Dada a importância que foi atribuída a Secretaria de 

Viação e Obras Públicas, para a execução da política econômica, 

ela foi super equipada tecnicamente e absorveu a maior parte 

dos recursos financeiros do Estado, em média 42,7%. (Ver qua-

dro V.18). Além disso, os departamentos e órgãos vinculados 

a essa secretaria tiveram todos direção técnica. Entre eles 

cabe destaque o Departamento de Estradas de Rodagem que foi 

confiado ao engenheiro Luiz Serafim Derenzi e a Administração 

do Porto de Vitória que esteve a cargo do superintendente Jou-

bert: de Barros. 

Finalmente, na Secretaria de Governo Erildo Martins, 

foi substituído pelo estatístico Tulo Hostilio Montenegro que 

dinamizou as atividades de assessoramento técnico ao Governa-

dor. Além dessa, outras substituições foram realizadas ao 

longo da administração,44 porém não produziram grandes impac-
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tos quer sobre a política governamental quer na aliança inter

partidária - PSD/PTB. 

2.2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

Os contornos mais gerais da política de desenvolvimen-

to realizada por Jones dos Santos Neves estiveram fortemente 

marcados pela influência das correntes de pensamento que na 

Europa e Estados Unidos, preconizavam o chamado "Welfare Sta

te" como forma de relacionamento entre Estado e scx::iedade. 45 
T0-

davia, como se sabe, tal forma de relação demarca o estágio de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista em que a in

dustrialização e a forma monopolista de produção predomina na 

forrr,ação social. Portanto, a problemática que se coloca nas 

relações entre a instância do político (Estado) e as demais 

instâncias (econômico e ideológico), e entre essas instâncias 

e as práticas das classes sociais é bem distinta daquela que 

se verifica em uma formação social, cujo estágio de desenvol

vimento se encontrava em transição da fase mercantil para a 

fase de industrialização, como era o caso do Brasil dos anos 

50. E mais, no caso do Espírito Santo, seu desenvolvimento 

sócio-econômico caracterizava-se por estar, sob esse ponto de 

vista, atrasado em relação ao conjunto nacional. 

ainda era predominantemente primário-exportadora. 

Sua economia 

Buscando as razões mais profundas para tal orientação 

verifica-se que, apesar dos fundamentos teóricos do Estado So-
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cial balizar as premissas orientadoras de seu Governo, a ra-

zão mais premente está na incorporação da concepção varguista 

sobre a forma de desenvolvimento nacional. Na verdade Jones 

dos Santos Neves não fora apenas amigo e admirador de Getulio 

Vargas, mas sobretudo seu discípulo. Neste sentido, a orien-

tação de seu programa de governo, principalmente no que tange 

à política social, tem suas raízes no aprendizado vivenciado 

d - d d . 46 urante o perlo o esta onovlsta. 

Por outro lado, o fato de Jones ter chegado, novamen-

te, a direção do Aparelho Regional de Estado, pelo voto dire-

to, ao lado de Getúlio Vargas, que retoma, no plano nacional 

seu projeto de industrialização acelerada, 47 vai lhe propor-

cionar, além do necessário respaldo, diretrizes que se coadu-

nam com o projeto de desenvolvimento que ele trazia para o 

plano regional. 

Este projeto em suas linhas básicas foi definido por 

Jones, tanto em sua plataforma governamental como no discur-

so-programa que pronunciou no ato de sua posse na Assembléia 

Legislativa. Nesses discursos, além de enfatizar as linhas 

centrais de seu programa governamental, ressaltava dois pontos 

básicos sob os quais apoiaria sua ação. o primeiro deles de-

marcava o propósito de continuar a realização do plano de de-

sen\-olvimento que traçara para o Espírito Santo quando fora 

Interventor do Estado, o qual consubstanciava-se no triângulo: 

"saneamento, produção e transportes", e que ele incluiria, 

b
' . 48 agora, tam em, o setor energla. o segundo colocava o plane-

jamento como meio imprescindível para ordenar e viabilizar a 

ação governamental. Sobre esse aspecto Jones argumentava que: 



"( .. ) Os novos tempos nos ensinam que o Estado é 

funç~o das condições econômicas que predominam em 

sua organizaçao social. Daí a necessidade imperiosa 

de fortalecer as suas forças econômicas e racionali-

zar a sua administraç~o. Impõe-se o abandono das 

fórmulas românticas de uma direç~o sem objetivos nem 

bússola, pelo roteiro seguro da planificaç~o realis-

49 ta." ( ... ) 
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E, apos citar várias experiências de planejamento, em 

G1VerSOS palses do mundo, fixava o planejamento como ponto de 

partida e pedra angular orientadora das ações de seu governo. 

Ou, mais precisamente, em suas próprias palavras: 

"( ... ) A tarefa administrativa inicial consistirá, 

pois, na estruturaçao de um planejamento em que fi-

gurem os objetivos essenciais ainda não colimados, 

pela atualização do primitivo esquema e pelo acrés-

cimo de outras realizações imprescindíveis à con-

quista de nossa emancipação econômica e social. Pa-

ra essa obra ingente, conclamamos, desde já todas as 

inteligências e vontades, sem qualquer exceç~o, que 

comunguem dos mesmos anseios pela grandeza e 

prosperidade do Espírito santo".50 

pela 

Com efeito, tal determinação se consubstanciou no 

Plano de Valorização Econômica do Estado, cuja mensagem so

licitando recursos financeiros para sua execução foi encami

nhada à Assembléia Legislativa em 23 de maio de 1951. Tra-

mitou na Assembléia como projeto de Lei nº 53/51 recebendo 

parecer favorável de todas as comissões técnicas, duas emendas 
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da Comissão de Economia, e uma do deputado Annibal Faria (UDN). 

As emendas apresentadas pela Comissão de Economia foram: a) 

elevando o valor do empréstimo de cem milhões de cruzeiros pa-

ra cento e cinquenta milhões de cruzeiros, e b) autorizando 

o Poder Executivo a regulamentar e cobrar pedágio, devido pelo 

trânsito de veículos nas estradas que seriam pavimentadas no 

território estadual. A emenda apresentada pelo deputado Anni-

bal Faria propunha que se acrescentasse ao artigo 5Q do pro-

jeto de Lei a retificação de alguns trechos, bem como a am-

pliação da estrada de rodagem, que parte da sede do município 

de Alegre e vai até a divisa do município de Iúna com o Estado 

de Minas Gerais. As emendas apresentadas pela Comissão de 

Economia foram aprovadas e a do deputado Annibal Faria rejei-

tada, na discussão final e aprovação do projeto na sessão ple-

" d bl ' . 51 narla a Assem ela. 

Da aprovação do referido projeto de lei resultou a Lei 

n Q 527, de 3 de outubro do mesmo ano, a qual definiu os rumos 

da política econômica do governo Jones dos Santos Neves. 

o Plano de Valorização Econômica do Estado, que seria 

implementado nos moldes previstos por esta Lei, definia o pra-

zo de 5 anos, para sua execução, e elegia quatro áreas como 

beneficiárias dos investimentos. Para tanto previu uma do-

tação global da ordem de Cr$ 634.700.000,00, a qual correspon-

dia a 39% do total da receita estadual estimada para o quin-

qüênio. Desse total, 35% foram destinados para as obras do 

porto de Vitória, 23% para ampliação do suprimento de energia 

elétrica, 30% para o setor rodoviário, e 11% ao fomento da 

produção agrícola. (Ver quadros V.14, V.15, V.16). 
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Um dos aspectos que chama atenção no referido plano é 

o fato de sua justificativa não estar fundamentada em um diag-

nóstico da economia estadual, e sim, sobre os aspectos posi-

tivos e as vantagens do planejamento como técnica para al-

cançar objetivos a longo prazo. Assim, após extensa explana-

ção dessas vantagens enfatiza-se que: 

"Se o Espírito Santo já houvesse atingido um grau 

considerável de desenvolvimento industrial, comerci

al e agrícola, decerto haveria dificuldades em sele-

cionarem-se os objetivos para um programa de inves-

timentos públicos. A situação, porém, se 

muito diversa, e bem conhecidas são nossas 

apresenta 

defici-

ências básicas em relação aos fatores do desenvolvi-

mento econômico. Por isso mesmo, julgamos n~o ha-

ver necessidade de extensa justificativa dos proje-

tos que, em nosso parecer, devem merecer prioridade, 

quando se cogita de estabelecer condições para uma 

significativa expansão da economia do Estado. 

Entendemos que o progresso do Espírito Santo depen-

de, essencialmente, de melhor aparelhamento e 

pliação do porto de Vitória; de aumentar 

velmente o suprimento de energia elétrica 

considera-

em todo 

o Estado; de completar-se a construção e melhorarem

se as condições técnicas dos troncos rodoviários; de 

fomentar-se a produção agrícola, em especial na re-

gião sul, mediante a criação de colônias agrícolas, 

destinadas principalmente a produzir artigos de ali-

52 
mentação." 
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Na verdade, o Espírito Santo de então, ao contrário 

dos demais Estados da região sudeste, era extremamente carente 

de mão-de-obra técnica. Essa carência era resultante da vi-

gência das relações de produção pré-capitalistas e da conco

mitante base econômica do Espírito Santo, ainda, dominantemen-

te, primário-exportadora. Na medida em que tal conformação 

sócio-econômica não demandava especialização da força de tra

balho nem tão pouco uma ação empreendedora do Estado no domí-

nio econômico,53 a questão do conhecimento técnico não se co-

locava como problema, para os governos que até então 

gerenciado a ação estatal. 

haviam 

Dessa perspectiva se explica a quase inexistência de 

estudos capazes de fornecer subsídios à formulação de políti

cas públicas, bem como, o número reduzido de Instituições de 

Ensino voltadas para a formação de mão-de-obra especializada 

no Estado. Em termos de formação educacional de nível supe-

rior o Espírito Santo so possuia duas Faculdades: Direito e 

Odontologia. Como se verá, é neste governo que o ensino su-

perior é ampliado no Espírito Santo com a criação da Universi

dade do Espírito Santo. 

Assim, tanto para a definição das obras do porto de 

Vitória, como do setor de energia e do rodoviário Jones partiu 

de dois planos de investimentos que havia elaborado quando fo

ra Interventor. O "Plano de Saneamento, Produção e Transpor

tes", definido pelo decreto-lei n Q 15.518 de 06/05/44, que ha

via implementado em parte, e o "Plano Estadual de Eletrifica

ção", aprovado no final de sua gestão interventorial, mas não 

implementado (ver quadro V.14l. 
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. Implementação do ·Plano de Valorização Econômica do Estado· 

A execução do Plano esteve basicamente a cargo da Se-

cretaria de Viação e Obras Públicas, cuja direção Jones con-

fioe ao engenheiro Hermes Curry Carneiro. Na verdade, uma das 

primeiras providências da administração Jones foi cuidar do 

aparelhamento institucional do Estado para permitir a execução 

do plano. Nesse sentido, ele desmembrou a antiga Secretaria 

de Agricultura, Viação e Obras Públicas em duas Secretarias. 

Assim, através da Lei nº 511, de 16/07/51, foi criada a Secre-

taria de Viação e Obras Públicas e a Secretaria de Agricultu-

T C 1 . - 54 ra, erras e o onlzaçao. 

Parte da execução das obras estiveram a cargo de fir-

mas empreiteiras e parte a própria Secretaria de Viação e 

Obras Públicas as executou, além da tarefa de coordenar, acom-

panhar, controlar e fiscalizar a execução global do Plano. 

Concretamente, cada uma das áreas previstas no plano 

esteve a cargo de um dos órgãos da referida Secretaria, exceto 

energia elétrica que foi criado, na Secretaria, uma Comissão 

. 1 55 d . d l' h Especla estlna a, exc uSlvamente, a acompan ar a execução 

dessa parte do plano, que esteve a cargo de empreiteiras. 

Com efeito, as obras do Porto estiveram a cargo da 

Administração do Porto de Vitória, órgão vinculado à Secre-

taria de Viação e Obras Públicas, a qual executou a maior par-

te das obras assessoradas pela firma especializada "Engenharia 

Civil e Portuária S/A~56 Em linhas gerais as obras constantes 

do plano foram executadas sem grandes alterações. 
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Na área de energia elétrica as empresas ganhadoras da 

concorrência pública para construção das usinas foram: "Cons-

trutora Nacional S/A" e "AEG Companhia Sul 

tricidade S/A".57 

Americana de Ele-

Os estudos e projetos apresentados por essas firmas, 

com base no Plano de Eletrificação do Estado, modificaram, 

substancialmente, as metas previstas no Plano de Valorização 

Econômica do Estado que propunha a construção de três centrais 

hidroelétricas em bacias hidrográficas distintas (ver quadro 

v. 14) . Na realidade elas concentraram seus esforços no estudo 

da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria e apresentaram proje

tos para aproveitamento integral das quedas d'água desse rio. 

Isso porque tais quedas situam-se a apenas 40km da 

permitindo, num percurso de 38km, o aproveitamento 

capital, 

em quatro 

diferentes estágios, possibilitando uma potência total acima 

de 135.000 HP. Mais precisamente, as usinas previstas no pro-

jeto, eram, sucessivamente, as seguintes: Rio Bonito (24.000 

HP); Timbuí Seco (18.300 HP); Suíssa (70.800 HP); 

poldina (25.700 HP).58 

Santa Leo-

Jones dos Santos Neves, considerando a inviabilidade 

de construir as quatro usinas nos limites de um período gover-

namental, justificou nos seguintes termos a decisão de 

truir a usina de Rio Bonito: 

"( ... ) A eleiç~o dessa central elétrica como ponto 

de partida para a eletrificaç~o do Estado obedece ao 

propósito estabelecido nas diretrizes do atual go

verno de preferência às centrais que mais se aproxi-

marem dos 'centros de gravidade' econômica. E Vit6-

ria está nesse caso. A situação estratégica de seu 

cons-



porto de mar, localizado no estuário do 

Vale do Rio Doce, em posiçfto geográfica medianeira 

entre o Norte e o Sul do Pais, tendo como tributá-

rias as regiftes de todo o "hinterland" mineiro, o 

crescente caudal de minério de ferro que desce das 

vertentes do Itabira em busca do oceano para se en-

contrar com o carvfto importado, tudo isso faz deste 

litoral um centro monopolizador de futuras indús-

t
. 59 r1as. ft 
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A parte do Plano, referente ao setor rodoviário, este-

ve a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem, também su-

bordinado a SVOP; cuja direção fora confiada ao engenheiro 

Luiz Serafim Derenzi. Esse Departamento, além das obras pre-

vistas no plano, construiu, também, diversas estradas vicinais 

e pontes em todo o Estado, e executou o trabalho de manutenção 

das mesmas, dado que, praticamente, a pavimentação asfáltica 

esta\'a sendo introduzida no Estado com as obras do plano. 60 

Finalmente, a Divisão de Obras Públicas, da SVOP, fi-

cou encarregada da construção do Frigorífico e Armazém n Q 4, 

constante das obras do Porto de Vitória e das "Casas do Lavra-

dor" integrantes da política de Fomento Agrícola prevista no 

plano. Além de diversas obras públicas que foram realizadas 

durante a gestão de Jones dos Santos Neves. 61 

A política de fomento agrícola, propriamente dita, foi 

implementada pela Secretaria de Agricultura, cuja criação, Jo-

nes considerava como parte da ação prevista no Plano. 
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Apesar de todo um discurso, em torno do fomento agrí

cola e da atenção que se precisava dar as atividades rurais, 

visto que "75% da 
62 

mao-de-obra remunerada do estado" estava 

empregada nessas atividades, as medidas substantivas destina

das a este setor foram bem menos expressivas do que as dos de-

mais. Isso tanto em relação ao Plano, como em relação ao con-

junto de ações do Governo. A análise da distribuição dos re-

cursos, previstos para o plano, demonstra a oposição de fato 

que foi reservada para o setor agrícola (ver quadro V.14). 

Na verdade sua inclusão se fazia necessária, na medi-

da que o bloco PSO/PTB, que garantia apoio e sustentação ao 

governo Jones, constituía-se, em sua maioria, por representan

tes do capital agrofundiário, e nesse sentido era preciso con

templar de alguma forma esses interesses. 

Assim, as medidas concretizadas nesse setor não dife

riram muito das que tradicionalmente vinham sendo implementa-

das desde o início do século. A única inovação introduzida 

esteve no fato de se dividir o Estado em 17 regiões agrícolas 

e, em cada uma delas, instalar as chamadas "Casa do Lavrador". 

Tal medida se implementou com o objetivo de se levar a assis

tência ténica ao produtor rural, ao invés de esperar que ele 

viesse procurar a Secretaria com tal fim. 

Para assessorar tecnicamente esse programa Jones con

seguiu, com o governador de São Paulo - Lucas N. Garcez - que 

o agrônomo Paulo Cubba Souza ficasse à disposição do Governo 

do Espírito Santo, o qual juntamente com os aqrônomos do Esta

do atuaram no sentido de "influirem na evolução dos nossos mé

todos de exploração agricola."63 
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Um fator que auxiliou de forma preponderante a atuação 

do Governo Jones no setor agrícola, funcionando como comple-

mento às ações previstas no plano, foi a ação do Ministério 

da Agricultura no Estado. Com efeito, oito convênios foram 

assinados com o referido Ministério para execução e manutenção 

de diversos serviços, tais como: defesa sanitária animal e fo

mento da produção animal; defesa sanitária vegetal e fomento 

da produção vegetal; reflorestamento; instalação de Escola 

Agrotécnica em Alegre, etc. Tal articulação, favorável para o 

Espírito Santo, foi facilitada pelo fato da Seção de Fomento 

Agrícola do Ministério estar sob a direção de um técnico ca

pixaba - Dr. Benvindo de Novaes. 64 

Em suma, se a conjuntura desenvolvimentista propalada 

pelo nacionalismo econômico, vigente durante o Governo Vargas, 

ofereceu a Jones dos Santos Neves o argumento básico para pro-

por a ação intervencionista do Estado no Espírito Santo, o 

planejamento, tomado enquanto instrumento de articulação e 

agregação de interesses, constituiu no mecanismo através do 

qual ele articulou e viabilizou sua proposta governamental. 

Dessa forma ele reorientou o sentido da política de desenvol

vimento sócio-econômico do Espírito Santo, cuja concepção bá

sica trazia por substrato a alternativa industrializante, como 

via transformadora da base sócio-econômica do Estado. Os efei

tos resultantes provocariam, ao longo do tempo, as transfor

mações requeridas pelo desenvolvimento capitalista. Porém, o 

rítmo dessas transformações seria lento e só se efetivariam 

duas décadas depois, em virtude mesmo das defasagens estrutu

rais que caracterizavam o espaço sócio-econômico espiritossan-
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tense em relação aos demais Estados da região sudeste. 

As análises das formas de obtenção de recursos e as 

prioridades de alocação dos mesmos, realizadas a seguir, cor-

roboram as análises efetuadas e evidenciam as articulações 

que Jones empreendeu com o Governo Federal para viabilizar fi-

nanceiramente seu projeto político. 

2.3. BASES DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O esquema de financiamento, previsto no "Plano de Va-

lorização Econômica do Estado", na prática não funcionaria in-

tegralmente (ver quadros: V.15 e V.16). As previsões quanto 

ao crescimento da receita orçamentária e a fixação da despesa 

de custeio em torno de Cr$ 200.000.000,00. de certa forma, se 

. . 65 I d concretIzarIam. sso porque o merca o internacional do 

café estava em alta e a inflação não era ainda tão corrosiva. 

Segundo Carlos Lessa, ela esteve em torno de 14,9% durante 

50. 66 Assim, efeitos da assolou Estado os anos os seca que o 

na safra de 1951/52, e o problema da broca que danificou boa 

parte da safra cafeeira, nesses anos, acabaram por ser atenua-

dos. Além disso, Jones dos Santos Neves majoraria em 0,5% o 

"Imposto de Vendas e Consignações", o que lhe permitiu aumen-

tar, ainda mais, a receita tributária estadual. 

Entretanto, as previsões relativas aos recursos extra-

orçamentários se revelariam totalmente insubsistentes. Com 

efeito, o orçamento, para o ano de 1952, previra uma arrecada-
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ção, nesse item, da ordem de Cr$ 104.223.000,00. Desse total 

20 milhões foram previstos para venda de áreas aterradas com 

as obras do porto, e 80 milhões para operações de crédito re-

sultante da colocação de 400.000 apólices, previstas na Lei nº 

67 527, de 02/10/51, que aprovou o Plano. 

Todavia, apesar das considerações positivas, em rela-

ção as possibilidades do mercado capixaba, constante da pro-

posta do Plano, este não fora receptivo ao apelo do Governo. 

Nenhuma fração da área aterrada foi vendida, nesse ano, e a 

venda das apólices foi insignificante. Com esses títulos o 

68 Estado arrecadou, apenas, Cr$ 7.176.600,00. O capital pri-

vado deveria participar, posteriormente, na fase de distribui-

ção, portanto, nesse momento, não investiu em energia elétrica 

em cooperação com o Estado. Por sua vez, o Governo Federal 

não realizou o pagamento antecipado dos investimentos já efe

tuados no Porto de Vitória pelo Governo Estadual. 69 Finalmen-

te, o pedágio, que a Lei instituiu, em substituição a taxa de 

contribuição de melhoria, que o projeto inicial havia propos-

to, não poderia ainda ser cobrado, porque as estradas simples-

mente não estavam prontas. 

A maior parte desses recursos extraordinários repre-

sentavam a massa do capital inicial, que seria necessário ob-

ter para começar a implementação do plano. Dado que os meios 

previstos, para a execução, se revelaram ineficazes, tal fato 

provocou modificações na estratégia inicial. 

Na verdade, no ano de 1952, Jones acreditou nas pos-

sibilidades previstas e não esperou o término do exercício pa-
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ra iniciar a execução do plano. Resultado: as receitas ordi-

nárias não cobriram as despesas realizadas. o balanço geral 

do exercício registrou um déficit de Cr$ 87.671.000,00 que em 

última análise acabou financiando a execução do plano (ver 

quadro V. 17) . 

Para os exercícios seguintes, sua estratégia se modi-

ficou substancialmente. Assim, cuidou tanto de aperfeiçoar a 

arrecadação, pela introdução de novos controles no Serviço de 

d - FO 1° - 70 d t Arreca açao e lsca lzaçao, como e aumen ar a carga tribu-

tária. Para tanto enviou à Assembléia projeto de Lei, criando 

o "Fundo especial para pavimentação de rodovias" o qual se 

transformou na Lei nº 664, de 26/11/52. De acordo com essa 

Lei os recursos do referido fundo se constituiram com a rnajora-

ção em 0,5% sobre o imposto de vendas e consignações, cuja ar-

recadação foi autorizada para os exercícios de 1953 a 1957 in-

1 ° 71 
C USlve. Outra saída seria a realização de empréstimos 

bancários. Concretizaria, assim, com o Banco do Brasil S/A, 

no ano de 1953, operações de crédito no valor de Cr$ 62.326.880,00. 

Porém, estes empréstimos não foram suficientes, pois o resul-

tado final do exercício registrou, novamente, um déficit da 

ordem de Cr$ 33.424.695,00. E, em 1954 novos empréstimos se-

riam efetuados, cujo total se elevaria a Cr$ 195.703.000,00, 

em 1954. (Ver quadro V.17). 

Entretanto, esses recursos ainda não bastaram. Isso 

porque além das obras do "Plano de Valorização Econômica" Jo-

nes realizou uma série de outros empreendimentos nos demais 

setores da administração pública em todo o Estado. Na ver-

dade, obras menores, se comparadas com as previstas no plano, 
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mas na medida que foram numerosas os custos acabaram se re-

fletindo nas finanças do Estado. Estas se constituiram em 

prédios escolares, postos de saúde, ambulatórios, estradas 

vicinais, pontes, serviços de saneamento e abastecimento de 

água, foruns, cadeias, delegacias, etc. Ao todo somaram 668 

realizações listadas na última mensagem governamental que en-

viou à Assembléia. 

A lacuna existente seria preenchida através de arti-

culações com o Governo Federal. Com efeito, o plano em exe-

cução pela administração Jones, de certa forma, enquadrava-se 

nas diretrizes da política econômica nacional levada a efeito 

pelo Governo Vargas. Mais precisamente, com a política de in-

dustrialização acelerada estava sendo montado, a nível na-

cional, estruturas institucionais e financeiras cap3zes de 

72 dar suporte a mesma. Nesse sentido, a criação do Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico, em 1952, ao lado da di-

retriz de que os grandes investimentos públicos em atividades 

de infra-estrutura básica deveriam ser realizados pela grande 

empresa estatal, redefiniu as ações que estavam sendo empreen-

didas a nível estadual. 

Sônia Miriam Draibe, ao analisar a política A • econornlca 

do Governo Vargas, assim se expressa com relação a empresa pú-

blica e aos investimentos na área de energia elétrica: 

"C ... ) Pode-se dizer que o projeto de industrializa-

ção varguista conferiu a grande empresa estatal um 

papel nuclear, nas áreas novas de inversões, res-

ponsável por fortes impactos dinâmicos sobre a em-

presa privada nacional. C ... ) 



No setor de energia elétrica, estabeleceu-se, desde 

o inicio, uma divisão de encargos entre as esferas 

da administração a responder pelo investimento pú-

blico: empreendimentos estaduais - já em curso - na 

construção de usinas e sistemas de trasmissão, com 

o apoio federal em assistência técnica e 

73 
.ento.-

financia-
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Por conseguinte, as articulações realizadas por Jones 

dos Santos Neves, com o Governo Federal, visando obter finan-

ciamento para a construção da Usina de Rio Bonito seriam po-

sitivas. Concretamente, em 12 de janeiro de 1954, o Governo 

do Estado firmaria convênio com o Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico, no valor de Cr$ 171.798.000,00, pelo qual 

foi transferido para o Banco a responsabilidade dos pagamentos 

contratuais à Cia. Construtora Nacional e A.E.G., empreiteiras 

74 da obra. Em decorrência desse convênio o Governo do Estado 

assumiu o compromisso de organizar uma empresa de energia 

1 , o dO 75 e etrlca para encampar o empreen lmento. Desse compromisso 

resultou a "Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA", 

que se constituiria, definitivamente, como empresa em 6 de se-

tembro de 1956. Apesar dos atritos que ela enfrentou com a 

Companhia Central Brasileira de Força Elétrica, concessioná-

ria, em atuação no Espírito Santo, a partir de então a ESCELSA 

assumiria, gradativamente, as atividades de produção e 

tribuição de energia elétrica no Estado. 76 

dis-

Em relação as obras do Porto o Governo Estadual arcou 

com a maior parte dos investimentos previstos. Apenas uma 

parcela dos recursos foram obtidos com o Governo Federal que 
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transferiu para as referidas obras um auxílio de Cr$ 60.000,00. 

Além disso, em continuidade ao projeto de aparelhamento do 

porto, Jones firmou com o Departamento Nacional de Portos, Rios 

e Canais, em 25 de abril de 1953, um convênio para construção 

de 420m de cais acostável na enseada de Paul, 16 tubulações 

cravadas e 15.000m 3 de aterro hidráulico. 77 

2.4. A FACE SOCIAL E INSTITUCIONAL DO ESTADO NO GOVERNO JONES 

A política social, ao contrário da política econômica, 

não foi contemplada com um plano definidor de suas diretrizes. 

Na realidade, ela seria resultante da própria concepção de de

senvolvimento que norteou as ações do Governo Jones. Na me

dida em que esta apontava a industrialização, como forma de 

atingir os objetivos do desenvolvimento sócio-econômico, a ação 

do Estado deveria ser no sentido de criar as condições básicas 

para tanto. Sob esse aspecto, a força de trabalho represen

tava um dos fatores de produção, portanto, era preciso, tam-

bém, pensar nas condições de manutenção e reprodução desse 

componente, bem como, na preparação de mão-de-obra capaz de 

suprir um futuro mercado industrial. 

Além disso, do ponto de vista das forças políticas na 

direção do Aparelho Regional de Estado, há que se considerar 

que estas forças se constituiam pela Aliança PSD/PTB. A des-

peito das fissuras que se verificaram no interior dessa ali-

ança, entre Jones dos Santos Neves e as lideranças do PTB ca-
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pixaba, de alguma forma, o Governo haveria de atender os in

teresses e demandas colocadas pelos representantes desse par

tido. 

Com efeito, os rumos da política social, levada a 

efeito, nesse período, se definiria nos meandros da articula-

ção entre estes dois conjuntos de interesses. Os contornos 

mais gerais daí resultantes se cristalizaram em torno de dois 

eixos básicos: habitação e educação. 

Nesse sentido, principalmente, a política habitacio

nal respondeu, de certa forma, as demandas populistas coloca

das pelas lideranças petebistas no sentido de atender concre

tamente os interesses das classes trabalhadoras, enquanto que 

a política educacional refletiu mais o caráter autoritário e 

impositivo de Jones, no sentido de viabilizar a modernização 

capitalista, do que a expressão de concessões às classes tra-

balhadoras ou o reflexo de demandas colocadas pelas 

dominantes. 

classes 

Com efeito, a área de habitação foi contemplada com 

uma autarquia especialmente criada para esse fim. Assim, a 

Lei nº 627, de 22/02/1952, criou o Instituto de Bem Estar So

cial - IBES com o objetivo de 

"( ... ) dotar as classes sociais menos favorecidas 

de habitações condizentes com a dignidade 

78 
na. " 

huma-

O projeto inicial previa a construção, pelo IBES, de 

um "nGcleo proletário padrão, dotado de todos os serviços pG-
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blicos indispensáveis à sua independência, ( ... ) ."79 Esse 

conjunto residencial constituia-se de 886 casas, 2 edifícios 

para 40 lojas comerciais, um cinema, um ambulatório médico, 

posto de puericultura, Igreja, escolas, clube social e es-

portivo, 5 campos para recreio de crianças e 5 parques e jar-

dins, o qual seria construído no bairro de Aribiri, no mu-

. ,. d . 1 Ih 8 o nICIpIO e VI a Ve a. 

Posteriormente, a atribuição do IBES seria modifica

da. O Governo convidaria outros órgãos assistenciais 81 para 

par~icipar do empreendimento, e reservaria para o IBES a fun-

ção de supervisionar e fiscalizar a execução do projeto que 

fora denominado de: "N~cleo residencial Alda 82 Santos Neves." 

O processo de repasse dessas casas para as famílias 

operárias poderia tanto ser através de venda como de alu-

guel, e obedecia a um esquema seqüencial de inscrição de can-

diãatos pretendentes. Dentre esses selecionava-se, segundo 

cr i tér ios estabelecidos pelo "Serviço Social do Estado", aque

les que deveriam ser beneficiados. 83 Dessa forma, a mediação 

clientelista, revestida, agora, pelo invólucro da seleção 

segundo critérios técnicos, não mais o "apadrinhamento", per-

manecia com~ forma de relacionamento entre dominantes e do-

minados. 

O outro componente básico da política social expres-

sou-se no setor educacional. Nesse setor, a ação governamen-

tal se realizou em duas frentes distintas. Uma centrada no 

objetivo de "livrar o setor educacional ãas interferências do 

clientelismo político". E a outra, voltada para o objetivo 

de criar estruturas e aparelhos educacionais capazes de dar 
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suporte tanto ao ensino fundamental como de ampliar as bases 

do ensino superior, até então, muito deficitário no Estado. 

A implementação dessa política, princip3lmente a pri-

meira diretriz, não se fez sem grandes atritos no interior do 

bloco regional dominante. Isto porque o clientelismo, como 

forma de articulação com as classes dominadas, constituia-se 

num dos suportes de manutenção da dominação "coronelística·, 

e de preservação da oligarquia, no momento agrofundiária, 

no controle do Aparelho Regional de Estado. 

Por conseguinte, a diretriz governamental de 

"( ... ) praticar a Politica da Educação ao invés de 

fazer politica com a 
84 

educação", 

viria ferir na base a razão de ser desse sistema, solidamente 

constituído desde o nascimento da República, no Brasil. Na 

realidade, essa política contribuiu para estremecer as bases 

da aliança PSD/PTB, bem como, descapitalizou o apoio de muitos 

dos coronéis do interior para com os pessedistas, influindo 

negativamente, no resultado do pleito de 1954, para o PSD. 

Os problemas políticos enfrentados por Jones dos San-

tos Neves para a execução dessa política com o concomitante 

"saneamento" do clientelismo, na Secretaria de Educação, vi-

sanào reduzir o número de "Docentes de Emergência" que 

"( ... ) surgiram no magistério em 1939, cresceram em 

número, ( ... ), atingiram a 700 em 1945, e chegaram 

a ser mais de 1.200 em 1951, constituindo então 60% 

d . t" 'l't t 85 o magls erlO ml 1 an e," 
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teriam origem no próprio acordo que selou a aliança PSD/PTB. 

Nesse acordo ficara acertado que a direção da Secretaria de 

Educação seria entregue a um líder petebista. Entretanto, na 

medida que a formação da mão-de-obra passava exatamente por 

essa Secretaria, a direção desse aparelho era fundamental. A 

saída estratégica encontrada por Jones foi a de entregar, no 

pri~eiro momento, a Secretaria a um líder petebista estadual, 

mas ~eses depois trouxe de São Paulo o educador Rafael Grisi, 

que era filiado ao PTB, a quem entregou a direção da 

. 86 
tarla. 

Com esta tática Jones desobstruiu, em grande 

Secre-

parte, 

os caminhos para realizar uma verdadeira transformação no 

Ensino Público. Seriam redefinidas as estruturas, tanto ad-

ministrativas, como pedagógicas da Secretaria de Educação bem 

come seria ampliado o espectro da formação escolar, com a 

criação de vários cursos de nível superior, e, posteriormen-

te, a própria Universidade do Espírito Santo. 

Assim, a nível das estruturas administrativas e pe-

dagógicas, várias medidas foram to~adas, no sentido de promo-

ver ~m reaparelhamento institucional, cap3Z de dar suporte 

a d:namização do ensino. Entre elas cabe destaque os decre-

tos nº 647 e 648, ambos de 11/10/51, que cuidaram, respecti-

vamente, do problema dos "Docentes de Emergªncia", e da fi-

xaçã.o do número e da distribuição da Rede Escolar Estadual; e 

a Lei nº 549, de 07/12/51, que cuidou da classificação dos 

estabelecimentos de ensino primário em categorias e entrân-

cias, da reestruturação das carreiras do cargo de professor, 

da criação do concurso de remoção e ingresso no m3gistério, 
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da revisão dos critérios de promoção e gratificação, enfim re-

definiu as formas, até então vigentes, de ingresso no magis-

,. , bl . 87 terlo pu lCO. 

E, no âmbito da formação de nível superior, criou as 

seguintes Escolas e Faculdades: Escola de Belas Artes (Lei nº 

518, de 06/09/51, e 610, de 31/12/51 - regulamentação), Es-

cola Politécnica (Lei nº 520, de 06/09/61), 

"destinada ao ensino de engenharia em seus diversos 

ramos, à formaç~o de técnicos altamente habilitados 

para o exercício da atividade profissional e à di-

fus~o e progresso da cultura tecnológica e suas es-

. 1· Õ 88 pecla lzaç es", 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Lei nº 550, de 

07/12/51); Instituto de Música do Espírito Santo (Lei nº 661, 

de 12/11/52); Escola de Auxiliares de Enfermagem (Lei nº 707, 

de 10/01/53) e finalmente a Universidade do Espírito Santo 

(Lei nº 806, de 05/05/84), a qual foi solenemente instalada a 

26 de maio de 1954. 89 

A amplitude das ações, empreendidas pela administração 

Jones dos Santos Neves, no sentido de criar condições para uma 

futura expansão industrial da economia estadual, sem dúvida, 

modi:icaria a face institucional do Aparelho de Estado do Es-

píri'Co Santo. 

Ao longo das análises desenvolvidas especificou-se os 

principais reflexos que, tanto a execução da política econô-

mica quanto a social, produziram a nível dessas estrutu-
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raso Em síntese, o aparelho estatal tanto foi modernizado, 

via reorganização de órgãos e introdução de novas práticas e 

controles administrativos, como também expandiu-se, pela in-

serção de determinados interesses sociais em sua 

institucional. 

Os quadros V.17, V.18, V.19, V.20, a seguir, 

estrutura 

demons-

tra~ as fontes dos recursos financeiros do Estado e a prio

ridade de alocação dos mesmos. Os três ~ltimos espelham a 

nível do gasto p~blico as prioridades enfatizadas ao longo 

da exposição. Há que se esclarecer que no quadro V. 20 - "Des-

pesas por serviços" os investimentos feitos com o "Plano de 

Valorização Econômica do Estado", estão computados nos itens: 

fomento; serviços industriais e serviços de utilidade p~bli

ca. Com efeito, a análise conjunta desses quadros permite 

ver, por outro ângulo, os eixos norteadores da ação empreen

dida pelo governo da aliança PSD/PTB. 
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En. CrS 1.000,00 
-------------------- -- -----

, PARTIC. 
S/T('TlIL 

--------- -------------1----------+--------+-------

1. Carrt:'lra t:. .. -:lcln" t"n Bt.'ntQ ~'t:'lrClri1 

4. lr,!.t.ala:;3~ ~<. C':'i,;JZ'lL."l, para tt'I.J"·lr.I..Lta .. ;.3C' f' guarda 
de car\'~c, t- !\)':;.Jto=o ~.ctrcl iteras l r.,ln ... ': Jtl~ 

S. Dragag~'~ t ... Í:I..TI .. JC'a:!\.nto ào canal à\. ac(s~ ..... ', (.f"'.r()-
carr,ento C~',~, d!::> Jlhrl~ StJrI •• ru e d .. ~ bu .. i\., t.:lt.\'dçao 
do l.'nro,.:.]:' ~ du f'ortí' 5,,0 JO.l~·: 

t. Aterro \:' l..r •. J;.l..:açào entre o furte dI..· SilO Joao e 
Bento ferr •. !., 

7. frlgoríflc: ~ hrma2~m n Q 4 

8. Rea .. arelL.::cn~o do calS co,.~rclal 

~. (luras àl.. .. 1.:'" 1 llcl..;.lO d0 I,orto 

lO. Obras (' :;..:::\ IÇO~ cuní_·lenh.:nt.Jr(.·s 

AHI'LIAÇÂl. o-.: ::~H,H1U;Tv 0<: t.:t'LIlGl;'. [LUklC';" 

1. Construça~ de três centralS el~trlCas no total d~ 
29.000 C.V. a Cr$ ~.OOO,OO por C.V. 

2. Estudos peellminares relativos a mals dJas quedas 
d'~gua, a:~~ das sel~Clonadas ~ara as obras con
templadas ~c plano 

SETOH RODO\'U-_" 10 

1. Ccnstruçã~ da ligaça~ Vltórla-Colatina, 
1/3 erro co-_'" ccn. a estrada federal BR-5 
tórla-Sal\'"dor) 

cerca àt? 
(RIO-V,-

Construçà: da estrada Cachoeiro de 
Alp"1re-G .... "i,...;t 

ltap?rr.i r lm-

~. Pa\·ln.~~ta;~~ asi~ltl=a Od ~stra~~ Vltórla-S~fra, 
ll80krr), e do trecho Safra-Cachoelro de ltapeml
rlm (9km!, ben como da estrada Vitória-Colatina, 
no total óe 304km 

1. Criação d~ colônlas agrícolas próxlmas aos cen
tros de C~~5umo, n05 moldes estabelecidos pela 
ltglslaç~: federal (), do total õesses recursos 
s~ràc ap~lcado& em estudos prellrrlnares e rroj~

tos dt.:: f 1 r.;' :. 1 \'os I 

T07';L 
i 

7.00ú 

b 1.000 

ib.bOO 

82.000 

12,000 

10.000 

7ú.()(j0 

8.0ÚÚ 
lI04.650)··· 

145.000 

1.800 

70.000 

120.000 

224.900 35,43 

146.800 23,13 

190.000 29,94 

73.000 11,50 

634.700 100,00 

F0nt~: Lspir;.~= S~lGt0 ILs:adoJ. hsse~.~l~la LegislatIva. Cen~rG de DGc~mentação e Informação. Processo nº 
261>, d. 2<.1/0<;/<;1, H'ferente M,'nsagem N.G. 1.403, de 23/05/51 e projeto de Lei n 9 53/51. Pasta 9. 

-Quadre ~la~::~jo ~~15 a~:ora, a ~ar~lr das esp~clflcaçbes ccntldas na ~2ensagem acima referida. 

·-0 h~la~0 [s:aj~al de [!etriilca~a0" qJ€ S0CSldlO~ a d~fl~lçao dessas ~etas especificava dois Slstemas 
hidroel~trl=~s: um ao s~l do Estade q~e previa a ampliaçãe de potenclal do sistema Jucu-Itapemirim-B~
nevente, e c~tro ae ncr~e que prel-,a o aproveitamento de ~otencial hidr~ulico das Cachoeiras do ln!er
no, Jarara=: e Funil r.o rio Sae ~late~s e da Onça no rio Silo JosÉ. E alnda, incluia a possibilidade de 
apeo\·eitaé~c.:c d~ pCt€n21al hljr~ullcc de rio Santõ ~lõrla que pern.itla a captação no rio Bonito e S:.llssa, 
slt~ada na ~~SlaC c2r:ral de E5~ajo. (Cf. CiscLrso OE ~055~ dE Jones dos Santos Neves no cargo dE Go
V~l~ajO: d~ LSLado, na ~sseffiDl~ia, err 31/01/51). 

···k\:fer~-sc.. :.. d ·àuçu~·:·, J. dl~SIJl.':" .... 1S ~<I\..J.1S, (Llr.1rltC: L "nu d. 111 :10, d Ollt;IS j,'1 realizadas, bem como do \';Ilor 

c(.,rl~:dgr.ac; ..... ;:u lt .. '1. \.lrl~t.11i.l ... (I\.:'" ti ... : Cili .,J.:ll;.:.d q..,jL' UI.·\'0rl.1 $\.·r cuStl.'.IJu pclas empresas pretolífcras ir,-
t€ressaàas. 
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QUADRO V. 15 

EspíRITO SAN~O: PLANO DE VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO 

RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS (EM VALORES CORRENTES) 

Em Cr$ 1.000,00 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Disponibilidades decorrentes de aumento 
anual da receita ordinária, durante o 
quinqüênio. 

2. 5% do montante atual das despesas com 
rodovias, no quinqüênio. 

3. Repetição das atuais dotações para o 
porto. 

4. Contribuição de melhoria. 

5. Alienação de terrenos recuperados ou 
conquistados pelas obras portuárias. 

6. Pagamento antecipado, pelo Governo Fe
deral, dos investimentos já efetuados 
no porto. 

7. Contribuição do capital privado para a 
eletrificação. 

8. Empréstimo interno. 

TOTAL GERAL 

CR$ 

435.000 

20.000 

75.000 

10.000 

80.000 

43.600 

70.000 

100.000 

833.600 

Fonte: Espírito Santo (~stado). Assembléia Legislativa. Cen
tro de Docum2ntação e Informação. Processo nº 266, de 
29/05/51, referente a Mensagem N-G 1.403, de 23/05/51, 
que encaminhou o projeto de Lei nº 53/51, p. 23. Pas
ta 9. 
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-------~----_._---------~------

1.1. 

,\1. 

1.;' . I 
I 
i 

1.3. (-) 30- r,.5ra 3tt...:' .. ~_ r ln\·,--6tln('r.to~ r .. "\" 
óos nc l'la~0 dt \'21çIlza~aD Econ6rrlca 

1 f .... : 1 u i - ; 

DlSP0r.;lBlLl[;~.' c f·n~A U;V[STlR "-J PU~~' DL VA
LOkl:AÇÂ0 [("0:,>:;CI, 

1.4.1. 5. do rr~~:antc atual das oesp~s~s co~ 
roào\'las 

1.'.~. Repetlçà~ das do~aço~s para o porto 

RECUkSOS EXTRA-ORÇA~[\:ARIOS 

2.1. Errprestlmo Interc.~. (Err.lSS!!O de apólices 
portador, CO" \"a:cr ncrrlnal de CrS 2GO,08, 
Juros dE 5~ ao ac~1 

2.2. Aliena:;ão dé terr~nos na área conquistada pelas 
obras do porto 

2.3. Pdga~ento antécI~aao, p~lo Governo I~d~r~l,dos 
Investimentos )a ~fEtuados no porto 

2.4. Instituição de ccntrlbulção de m~lhoria a ser 
paga por proprle:ários qUé forerr be~eflciados 
co~ as estradas ttransfOfffiado corr a~ro\'açAo da 
Lei, em pedágio! 

.:l.!>. Coopcraçao do C_'l~ ital prl\'aào na constltul<;ão 
da::i cnti-'r~s3s des":J.nadas à produçao àc energla 
elétrica (50i dcs fundes necessários) 

m.;l. DU:; RECUkSüS EXTR':'.-ORÇM1E~:T';RlOS POSSIVEIS 

~'TAL GER';L 

, 

J 

3(1('.00,) 

lU l' • ll( li 

100.000 

"'li.Duo 

10.000 

4.000 

lS.COO 

2~.OCO 

29.000 

1 ~I S, 

34 c'. 000 

lOli.OUU I 
14').000 

103.000 

42.000 

4.000 

15.000 

tl.000 

8C.000 

20.000 

43.600 

2.500 

146.100 

207.100 

llllQ 

Em 1:1"$ 1.000,00 
--------,---------~---------,----------

19')3 19')4 

396.000 454.000 

200.000 200.000 

196.000 254.000 

11 &.000 136.000 

78.000 118.000 

4.000 4. 000 

15.000 15.000 

97.000 137.000 

20.000 

20.000 20.000 

2.500 2.500 

35.000 

42.500 57.500 

139.500 194.500 

195') 

522.000 

200.000 

l 322.000 

156.00u 

166.000 

4.000 

15.000 

185.00e i 

20.000 

2.500 

I 
35.000 

57.500 

242.500 

TOTlIl. [lO 
QUINOtJtNlO 

2.017.000 

1.000.000 

1.017.000 

603.000 

414.000 

20.000 

75.000 

50:'.000 

100.000 

80.000 

43.600 

lG.OOO 

70.000 

303.600 

812.600 

I --------------------------------------~--------~------~I--------~------~--------~-------

onte: Ls"írlte Sar.to (Eõ:.ado). ASSErr.l:>IÉla L~'Jlslatl\·a. Centro di' Docurr",ntaçae e Ir,formação. Processo n 2 266, de 29/05/51, r~ 

ferente Mensagem N.G. 1.403, de 23/05/51, e Projeto de Lei nº 53/51. Pasta 9. 

~Lalhan.ên~o elaborado, F·~la autc~3, a ~artlr d5S hlp6~eses forrrjladas na rnensage~ acima referida. 

·u valor da dlsFOnlLll".oaje orçan,Entárla, p,ua in\'estlr no P"E, (414.000) difErE de que consta na especificação da prop:osta, 
página 23, (435.0001. 'Ial fato deve-se a ~rr Erro de cálculo verificado na soma da arrecadação anual prevista (item 1.1) qUE· 
O~ltlU os cálculos pa:a o ano dE 1953. Por consegulnte, o resultado ao invéz de constar 2.017.000, constou 1.621.000, e ~ 
disponioilidade ao i~,~z de 41 •. 000, constou 435.000, resultando uma diferença de 21.000 para mais. 



QUADRO V.17 

ESPÍRITO SANTO: RECEITA POR FONTES DE RECURSOS - 1951/54 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA RECEITA TOTAL DO ESTADO 

195 1 1952 1953 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % CR$ % CR$ 

1. RECEITAS ORDINÁRIAS 338.371 99,47 346.101 76,66 464.720 

1.1. Tributárias 310.547 91,29 315.345 69,84 432.923 

1.2. Patrimoniais 3.493 1,03 3.008 0,67 3.055 

1. 3. Industriais 24.331 7, 15 27.748 6, 15 28.742 

1.4. Diversas - - - - -

2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 4.870 1,44 17.708 3,92 13.612 

3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 62.327 

SUBTOTAL 343.241 100,91 363.809 80,58 540.659 

4. DÉFICIT (-) OU SUPERA (-) 3.091 0,91 (-) 87.671 19,42 (-) 33.424 
VIT (+) 

TOTAL GERl\L 340. 150 100 451.480 100 574.083 
-~ -------- --- - -- -- - - - - -

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1951/54. 

1954 

% CR$ 

80,95 588. 138 

75,41 549.028 

0,53 3.503 

5,01 35.607 

- -

2,37 22.728 

10,86 195.703 

94,18 806.569 

5,82 (+)102.503 

100 704.066 

CR$ 1.000,00 

% 

83,53 

77,98 

0,50 

5,05 

-

3,23 

27,80 

114,56 

14,56 

100 

PARTICI 
PAÇÃO-
MÉDIA 

85,15 

78,63 

0,68 

5,84 

-

2,34 

9,66 

97,15 

2,85 

100 

::
::-



QUADRO V. 18 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS - 1951/54 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

195 1 1952 1953 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ % 

1 . PODER LEGISLATIVO 6.438 1,89 8.427 1 ,87 9. 179 1,59 

2. PODER JUDICIÁRIO 5.467 1 ,61 7.533 1 ,67 7.644 1 ,33 

3. PODER EXECUTIVO 

- Governadoria do Estado 4.500 1 ,32 6. 1 1 4 1 ,35 6.094 1,06 

- Secretaria do Governo 29.623 8,71 36.750 8, 14 46.279 8,06 

- Secretaria do Interior e 30.373 8,93 37.133 8,22 44.814 7,81 
Justiça 

- Secretaria da Fazenda 79.667 23,42 77.885 17,25 102.448 17,85 

- Secretaria de Educação e 34.387 1 O , 1 1 54.482 12, 07 59.635 10,39 
Cultura 

- Secretaria de Agricultura, 11.023 3,24 28.402 6,29 34.338 5,98 
Terras e Colonização 

- Secretaria de Viação e 138.672 40,77 194.754 43, 14 263.653 45,93 
Obras Públicas 

TOTAL GERAL 340.150 100 451.480 100 574.084 100 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1951/54. 

CR$ 1.000,00 

1954 

CR$ % 

9.780 1,39 

10.893 1,55 

7.806 1 , 1 1 

63.636 9,04 

57.499 8, 17 

141.248 20,06 

83.757 1 1 ,90 

40.784 5,79 

288.663 40,99 

704.066 100 

PARTICI 
Pl;ÇÃO-
MEDIA 

1,68 

1 ,54 

1 ,21 

8,49 

8,28 

19,64 

11,12 

5,32 

42,72 

100 

l:> 
l:> 
N 



QUADRO V.19 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR ELEMENTOS - 1951/54 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1951 1952 1953 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % CR$ % CR$ 

1. PESSOAL 124.265 36,53 164.596 36,45 188.784 

1. 1 . Fixo 80.101 23,55 111.213 24,63 123.200 

1.2. Variável 44.164 12,98 53.383 11,82 65.584 

2. MATERIAL 68.878 20,25 97.647 21,63 147.806 

2.1. Permanente 56.679 16,66 85.548 18,95 131.875 

2.2. Consumo 12.199 3,59 12.099 2,68 15.931 

3. DESPESAS DIVERSAS 147.007 43,22 189.237 41,92 237.494 

TOTAL GERAL 340. 150 100 451.480 100 574.084 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1951/54. 

1954 

% CR$ 

32,88 251.393 

21,46 216.964 

11 ,42 34.429 

25,75 173.243 

22,97 151.803 

2,78 21.440 

41,37 279.430 

100 704.066 

CR$ 1.000,00 

% 

35,71 

30,82 

4,89 

24,60 

21,56 

3,04 

39,69 

100 

PARTICI 
PAÇÃÕ 
MÉDIA 

35,39 

25,11 

10,28 

23,06 

20,03 

3,02 

41,55 

100 

~ 

~ 

"" 



QUADRO V.20 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR SERVIÇOS - 1951/54 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1951 1952 1953 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % CR$ % CR$ % 

1. Administração Geral 27.018 7,94 39.525 8,75 47.950 8,35 

2. Exação e Fiscalização Finan 19.358 5,69 21.215 4,70 29.342 5, 1 1 
ceira -

3. Segurança Pública e Assistên 29.924 8,80 36.605 8, 11 47.663 8,30 
cia Social -

4. Educação Pública 50.532 14,86 71.746 15,89 79.259 13,81 

5. Saúde Pública 26.104 7,68 32.290 7, 15 42.821 7,46 

6. Fomento 14.334 4 , 2 1 33.640 7,45 40.414 7,04 

7. Serviços Industriais 73.451 21 ,59 90.250 19,99 97.438 16,97 

8. Serviços da Dídiva Pública 7.527 2,21 7.439 1,65 9.885 1,72 

9. Serviços de Utilidade Pública 44.877 13, 19 81.482 18, 05 129.010 22,48 

10. Encargos Diversos 47.025 13,83 37.288 8,26 50.302 8,76 

TOTAL GERAL 340.150 100 451.480 100 574.084 100 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1951/54. 

CR$ 1.000,00 

1954 

CR$ % 

56.759 8,06 

36.270 5, 15 

56.516 8,03 

98.779 14,03 

60.020 8,53 

47.058 6,68 

127.776 18, 15 

26.280 3,73 

128.515 18,25 

66.093 9,39 

704.066 100 

PARTICI 
p~çÃO-
MEDIA 

8,27 

5, 16 

8,31 

14,64 

7,70 

6,38 

19, 17 

2,32 

17,99 

10,06 

100 

~ 

~ 

~ 
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3. CONCLUSOES 

Durante esse período também se confirma que a forma 

oligárquica e elitista de articulação de interesses foi ree

ditada e predominava na relação entre o Estado e a sociedade 

no Espírito Santo. Mas, mais que isso se evidencia como que 

a concepção autoritária de Estado, presente no seio das oli

garquias espiritossantenses, revestiu-se da ideologia inter

vencionista, preconizada pelo pensamento neoclássico - que 

caracterizou o chamado "Estado Social" nas economias capita

listas avançadas (E.U.A., Inglaterra, França, etc.) - se ma

terializou nas ações governamentais, no Espírito Santo, dan-

do forma e conteúdo a uma diretriz industrializante em um 

contexto econômico ainda, dominantemente, 

dor. 

primário-exporta-

Se, por um lado, tal processo expressa o rebatimento 

do projeto de desenvolvimento acelerado, que estava sendo 

encaminhado, a nível nacional, em função, mais das afinidades 

existentes entre as lideranças políticas na direção do Apa

relho Regional de Estado com aquelas a frente da direção do 

Aparelho Central de Estado, do que por demandas constituídas 

por uma sólida base de interesses identificados com o referi-

do projeto de industrialização nacional, no Espírito Santo; 

por outro, deixa transparecer claramente o caráter autoritá

rio e tecnocrático, através do qual definiu-se a reorientação 

do desenvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo. 

Dado que o espaço das relações políticas estava de

marcado pelo regime democrático, a mediação do "projeto jo-



446 

nista", necessariamente, havia que passar pelos meandros da 

articulação com as demais forças p8líticas integrantes do 

bloco regional de poder. Concretamente sua implementação de

pendia da aprovação legislativa. Para tanto, as forças "jo

nistas" necessitavam de um mecanisQo que fosse capaz tanto de 

justificar a necessidade do referido projeto, diante dos de

mais interesses em jogo, como demonstrá-lo, enquanto a única 

saída para promover o desenvolvimento sócio-econômico do Es

tado. 

Nesse sentido, os fundamentos teóricos do Estado, en

quanto garantidor do crescimento econômico e do bem estar so

cial, materializado na ideologia intervencionista, via plane

jamento econômico, constituiu o eixo básico através do qual 

Jones dos Santos Neves articulou e implementou seu Projeto de 

Governo. 

Dessa forma ele instituiu o planejamento 

instrumento de poder para impor, através de uma 

enquanto um 

justificati

bloco re-va tecnocrática, as demais forças integrantes do 

gional de poder, o sentido que ele visualizava para o desen-

volvimento capitalista no Espírito Santo. 

Assim, apesar das forças políticas integrantes da 

correlação de forças no poder regional expressarem uma confi-

guração típica do "Estado liberal clássico", isto é, não in-

tervencionista, a forma como se refletiu, no Espírito Santo, 

o projeto de desenvolvimento sócio-econômico, encaminhado por 

Vargas respaldou a ação intervencionista preconizada por Jo

nes. 
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De outro lado, a ação desenvolvimentista do projeto 

jonista não deixou de expressar a primeira abertura do es

paço sócio-econômico espiritossantense para a entrada do ca

pital industrial nacional via investimento público (infra-es

trutura portuária e de energia elétrica). Com isso foram 

seladas as primeiras articulações e alianças das lideranças 

econômicas capixabas, identificadas com o projeto de indus-

trialização varguista, com suas congêneres, no plano nacio

nal, para promover a expansão capitalista no Espírito Santo. 

Efetivamente, os embriões aí lançados não desencadea

r iam o processo, no momento imediato, dada a conf iguração emi

nenterrente prirrário-exportadora da base de interesses constituí-

dos no Espírito Santo. No entanto, as sementes foram lan-

çadas, e, no momento em que as fronteiras estaduais foram 

definitivamente abertas (década de 60 - conclusão das rodo

vias: BR-l0l e BR-262) e o mercado espiritossantense integra

do ao mercado nacional, se verá que, o projeto jonista foi 

retomado. Assim, embora a inserção econ6mica do Espírito 

Santo, na via indus~rializante nacional, se processasse num 

contexto marcado pelo autoritarismo político e pela dinâmica 

da internacionalização capitalista, o "modelo jonista" defi

nido no início dos anos 50, vai perpassar as linhas básicas 

do rumo desenvolvimentista que se implementou no Espírito 

Santo nos anos 70. 

Todavia, os efeitos resultantes da implementação do 

projeto jonista de desenvolvimento não se fizeram sentir 

apenas na década de 70. Na realidade, o conteúdo modernizan-

te introduzido visando acelerar o processo de transformações, 
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em curso, provocou rupturas nas relações inter-oligárquicas 

que se refletiria tanto no interior do PSD como na aliança 

PSD/PTB. 

Concretamente, ao final do Governo Jones, a aliança 

PSD/PTB estava rompida e no seio do PSD verificava-se uma cer-

ta dispersão de suas forças políticas básicas. As razões que 

geraram tal conformação no comando pessedista pode ser atri-

buída às inovações introduzidas por Jones, mas também, muito 

deve ser tributado a forma personalística e autoritária com 

que ele conduziu as ações políticas e administrativas de seu 

governo. Contribuiu, ainda, para maior desagregação, princi-

palmente das forças pessedistas, o fato do grande líder do 

partido - Carlos Lindenberg - ter estado, em certo sentido, 

ausente do Espírito Santo, na medida que ele atuava, como Se-

nador, no Distrito Federal. 

Com efeito, Jones dos Santos Neves não assumiu ao es-

tilo Carlos Lindenberg a liderança do partido, no sentido de 

fortalecer os laços de solidariedade coronelísticos existen-

teso Suas atenções à frente do Executivo estadual estiveram 

mais voltadas para a execução do Plano de Valorização Econômi-

ca do Estado, a atuação político-partidária foi relegada a se-

gundo plano. Nesse sentido, uma de suas primeiras providên-

cias, enquanto governador, foi desconcentrar as atividades de 

governo das atividades de direção partidária. Para tanto pas-

sou a direção executiva do partido para José Rodrigues Sette 

e ficou, apenas, como presidente de honra do PSD no Espírito 

Santo, revelando, assim, o lugar e a importância que ele atri

buía ao Partido no contexto de seu projeto político. 90 
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Por outro lado, apesar da grande força política do 

PSD ser constituída pelas classes agrofundiárias, cuja ex-

pressão econômica se concretizava na produção cafeeira a ação 

do governo Jones não se voltou, prioritariamente, para esses 

interesses. Na realidade, a base de sua pOlítica econômica 

este\-e centrada no núcleo urbano da capital visando a criação 

infra-estrutura, para permitir, num futuro próximo, o 

volvimento industrial. o atendimento aos intereses 

desen

ligados 

a economia cafeeira se fizeram nos estreitos limites garanti

dores de sua reprodução, para manter a base econômica enquan

to SJa transformação não se processasse. 

Além disso, a implementação da política educacional 

no sentido de se elevar o padrão qualitativo do ensino, cru

cial para o projeto jonista, não agradou muito as oligarquias 

dominantes, e, por conseguinte, as lideranças pessedistas. 91 

A contradição, aí imanente, entre forças progressistas e con-

servaàoras refletir-se-ia, como se vera, no pleito de 

revelando a grande fragilidade das primeiras. Na 

tal política tocava em cheio na base de sustentação 

1954, 

verdade, 

do sis-

tema àe dominação política. Isso porque introduzia um corte 

nos \·ínculos de solidariedade pessoal entre dominantes e do

minados, que tinha sua expressão real no clientelismo que a 

Secretaria de Educação permitia concretizar. Pois, essa Se-

cretaria, na realidade, era o espaço que detinha o maior nu

mero de cargos e, além disso, aquele que o coronel podia in

fluir mais decisivamente, na indicação dos indivíduos. 

A conjunção desses diversos fatores resultou num cer

to estremecimento na coesão interna do PSD capixaba, cujo re-
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flexo se cristalizou na negação de apoio e solidariedade po

lítica de muitos desses coronéis ao PSD, no momento em que 

disputa Jones retornou às bases do partido, para articular a 

eleitoral de 1954. 

A nível das relações com o partido aliado a forma 

personalística e autoritária de Jones dos Santos Neves refle

tiu-se no rompimento da aliança PSD/PTB. Efetivamente, o fa

to do PSD ter ganho todos os três pleitos, ocorridos no pós-

45, aliado aos resquícios coronelísticos que permeavam tanto 

a ação de Jones dos Santos Neves como a de Carlos Lindenberg, 

concorreu para que eles su~estimassem a importância fundamen

tal da realização e manutenção de alianças com outros parti-

dos para garantir o comando pessedista no poder. Sobre esse 

aspecto ambos foram pouco hábeis. Nesse sentido, uma vez 

conseguida a vitória eleitoral, pouca importância deram à 

força relativa de seus aliados e às suas capacidades de ar

ticulação política durante o período governamental. Além de 

não cumprir, da forma pretendida por eles, os compromissos 

assumidos por ocasião das eleições. Como conseqüência em am

bos os períodos governamentais, os aliados romperam o acordo 

com o PSD, e passaram a atuar como seus mais ferrenhos oposi

cionistas. E, no momento da articulação inter-partidária vi

sando a definição de posições para a disputa eleitoral, atua

ram como catalizadores das forças contrárias ao PSD. 

Em resumo, apesar da forma oligárquica e elitista, a 

ação empreendedora de Jones dos Santos Neves introduziu novas 

cunhas modernizantes na dinâmica conservadora que definia o 

rítmo das transformações capitalistas no Espírito Santo. Des-
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sa forma, o "modelo de desenvolvimento jonista" constituiu-

se num marco referencial para as gerações futuras das classes 

dominantes. Estas ao retraçarem as coordenadas desenvolvi-

mentistas, no pós 64, reeditam suas linhas básicas. Como se 

verá a seguir, a nova correlação de forças que assume a dire

ção do Aparelho Regional de Estado neutralizará a ação in

tervencionista encaminhada por Jones e reorientará a ação go

vernamental em sentido distinto daquele visualizado por Jo

nes. 
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CAPÍTULO V 

NOTAS E CITAtOES BIBLIOGRÁFICAS 

1. Para uma análise sobre a racionalidade política e alian

ças eleitorais, no Brasil, no período de 1945 a 1964 ver: 

Olavo Brasil de Lima Júnior, op. cit., p. 61/82. 

2. Existiam 9 partidos na arena política estadual, ver 

dro IX.41, anexo. 

qua-

3. Para uma exposição sobre a forma como foi definida a can

didatura Cristiano Machado pelo PSD ver: Lucia Hippolito, 

op. cit., capo 4, item 1.1. (A campanha de 1950: indecisão 

e ncristianização n ). p. 87/90. 

4. Cf. A Gazeta, 20/05/50, 1ª p., O Espírito Santo e a candi

datura Cristiano Machado - A verdade sobre o voto do re

presentante capixaba. 

5. Cf. Lucia Hippolito, op. cit., p. 87/90. 

6. Sobre as relações das lideranças estaduais do PSD com o 

presidente Dutra ver item 3.2. do capítulo 111. 

7. Idem, Ibidem. 

8. Sobre os conflitos da UDN e do PRP com o PSD, ver o 

2.1 do capítulo IV. 

item 

9. Cf. A Gazeta, 07/07/50, 1ª p. Definiu-se o PTB Capixaba. 

10. Cf. A Gazeta, 09/07/50, 1ª p. Convenção do PTB; 27/06/50, 

1 ª p. Escolhidos os candidatos do PSD, 01/08/50, 1 ª p. O encer

ramento da Convenção do PSD. 
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11. Sobre este aspecto A Tribuna em sua edição de 10/08/50, 

1ª p., ao criticar a decisão do PTB de aliar-se ao 

fez o seguinte comentário: 

"A Coligação Democrática resultou do esforço 

conjunto dos partidos, então ditos minoritários, 

mas que na verdade constituem maioria eleitoral 

em nosso estado no sentido de ser feita uma 

aliança destinada a concorrer à disputa dos car

gos de governador, vice-governador, senador e 

suplente, ( ... ), sem a menor intromissão na 

seara de cada partido, na parte referente às 

eleições para Presidência e Vice-Presidência da 

República, para as quais cada um marcharia de 

conformidade com os pontos de vista 

pelos respectivos Diretórios Nacionais. 

( ... ), e fora articulada para opor-se, 

lamente, à continuidade desse estado de 

firmados 

parai e

coisas 

daninho aos interesses gerais do Estado, que 

constitui o hábito, ( ... ), das sucessões gover

namentais denominadas de "pai para filho", bem 

como a sistemática não participação de todas as 

correntes políticas ponderáveis na administração 

d a c o i s a p ú b I i c a, (...)". 

PSD, 

12. Cf. A Gazeta, 14/06/50, 1ª p. Movimento Partidário, 16/ 

06/50, 1ª p. Affonso Schwab - candidato da Coligação De

mocrática. 

13. Affonso Schwab pertencia as hostes pessedistas. Cf. A Ga

zeta, 17/06/50, 1ª p., O Governador Lindenberg opina so

bre a candidatura Affonso Schwab; 22/06/50, 1ª p.; Firme 

com a candidatura Schwab declara a reportagem o Dr. Dul

cino M. de Castro. 

"( ... ) posso reivindicar a honra de ter trazido 

aquele ilustre médico e amigo para o seio da 

UDN". (Declaração do entrevistado). 
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14. Cf. A Tribuna, 20/07/50, 1ª p. Encerrou-se, com entusi

asmo, a convenção da UDN; 22/07/50, 1ª p. Convenção do 

PDC; 05/08/50, 1ª p., A Convenção do Partido Social Pro

gressista; 22/08/50, 1ª p., A IV Convenção Estadual do 

PRPi 01/08/50, 4ª p., Convenção Estadual do Partido Re

publicano Trabalhista. A Gazeta, 03/08/51, 1ª p. e 

09/08/51, 1ª p. Notas Políticas. 

15. Ver nota 11. 

16. Cf. A Tribuna, 26/09/50, 1ª p. Chegará amanhã a esta ca

pital o Sr. Cristiano Machado; 28/09/50, 1ª p. Empolgan

te recepção ao Sr. Cristiano Machado. 

17. Cf. A Tribuna, 20/07/50, 1ª p. Encerrou-se, ( ..• ), a Con

venção da UDN. Para urna análise sobre a forma corno foi 

definida a candidatura Eduardo Gomes ver: Maria 

de M. Benevides, op. cit., p. 77/83. 

Vitória 

18. Cf. A Tribuna, 23/07/50, 1ª p., Apoteótica recepção ao 

Brigadeiro Eduardo Gomes. 

19. Cf. A Tribuna, 05/08/50, 1ª p., A Convenção do 

Social Progressista. 

20. Cf. A Tribuna, 28/09/50, 8ª p., A Coligação 

pede a intervenção da Força Federal. 

Partido 

Democrática 

21. Cf. A Tribuna, 27/08/50, 1ª p. (Rio, 26 - R.P. - Diário 

Carioca) Iminente a dissolução do PSD do Espírito Santo: 

confiadas ao Sr. Cirilo Júnior as providências 

rias. 

necessá-

22. Cf. A Tribuna, 27/08/50, 1ª p. Impugnado o pedido de re

gistro do Sr. Carlos Lindenberg. 

23. Cf. A Gazeta, 31/08/50, 1ª p. Impugnada a 

Affonso Schwab. 

candidatura 



24. Cf. A Gazeta, 14/09/50, 1ª p. Desmantela-se a 

Democrática. 
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Coligação 

25. Cf. A Gazeta, 01/08/50, 1ª p. O encerramento da Convenção 

do PSD; Ver também: Espírito Santo (Estado). 

1951-1954 (Jones dos Santos Neves). Jones dos 

Governador, 

Santos Ne-

ves a serviço do Espírito Santo (Coletânea de discursos), 

s.n.t., p. 257/262. 

26. Idem, Ibidem. 

27. Idem, Ibidem. 

28. Idem, Ibidem. 

29. Cf. A Tribuna, 02/08/50, 1ª p., Como vê os 

Espírito Santo o candidato do povo. 

problemas do 

30. Idem, Ibidem. 

31. Ibdem, Ibidem. (Grifos nossos). 

32. Idem, Ibidem. 

33. Idem, Ibidem (Grifos nossos). 

34. Idem, Ibidem. 

35. Sobre este aspecto ver: item 4, do capítulo 111, da pre

sente monografia. 

36. Cf. A Gazeta, 01/02/51, 1ª p. O Espírito Santo entrega 

seu destino a um nome honrado e capaz e O Secretariado 

do novo governo capixaba.; A Tribuna, 08/04/51, 

Homenagem ao prefeito Alvaro Mattos. 

1 ª p. 

37. Cf. A Tribuna, 14/03/51, 1ª p. Jones ao PTB Nacional. 

38. Idem, Ibidem. 
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39. A ~ribuna, 20/03/51, 1ª p., Escolhido o Prefeito de Vitó

ria. 

40. Idem, Ibidem (Grifas nossos). 

41. Idem, Ibidem. 

42. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jo-

nes dos Santos Neves). Mensagem à Assemléia Legislativa, 

Vitória, Imprensa Oficial, 1952, p. 107. 

43. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones 

dos santos Neves). Mensagem à Assembléia Legislativa, Vi

tória, Imprensa Oficial, Anos: 1952, 1953, 1954 e, Espí

rito Santo (Estado). Sem indicação do autor. O Estado 

do Espírito Santo no governo Jones dos Santos Neves 

31/01/1951 - 31/01/1955, s.l., Batista de Souza & Cia., 

1958, p. 6. 

44. Idem, Ibidem. 

45. Ver discursos de Jones dos Santos Neves em: Espírito San

to (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones dos Santos Ne

ves). Jones dos Santos Neves a serviço ..• op. cit., ver, 

especialmente o discurso pronunciado no ato da 

cargo de governador do Estado, na Assembléia 

va, em 31/01/51, p. 281/291. 

46. Idem, Ibidem. Jones dos Santos Neves. Jones dos 

Neves - Discursos, Rio de Janeiro, Imprensa 

1945. (Coletânea). 

posse no 

Legislati-

Santos 

Nacional, 

47. Sobre o sentido da ação governamental no segundo período 

Varguista ver: Sônia M. Draibe, op. cit., capo 3. (O se

gundo governo de Vargas: avanços e resistências). p. 180/239. 

48. Cf. A Gazeta, 01/08/50, 1ª p. O encerramento da Convenção 

do PSD; Idem. Não desmentiremos as tradições. 
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49. Cf. A Gazeta, 01/02/51, 1ª p., O Espírito Santo entrega 

seu destino a um nome honrado e capaz; e, Espírito Santo 

(Estado). Governador, 1951-1954 (Jones dos Santos Neves) 

Jones dos Santos Neves a serviço .•• op. cit., p. 281/ 

291. 

50. Idem, Ibidem. 

51. Cf. Espírito Santo (Estado). Assembléia Legislativa. Cen

tro de Documentação e InÍormação. Processo nº 266, de 

29/05/51, referente Mensagem N.G. 1.403, de 23/05/51 e 

projeto de Lei nº 53/51. Pasta 9. 

52. Idem, Ibidem, p. 7 e 8 (Grifos nossos). 

53. Teoricamente, no estágio em que se encontrava o desenvol

vimento capitalista, no Espírito Santo, (fase primário

exportadora), normalmente, as funções econômicas do Esta

do são reduzidas. Nesse estágio a ação do Estado está 

mais concentrada nas suas funções tradicionais de orga

nizador e garantidor da acumulação e reprodução capita

lista. Portanto, distinta da ação do Estado inserido nu

ma formação social em que o desenvolvimento capitalista 

se encontra num estágio mais avançado - na etapa de in

dustrialização, por exemplo - em que a função econômica 

é ampliada pela ação intervencionista que o Estado passa 

a exercer. Isso a medida que ele assume, além das fun

ções acima referidas, também a função de produzir as con

dições da acumulação e expansão capitalista. 

Entretanto, é preciso lembrar, que a forma que assume o 

Estado em cada estágio da expansão capitalista, refere-se 

à nação como um todo, e está afeta a questão da transÍor

mação capitalista na totalidade do esp3ço territorial de-

limitado por essa nação. Nesse sentido o Espírito Santo 

delimita apenas uma região do território brasileiro, e 

como tal sofria os efeitos das transformações que se pro

cessavam no nível nacional. Daí a razão da ação interven

cionista realizada por Jones dos Santos Neves, nesse mo-
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Para uma exposição mais ampla sobre as formas de 
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Estado, 

ver: Nicos Poulantzas. Poder Político e Classes Sociais, 

Opa cito p. 143/152; e O Estado, o Poder, o socialismo,op. 

cito 

54. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones 

dos Santos Neves). Mensagem ... 1952, Opa cit., p. 201. 

55. Cf. Idem. Mensagem ... 1953, Opa cit., p. 66. o contrato 

firmado com as empreiteiras estabeleceu cláusulas definin

do que seria designada uma Comissão Fiscalizadora, cons

tituída de três engenheiros, nomeados pelo governo para 

acompanhar a obra. Os engenheiros designados foram: José 

Ribeiro Martins, Luiz Derenzi e Manoel Dias Pinto. 

56. Cf. Idem. Mensagem ... 1952, Opa cit., p. 8. 

57. Cf. Idem, Ibidem, p. 10/12; e Idem. Mensagem ... 1953, cito 

p. 65. 

58. Cf. Idem. Mensagem ... 1952, Opa cit., p. 10/12. 

59. Idem, Ibidem, p. 12. (Grifos nossos). É importante prestar 

atenção no conteúdo dessa justificativa que, praticamente, 

sairia de cena juntamente com o Governo Jones. Entretanto, 

no final dos anos 60 e na década de 70, ela renasceria no 

debate político como argumento central das reivindicações 

políticas do Espírito Santo no plano nacional. 

60. Idem. Mensagem ... - Anos: 1952, 1953, 1954, Opa cito 

61. Idem, Ibidem. 

62. Idem, Ibidem, 1952, p. 15. 

63. Idem, Ibidem, 1953, p. 56. 

64. Idem, Ibidem, 1952, p. 15 e 67. 
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65. Compare o quadro V.13 - Detalhamento das possíveis fon

tes de recursos financeiros com os quadros: V.14 - Recei

ta por fonte de recursos - 1951/54; V.16 - Despesas por 

elementos - 1951/54 - itens pessoal e material de consu

mo. 

66. Cf. Carlos Lessa. Quinze anos de política econômica, 2ª, 

São Paulo, Brasiliense, 1981, p. 24. 

67. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jo-

nes dos Santos Neves). Mensagem .•. 1952, op. cit., p. 

36/53. 

68. Idem, Ibidem, p. 39. 

69. Idem, Ibidem, p. 10. 

70. Idem, Ibidem, p. 36/37, Idem. Mensagem .•• 1953, op. cito 

p. 42/48. 

71. Idem, Ibidem, 1952, p. 315, (ementário da Legislação de 

1952); Idem. Mensagem .•. 1954, op. cit., p. 44. 

72. Para uma exposição detalhada da política econômica reali

zada no segundo governo de Getúlio Vargas ver, entre ou

tros: Sonia Miriam Draibe, op. cit., p. 180/239. 

73. Sonia Miriam Draibe, op. cit., p. 202. 

74. Cf. Jones dos Santos Neves. Relatório geral do quatriê

nio (1951/1955), apresentado à Assembléia Legislativa, em 

31/01/55. In: O Estado do Espírito Santo no governo Jo

nes dos Santos Neves. op. cit., p. 129 e seguintes. 

75. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones 

dos Santos Neves). Mensagem ... 1953, op. cit., p. 12. 

76. Cf. Gabriel Bittencourt. Espírito Santo: A indústria de 

Energia Elétrica - 1889/1978, 2ª, Vitória, IHGE, 1984, 

p. 80/99. 



77. Cf. Jones dos Santos Neves. Relatório geral do 

nio (1951/1955), ... op. cito 
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quatriê-

78. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones 

dos Santos Neves). Mensagem ... 1953, op. cit., p. 225. 

79. Idem, Ibidem, p. 225. 

80. Idem, Ibidem. 

81. Os órgãos assistenciais convidados a participar do empre

endimento foram os seguintes: Instituto de Previdência e 

Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM; Fundação da Casa 

Popular - FCP; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Empregados de Transportes e Cargas - IAPETEC; Instituto 

de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC; Caixa 

de Aposentadoria e Pensões dos Empregados do Vale do Rio 

Doce S.A. - CAPVRD; Instituto de previdência e Assistên

cia dos Servidores do Estado - IPASE. Com exceção do 

IPASE e IAPETEC todas as dem~is organizações negociaram 

com o governo estadual sua participação no empreendimento; 

ver: Espírito Santo (Estado). Governador, 1951-1954 (Jo

nes dos Santos Neves). Mensagem ... 1952, op. cit., p. 226. 

Idem. Mensagem ... 1953, op. cit., p. 313 e 314. 

82. Idem. Mensagem ... 1953, op. cit., p. 313/318. 

83. Idem, Ibidem. 

84. Idem. Mensagem ... 1952, op. cit., p. 20. 

85. Idem, Ibidem, p. 22. 

86. Ver: o item 2.1 desse capítulo, para uma exposição dessa 

articulação. 

87. Para uma exposição das mudanças que foram introduzidas 

no ensino público ver: Espírito Santo (Estado). Governa

dor, 1951-1954 (Jones dos Santos Neves). Mensagens ... 
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Anos: 1952, 1953, 1954, op. cit.; itens referentes a Se

cretaria de Educação. 

88. Idem. Mensagem ..• 1952, op. cit., p. 202 

Legislação de 1951). 

(ementário da 

89. Idem. Mensagens •.• Anos: 1952, 1953, 1954, op. cito 

90. Cf. A Gazeta, 07/06/51, 1ª p. Política do Estado (Carta 

de Jones dos Santos Neves a José R. Sette passando a di

reção do partido); A Tribuna, 08/06/51, 1ª p. Está chefi

ando o PSD o Sr. José Sette. 

91. Jones dos Santos Neves, revelaria nos seguintes termos os 

temores sentidos diante dessa decisão, em sua mensagem 

geral do quatriênio (1951/1955) encaminhado à Assembléia 

em 31/01/55. In: O Estado do Espírito Santo no Governo 

Jones dos Santos Neves, op. cit., p. 128 e sego 

"( ... ) trazíamos o deliberado propósito de n~o 

permitir a interferência política nos neg6cios 

da Educação, traçando em linhas firmes, uma no

va Política da Educação em nosso Estado. Sa

bíamos de antemão as dificuldades a vencer, co

mo não ignorávamos as tremendas reações que 

sofreriam as nossas diretrizes, dadas as s61i-

das raízes do mal que enfermava o organismo 

educacional do Estado, em face das habituais e 

constantes incursões de inconfessáveis interes

ses políticos nas esferas da educação. ( ... ) 

A Lei nº 549, de 7 de dezembro de 1951, viria 

quebrar as algemas do professorado, libertan-

do-o dessas interferências indébitas. Mas seria 

também uma violência contra os hábitos e tradi-

ções do meio. Por isso, ao sentimento de eufo-

ria que sentimos no instante de sancioná-la, 

se antepunham também os receios externados na 

ocasião, de se tornar efêmero o diploma legal, 

sem forças para resistir aos impactos de uma 



futura crise eleitoral. Esses temores, mais do 

que nunca, eu os revelo hoje, ao encerrar as 

nossas atividades governamentais. ( ... )" 
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CAPITULO VI 
, 

PSP/PR/PRP/PTB EM COLIGAÇAO DEMOCRATICA: A REPRODUçAO 
DA PEQUENA PROPRIEDADE EM PAUTA? - 1955/1958 

1. DISPUTA PARTIDÁRIA: PLEITO DE 1954 

A eleição de 1954 pouco diferiria das demais, em seus 

aspectos gerais, não fosse o fato dela ter marcado, por um 

lado, o retorno, após 25 anos, das lideranças constituídas no 

seio das classes mercantis-exportadoras, à direção do Apare-

lho Regional de Estado; e, por outro, o ingresso de represen-

tantes das classes populares urbanas e da pequena produção 

rural nos quadros dirigentes do Estado e, portanto, o maior 

acesso dessas classes no referido Aparelho. 

Apesar dessa mudança ter sido viabilizada por uma co-

ligação de partidos das mais diversas tendências político-

ideológicas, o objetivo que os uniu foi inteiramente consuma-

do. Conseguiu-se, ainda que temporariamente, afastar as for-

ças políticas constituídas no seio das classes agrofundiárias 

- solidamente instaladas no poder regional desde a vitória da 

Revolução de 30 - da direção do Aparelho Regional de Esta-

do. 

Para compreender o processo através do qual esses 
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partidos coligados conseguiram, afinal, realizar o almejado 

objetivo que desde as eleições de 1947 vinham perseguindo, é 

preciso analisar, por um lado, as mutações que se processaram 

no contexto político espíritossantense; e por outro, as ra-

zões que levaram o P3D capixaba, maior adversário desses par-

tidos, a perder, em grande parte, o grau de coesão interna 

que havia garantido sua vitória nos dois pleitos anteriores. 

Além, é claro, de se ter presente o perÍil populista do can-

didato da Coligação Democrática. 

A nível do contexto político há que se destacar que é 

nas eleições de 54 que o populismo, enquanto prática pOlíti-

co-eleitoral, encontra maior espaço para sua realização no 

Espírito Santo. 

Até então, a prática prevalecente era dominantemente 

coronelística. Porém, nesse pleito, o populismo seria intro-

duzido através de partidos como o PSP e o PTB que passaram 

a disseminar mais efetivamente essas práticas no contexto ca-

pixaba. Por outra parte, a ação populista dos referidos par-

tidos seria facilitada pelo fa~o de ter ocorrido um cresci-

mento da população urbana, o que aumentou as possibilidades 

de concretização dessas práticas. Com isso, a atuação , ~ 

PO..Ll-

tico-eleitoral, no conjunto, acabou mesclada por práticas 

populistas e coronelísticas. o somatório daí resultante acabou 

por beneficiar os partidos coligados que, ao introduzirem o 

populismo, modernizaram, em certo sentido, seus modos de ar-

ticulação com as classes sociais. 
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o PSD, por seu turno, como foi demonstrado anterior

mente, ao final do governo Jones apresentava cisões internas. 

Estas eram decorrentes, tanto da forma como Jones conduziu o 

governo em relação aos rumos assumidos pela política de de

senvolvimento sócio-econBmico, como de seu relacionamento, de 

certa forma autoritário, com as demais lideranças políticas 

integrantes do Partido. Nesse último caso Jones não reforçou 

ao estilo de Carlos Lindenberg os laços de solidariedade po

lítica com os coronéis do interior, ao contrário sua política 

educacional feria os interesses clientelísticos desses coro

néis, o que repercutiu na coesão interna do Partido. Além 

disso, a aliança PSD/PTB também havia se desfeito ao longo da 

gestão Jones. Portanto, para o pleito de 54, o PSD haveria 

que enfrentar uma situação de diversidade, não só na 

política, mas também no seio do Partido. 

arena 

A articulação desses vários elementos, no movimento 

político-eleitoral de 54, revelaria para o PSD capixaba que 

o campo estratégico da luta política havia se ampliado e se 

diversificado. As estratégias, que secularmente haviam dado 

certo, não estavam mais funcionando a contento. Seria pre-

ciso modernizar os métodos, mais que isso, estar atento para 

a questão da formação de alianças. 

Nessa ~tição, da mesma Íorma que nas anteriores, 

as polarizações em torno da disputa eleitoral se dividiram 

em apenas dois eixos agregadores. Aquele, cuja expressão má

xima era representada por Carlos Lindenberg, de um lado, e os 

que tinham essa expressão em Attílio Vivácqua, de outro. Ou, 

por outras palavras, a recorrente disputa entre interesses 
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agrofundiários e mercantis-exportadores. 

Efetivamente, esses intereses eram muito mais comple

mentares do que antagônicos. Portanto, teoricamente a natu

reza das lutas políticas não deveria ensejar a polarização 

que normalmente se verificava na arena política capixaba. 

Toda\-ia, as razões da polarização não estavam na base de in-

teresses em si, mas, sim, no tipo de dominação tradicional
1 

que permeava a relação entre classes dominantes e dominadas 

no Espírito Santo. Dessa perspectiva, as polarizações se 

estabeleciam entre as lideranças (coronéis) que dominavam 

determinados feudos políticos. Estes feudos expressavam, 

ainda, as históricas clivagens territoriais decorrentes da 

forma de ocupação do solo espiritossantense, ou seja, região 

central versus região sul (ver capítulo I). Como em cada uma 

dessas regiões as classes dominantes eram constituídas no 

seio de uma das frações do capital, acima referida, a polari-

zação existente acabava refletindo a clivagem básica 

em termos de bases de interesses. 

também 

Por outro lado, apesar da estrutura social apresentar 

uma conformação pouco diferenciada em virtude da dominância 

da economia primário-exportadora, o espaço político partidá

rio era bastante fragmentado. Com isso, nenhum dos dois gru-

pos de interesses, que polarizavam a disputa, dominavam or-

ganizações partidárias expressivamente majoritárias. Por isso 

a realização de alianças era essencial para ambos os grupos. 

Sobre esse aspecto as forças políticas constituídas no seio 

das classes mercantis-exportadoras precisavam de agregar um 

número bem maior de p3rtidos, já que suas bases p3rtidárias 



eram bem mais frágeis do que a de seus adversários, 

sentados pelas oligarquias agrofundiárias . 

. Posicionamento dos Partidos na disputa eleitoral 
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repre-

o quadro político-partidário, do ano eleitoral de 

1954, se revelou favorável ao contra-ataque das lideranças 

que se posicionavam ao lado de Attílio Vivácqua. Isso porque, 

além de no seio do PSD, se registrar cisões, partidos como o 

PTB e o PRP se posicionaram ao lado do PR e PSP, principal 

base das lideranças representativas dos interesses ligados às 

oligarquias mercantis-exportadoras. 

Dessa forma a antiga Coligação Democrática, articula-

da desde a disputa eleitoral de 47, seria reforçada. Além 

disso, há que ressaltar que os partidos que compunham a Coli

gação Democrática não foram sempre os mesmos. 2 Na realidade 

havia um n~leo aglutinador das oposições ao PSD. Inicialmen-

te, esse n~cleo se expressou no PR, liderado por Attílio 

Vivácqua e, posteriormente, no PSP, liderado por Asdrubal 

Soares. Em cada competição, esse n~cleo conseguia agregar 

maior ou menor quantidade de partidos políticos, 

mente expressivos. 

eleitoral-

Nessa eleição, foi o PSP que assumiu a função de 

aglutinar, no seio da Coligação Democrática, os partidos e as 

forças políticas que se opunham as forças pessedistas. Dessa 

agregação resultou que a Coligação Democrática disputou com 



468 

os seguintes partidos: PSP, PTB, PR, PRP e parte da UDN. 

A mudança do eixo polarizador da Coligação introduziu 

novas lideranças articuladoras no processo político, o que 

modificou substancialmente a estratégi~ de ataque da Coliga

ção Democrática. Na verdade, o PSP era um dos mais novos 

partidos na arena política capixaba. Havia sido fundado ~s 

vésperas àas eleições de 1950 e, concretamente, esse era o 

primeiro pleito em que atuava com todo o seu potencial. E, o 

que é mais importante inovava, juntamente com o PTB, 

seminar práticas populistas no Espírito Santo. 3 

ao dis-

Com efeito, a estratégia dos articuladores dos parti-

dos coligados, para afastar as oligarquias pessedistas do 

controle do Aparelho Regional de Estado, se baseou nos se-

guintes pontos. Em primeiro lugar, no reconhecimento de suas 

limitações econômicas e políticas enquanto força eleitoral. 

Em segundo, na percepção de que era preciso minar o adversá

rio para poder vencê-lo. Em terceiro, na idéia de que preci

savam de um candidato que encarnasse tanto a figura do grande 

coronel, como a figura do pai protetor e amigo. Mais precisa

mente, alguém que se identificasse, ao mesmo tempo, com as 

classes dominantes do interior do Estado, por um lado, e, com 

as classes populares urbanas, por outro. A síntese dessa mul

tiplicidade de atributos foi encontrada, pelos articuladores, 

no líder pessedista Francisco Lacerda de Aguiar. 

o depoimento de Joaquim Leite de Almeida, um dos ar-

ticuladores pessepista da candidatura Francisco Lacerda de 

Aguiar, é, particularmente, elucidativo sobre esse aspecto: 



"Nós sabiamos que Chiquinho era muito rico e que 

infelizmente como era e é até hoje, 

dinheiro não podia fazer politica. 

quem não tinha 

E precisávams 

de um homem que tivesse dinheiro e estrutura para 

enfrentar a máquina da oposição (aos partidos coli-

gados). Pois, no PSD estavam os homens mais r i c o s 

d o E s t a do. (...). Primeiro nós começamos a namorar 

o Chiquinho e vimos que ele era um homem bom, sim-

pIes, e que sua imagem poderia ser levada ao povo 

como candidato popular. Depois nós precisávamos 

cindir o PSD, criar uma brecha no PSD.( .. ) " 

"( ... ), nós bolamos um expediente. Fizemos uma 

carta à direção do PSD dizendo que nós 

dispostos a fazer uma coligação com eles 

estávamos 

dizendo 

que o Estado não suportava mais esta politica desgas-

tante e que nós estávamos nos oferecendo para uma 

coligação desde que o candidato ao Governo fosse 

o Deputado Federal Francisco Lacerda de Aguiar, o 

Chiquinho, que era do PSD. o PSD já havia lançado, 

embora não oficialmente, a candidatura de Eurico 

de Aguiar Sales. Então o PSD comeu a isca e res-

pondeu que não aceitava, que o candidato deles era 

Eurico Sales. Chiquinho, ai, ficou violentado nos 

seus brios, por ter sido recusado pelo seu próprio 

partido, onde era Deputado Federal. Chiquinho então 

rompeu com o PSD, abrindo uma dissidência, e passou 

a ser o candidato da coligação, com o apoio do PTB, 

PRP, PSP, PR, ( ... ), e parte da UDN.A parte da UDN 
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comandada por Eurico Rezende, ( ... ), ficou com o PSD 

e a parte da UDN de Emílio Zanotti, ficou com 

ligação.,,4 

a Co-
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Do lado do PSD, a estratégia dos adversários provocou, 

sem dúvida, impactos. Como foi salientado, o partido não es-

tava mais tão coeso como nas eleições anteriores. Além disso, 

os adversários, com sua proposta, tocaram num ponto de honra 

do P.3D. Isto é, na sua imagem de conciliador, de elemento de 

união e de concórdia da família capixaba, que ele buscava pas-

sar a opinião pública. Assim, a presença da carta-proposta 

dos partidos coligados provocou uma reunião solene da Co-

missão Executiva do PSD. Essa reunião, além de ter sido 

cercada por toda uma aura no sentido de se frisar que a har-

monia e a unidade constituía a m3rca distintiva do p3rtido, 

e no enaltecimento mútuo entre Carlos e Jones que, em seus 

discursos, reiteraram que "tudo os unia, nada os separava", 

resolveu: 

a) lançar um "Manifesto do PSD às diversas agremia-

ções políticas. 

b) "( ... ) a constituição de uma comissão - integrada 

pelos nomes exponenciais dos Srs. Jones dos San-

tos Neves, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg 

e José Rodrigues Sette - para a coordenação de 

entendimentos diversos com as várias agremiações 

pOlíticas do Estado, e. torno não s6 de candida-

tos mas também de fórmulas, que visem a concórdia 

e a união dos membros da família política capixa-

b 
,,5 a. 
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No manifesto supracitado, os líderes pessedistas dei

xavam claro que existiam correntes no seio do partido que já 

haviam definido suas preferências por outros nomes, 

portanto, o nome de Francisco L. de Aguiar não era o 

e que, 

mais 

viável para um entendimento geral. Nesse sentido, convoca-

vam os proponentes a estudar a viabilidade de outro nome. 

As correntes a que o manifesto se refere eram: 

derada por Jones dos Santos Neves que encontrava, no 

a li

líder 

Ary Vianna, os atributos indispensáveis para dar continuidade 

ao projeto político de desenvolvimento sócio-econômico que 

ele vinha implementando; e a daqueles pessedistas que não se 

afinavam muito com a liderança de Jones e queriam outro nome 

para o cargo. Essa ala não excluia a possibilidade do nome 

de Francisco Lacerda de Aguiar. Das demarches internas re-

sultou a indicação do Deputado Federal Eurico de Aguiar Sales, 

o qual tinha trânsito nas duas alas do partido. 6 

Em relação a proposta dos partidos coligados, como a 

encenação era mútua, claro que não chegaram a consenso alguo. 

Nas suas respectivas convenções, cada grupo homologou seus 

próprios candidatos, da forma mais apoteótica possível. 7 

Em suma, o quadro da disputa político-eleitoral assu

miu a seguinte configuração. De um lado, concorreram os par

tidos coligados - PSP, PTB, PR, PRP e parte da UDN - com 

Francisco Lacerda de Aguiar, que não se filiou a nenhum dos 

partidos coligados, e Adwalter Ribeiro Soares, membro do PTB, 

respectivamente, à governador ia e vice-governadoria estadual. 

Do outro, concorreu o PSD, praticamente sozinho, com os can-
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didatos Eurico de Aguiar Sales, membro do PSD, e Argeo Loren-

zoni, membro da UDN, respectiv~nte, aos cargos de governador 

e vice-governador. 

No frenezi da luta pela busca de aliados, as lideran-

ças pessedistas acabaram conseguindo muito pouco. Apenas o 

PDC que decrescia a cada pleito, no momento um dos mais inex-

pressivos, e parte da UDN fizeram aliança com o PSD. Essa 

última se registrou com a parte da UDN liderada por Eurico 

Rezende, no m~mento Presidente do Diretório Estadual da UDN. 

Tal aliança se fez mais por laços pessoais de Eurico Rezende 

com o candidato indicado pelo PSD do que por 

líticas da UDN com o PSD. 8 

afinidades po-

Para o Senado e Câmara Federal a composição das ali-

anças permaneceram as mesmas. Entretanto, para a Assembléia 

Legislativa a maior parte dos partidos competiu individual-

mente. Apenas duas alianças foram registradas, nesse nível: 

PR/PRP e UDN/PDC. 9 

. O Candidato e a Campanha da Coligação Democrática 

o candidato da Coligação Democrática - Francisco La-

d d A . 10 l' d 'd h t cer a e gU1ar a em e ter pertencl o as os es pessedis-

tas, era descendente da grande aristocracia rural do sul do 

Espírito Santo. Seu ingresso na vida política estadual havia 

ocorrido em meados da década de 20, quando, juntamente com 
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sua família, atuou no processo de emancipação do município de 

Guaçuí. Posteriormente, em 1936, fora eleito vereador do re-

ferido município, pelo antigo PSD. Com a redemocratização, em 

1945, ele retornou às atividades políticas, ingressando no 

PSD. 

o General Eurico G. Dutra, ao ser eleito Presidente da 

República, em dezembro de 1945, quando assumiu o Governo Fe-

feral substituiu os antigos interventores, tanto a nível esta-

dual como a nível municipal. Assim, o Desembargador Octávio 

Carvalho Lengruber, então interventor do Espírito Santo, foi 

substituído por Aristides Campos, e o então prefeito interven-

tor de Guaçuí foi substituído por Francisco Lacerda de Aguiar, 

por indicação do Ministro das Relações Exteriores, do Governo 

Dutra - João Neves da Fontoura. Nas eleições de 1947, Fran-

cisco L. de Aguiar foi eleito, novamente, Prefeito de ~ Guaçul, 

e, nas eleições de 1950, foi eleito Deputado Federal. Nas duas 

eleições disputou como membro do PSD. 

Todo seu relacionamento social, político e econômico, 

até então, era eminentemente ligado à região sul do estado e 

à cidade do Rio de Janeiro. Na realidade, quando ele foi in-

dicado candidato à governadoria não conhecia a região 

do Espírito Santo e tinha estado na capital, apenas, 

umas quatro 
, , 

vezes." Com efeito, sua formação política 

norte 

" ( ... ) 

es-

tava muito mais impregnada por noções e comportamentos que 

introjetava a partir das relações estabelecidas na região sul 

e Capital Federal, do que por relações com as demais lideran-

ças políticas e econômicas da Capital do Estado. 
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Entretanto, no domínio das relações familiares, Fran-

cisco Lacerda de Aguiar, apesar de sua origem aristocrática 

e conservadora, havia se unido, por laços matrimoniais, a uma 

família de tradições políticas mais liberais e pogressistas, 

em Guaçuí. Nesse sentido, seu casamento com Da. Zélia Vianna, 

filha do político Geraldo Vianna, introduziu em sua vida 

influências do pensamento liberal, bem como, o aproximou mais 

da vida política estadual. (Geraldo Vianna fora membro da 

Comissao Executiva do Partido Republicano do Espírito San-

to, durante a década de 20, ocasiao em que foi Deputado Esta

dual e Presidente da Assembléia Legislativa. No período das 

articulações políticas para as eleições presidenciais de 1930 

tornou-se dissidente do Partido e apoiou Getúlio Vargas - can

didato à Presidência da República pela Aliança liberal ao 

lado das forças jeronimistas, permanecendo ao lado dessas 

forças durante e após a Revoluçao de 30). Na verdade, a fa

mília de sua esposa era mais atuante, politicamente, do que 

sua própria família. 

Por outro lado, essa uniao o fez conviver, também, 

com o pensamento de esquerda, representado pela militância 

política das tias de sua esposa - Da. Emiliana e Da. "Zinha" 

Émile. A primeira era ligada às correntes liberais e a se

gunda às correntes de esquerda. Da. "Zinha" Émile fora fun

dadora da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, e, poste

riormente, do Partido Comunista em GuaçuÍ. 

Essa convivência, em certo sentido, ampliou os ho-

rizontes perceptivos de Francisco L. de Aguiar, na medida em 

que ele passou a vivenciar os conflitos entre esquerda e di-
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reita em sua própria família. No fundo essa realidade domés-

tica vai imprimir, em seu comportamento político, uma maior 

flexibilidade de posições. Com isso ele torna-se um hábil 

articulador, no momento em que essa mesclagem de tendências 

passam a fazer parte de seu cotidiano político-partidário, no 

seio da Coligação Democrática. 

Contribuiu, ainda, para moldar sua prática política, 

num estilo distinto, o fato dele ter saído da Prefeitura de 

Guaçuí para atuar como deputado federal na cidade do Rio de 

Janeiro, no momento em que o populismo-getulista era presen

ça marcante naquela cidade, e o populismo-adhemarista na de 

São Paulo. 

Em suma, a formação sócio-política de Francisco L. de 

Aguiar, o transformou em um líder distinto dos demais exis-

tentes na arena política capixaba. Sua marca diferencial es-

tava no estilo populista que predominava em sua prática po-

lítica. Tanto sua plataforma política, como seu depoimento, 

acerca das campanhas eleitorais e de seu governo, 

caráter populista de sua atuação. 

revelam o 

A plataforma de governo, que ele formulou para a cam

panha de 54, traduz claramente a radical mudança em relação 

as que foram veiculadas pelos candidatos da Coligação Demo

crática nos pleitos anteriores, bem como em relação a de seu 

adversário - Eurico de Aguiar Sales. Bem no estilo populis-

ta, foi simples e em linguagem direta. Marcou o abandono as 

grandes ~, até mesmo, complexas plataformas que haviam sido 
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utilizadas nos pleitos anteriores. Em poucas palavras Chi-

quinho - (comJ era popularmente conhecido) falou, na conven

ção que homJlogou sua candidatura, e, posteriormente, para o 

eleitorado, sobre a orientação ruralista que desejava impri

mir as ações governamentais. 

Por outro lado, apesar da forma popular, não deixou 

de revelar o signo da base de interesses que havia inspirado 

sua candidatura. Com efeito, para os interesses, expressos pe-

las oligarquias mercantis-exportadoras, como foi salientado, 

anteriormente, era imprescindível que a produção cafeeira con

tinuasse a se reproduzir, preferencialmente, nos moldes da pe

quena propriedade privada, mesmo porque essa forma não era 

incompatível com os interesses agrofundiários. Pois, a manu

tenção de tal sistema garantia significativos ganhos na inter

mediação com2rcial e exp8rtação do ouro verde, a baixos custos 

de produção. Portanto, o sentido da política de desenvolvi

mento sócio-econômico deveria ser voltado para a m3nutenção e 

ampliação desse sistema. 

Outras não foram as razões que levaram os partidos co

ligados a realizar a Convenção solene, que homologou a candi

datura de Francisco Lacerda de Aguiar, em Colatina, ao invés 

de fazê-la na capital do Estado. Na realidade, em Colatina a 

produção cafeeira estava em seu auge. O município era o maior 

produtor nacional, com uma safra de 500.000 sacas anuais, em 

média. Além disso, Colatina era porta de entrada à fronteira 

agrícola do norte do Estado, cuja ocupação efetiva havia se 

iniciado no começo da década, e estava em franca exp3nsão. 
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Por conseguinte, a imagem do homem rural, do lavrador 

e amigo encontraria sua maior identificação em seu próprio 

Lacerda meio. Assim, colocando-se como lavrador, Francisco 

de Aguiar expressaria nos seguintes termJs o cerne de sua 

plataforma eleitoral: 

"Neste grandioso cenário, onde a obra humana se 

agigantou, tanto quanto a natureza, domesticando a 

selva bravia e agressiva convertendo-a, em curto 

tempo, na mais rica e próspera regi~o do Estado, a 

minha alma de lavrador exulta de entusiasmo 

encontrar entre os homens de mãos calosas, 

dadeiros construtores da grandeza da Pátria, 

por se 

os ver-

aque-

les que lhe oferecem na faina diária do trabalho da 

terra a riqueza com que erigimos a 

nossa prosperidade. 

( . . .............. ) 

estrutura de 

'Adstritos a assegurarmos a sobrevivência pelos 

meios que a terra nos proporciona, na sua mais sim-

pIes exploração, no estágio atual de nosso progres-

so, ainda devemos aanter, coa0 ele.ento principal 

de riqueza a agricultura e a ela é forçoso devotar 

toda a nossa atenção fornecendo-lhe, em larga esca

la, os meios necessários à sua exploração intensiva 

e promissora, protegendo-a de todas as formas com o 

crédito, com o combate sistemático e 

pragas, com o fornecimento de sementes 

permanente às 

e mudas sele-

cionadas, com as facilidades de obtenç~o de maqui-

nário, com uma rigorosa defesa contra a erosão e 
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tantas outras providências de que carece". 1 2 
( ... ). 

A campanha eleitoral da Coligaçao Democrática foi to-

da pautada na popularização dos temas centrais da plataforma 

de Francisco Lacerda de Aguiar, por um lado, e na aproxima-

ção do candidato ao povo, por outro. Para tanto, começaram 

com a utilização de "slogam", veiculado através da forma 

musical, desde o lançamento da candidatura de "Chiquinho". 

Na verdade, esta forma caracterizou uma inovação em termos 

de campanha política no Espírito Santo. Assim, associando a 

imagem de homem da roça a de homem do povo, os artífices de 

sua candiàatura criaram o "slogam": "Chiquinho vem aí", o 

qual imprimiu o tom da campanha. E, ainda, no meio urbano, 

a campanha não se restringiu apenas a comícios, como era há-

bito. "Chiquinho" foi ao encontro da população. Subiu morros, 

foi às favelas, tornou-se familiar, "candida~o do p:Jvo" , 

f ' d 1" " 13 orma como era anunCla o por seus corre 19lonarlos. 

. O candidato e a campanha da Aliança PSD/UDN/PDC 

o candidato da aliança PSD/UDN/PDC - Eurico de Aguiar 

1 4 Sales era membro de uma família de políticos da região 

central. Havia ingressado na vida política do Espírito San-

to como Oficial de Gabinete, no governo de seu tio, Aristeu 

Borges de Aguiar (1928 até a Revolução de 30). Posteriormente, 

durante o período em que Jones dos Santos Neves foi interven-

tor do Estado (1943/1945), ele atuou com:J Secretário de Edu-
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cação. Ligado às lideranças solidárias a Jones dos Santos Ne

ves, em 1945, ingressou no PSD, e foi eleito Deputado Federal 

à Assembléia Constituinte, e, em 1950, reeleito Deputado Fe

deral. 

Na Câmara dos Deputados atuou como Presidente da 

Comissão de Educação e Cultura durante os anos de 1948 a 

1952, e em 1954. Além disso, nesse período, exercia, tam-

bém, a função de Secretário Geral do Diretório Nacional do 

PSD; assim como, exerceu a função de vice-líder da maioria na 

Câmara dos Deputados. 

Em termos da campanha eleitoral a estratégia adotada 

não foi muito diferente das utilizadas pelo PSD nas eleições 

anteriores. Praticamente, as mesmas técnicas foram postas 

em prática, sendo que, o culto ao candidato e sua reificação 

como o ~nico melhor, o mais capaz, o imbatível, foi a t6nica 

da mensagem veiculada pelo jornal A Gazeta, porta voz do PSD. 

Os destaques para as adesões de ~ltima hora e a imagem nega

tiva e dividida dos adversários, também, foram mantidos. 15 

Quanto a plataforma eleitoral, Eurico de Aguiar Sa-

les, também, inovava muito pouco. A não ser na técnica de 

divulgação, pela imprensa, que ao invés de publicá-la, toda 

em uma edição, publicou-a, parceladamente, durante o período 

pré-eleitoral, seu padrão básico foi mantido. Assim, com 

destaques para os diversos subtítulos que a compunha, ao 

lado de entrevistas realizadas com o candidato; A Gazeta di-

vulgou a mensagem do PSD, como concorrente ao governo esta-
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dual, cujo tom baseava-se na "necessidade da 

do projeto jonista. 

continuidade" 

o que mais chama atenção no conteúdo da plataforma 

de Eurico de Aguiar Sales é a insistência com que o tema 

da continuidade administrativa é tratado. As publicações, em 

geral, mostram a linha de ação básica a ser seguida, no caso 

da plataforma, ou o pensamento do canãidato sob os diversos 

temas abordados, deixando sempre claro que as ações do futu

ro governador deveriam ser pautadas sobretudo pela conso

nância com as ações que vinham sendo implementadas pelos go

vernos do PSD. 

Nesse sentido, o Jornal ao comentar o discurso de 

Jones dos Santos Neves, pronunciado na Convenção que homolo

gou a candidatura Eurico de Aguiar Sales, se reportou a essa 

questão nos seguintes termos: 

"( ... ) Todo administrador tem o direito e até o de-

ver de imprimir em seu cargo a força de sua perso-

nalidade. Não tem direito porém a desprezar ou 

procurar deprimir as boas obras que venham de admi

nistrações passadas. 

E para evitar semelhante mostruosidade da vida po-

lítica é perfeitamente democrática a 

de toda a influência governamental na 

que sejam mais capazes de garantir o 

to de grandes obras públicas. 

intervenção 

escolha dos 

prosseguimen-

Duas personalidades nunca terão as mesmas idéias 

políticas. o governo de Eurico Salles será de cer-



to de muito diferente orientaç~o. Mas no que se re-

fere às grandes obras, iniciadas no atual governo, 

ele foi o primeiro a garantir, em sua 

que as fará prosseguir no mesmo ritmo 

plataforma, 

1 6 
propulsor. " 
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Eurico de Aguiar Sales, por seu turno, se expressou 

da seguinte forma em relação aos pontos prioritários de sua 

plataforma governamental: 

"NO caso de ser eleito pelo povo de minha t e r r a , 

procurarei manter a continuidade da obra administra-

tiva do atual governador Jones dos Santos 

principalmente no que se refere ao Plano de 

Neves, 

Valori-

zaç~o Econômica, cujas peças principais se acham em 

fase de execução. Devo contudo, destacar dois seto-

res aos quais irei dedicar particular atenção: Ener

gia Elétrica e Fomento da Produç~o. ( ... ) I 

( . . . . . . . . . . . . ... ) 

'A situação geográfica do Estado é apontada por to-

dos os técnicos de valor como localização ideal n~o 

só para a nossa siderurgia e indústrias subsidiárias 

como tmabém para outras indústrias. Ora coerente com 

os pontos de vista que sempre defendi, não poderei 

deixar de apoiar e estimular todas as iniciativas 

que visem carrear capitais para o Estado. 
1 7 

( ... ) " 
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. Resultados Eleitorais 

Os resultados da eleição registraram os ganhos dos 

partidos coligados. Mostraram que, apesar da vitória não ter 

sido por expressiva maioria, a estratégia que utilizaram ha

via dado certo. Além da conquista do Governo do Estado, a 

Coligação ampliou também o seu número de cadeiras na 

bléia Legislativa. 

Assem-

Com efeito, a distribuição dos votos partidários obti-

dos pelos candidatos ao Governo do Estado foi a seguinte: 

Francisco L. de Aguiar 55,2% e Eurico de Aguiar Sales 44,8% 

(ver quadro IX.47). Para o Senado, na medida que as candi

daturaseram formadas por lideranças eminentes em seus respec

tivos partidos de origem, a votação resultou bastan~e fracio

nada entre os quatro concorrentes: Ary Vianna (PSD) obteve 

24,0%; Dulcino Monteiro de Castro (UDN) obteve 23,2%; Attílio 

Vivácqua (PR) obteve 29,ó; e Asdrubal Soares (PSP) obteve 

23,2%, dos votos partidários. Como eram duas as vagas a se

rem preenchidas foram eleitos Attílio Vivácqua (PR) e Ary 

Vianna (PSD). Mas, mesmo assim pode se caracterizar a vitó

ria da Coligação Democrática, também para o Senado, pois a 

scma dos votos dados ao PR mais o PSP é maior do que a ootida 

com os votos do PSD mais os da UDN (ver quadro IX.48). 

Em relação à disputa proporcional, os resultados fo

ram distintos dos obtidos no nível majoritário. Assim, para a 

Câmara Federal a Coligação Democrática não conseguiu sobre

pujar a força da Aliança PSD/UDN, nem ampliou significativa

mente sua margem de ganho em relação ao pleito anterior. Con-
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seguiu apenas 48,8% enquanto a Aliança PSD/UDN obteve 51,2%, 

dos votos partidários (ver quadro IX.49). Com isso 

ram, praticamente, o mesmo número de cadeiras que 

mantive

dispunham 

na Câmara Federal, ou seja, 3 cadeiras para os partidos Coli

gados e 4 para a Aliança PSD/UDN. 

Para a Assembléia Legislativa a união dos partidos não 

foi a mesma que se verificou para a disputa a nível majoritá

rio, bem como à Câmara Federal. A maioria dos partidos compe

tiu individualmente, por isso os resultados demonstraram uma 

maior distribuição da votação entre os diversos partidos (ver 

quadro IX.50). Os dados evidenciam a ascensão tanto do PTB 

como do PSP e o descenso do PSD e da UDN. Com efeito, o PTB 

registrou um crescimento de 47% em relação ao pleito anterior, 

elevando assim sua participação relativa de 17,9% para 24,2%, 

no total dos votos partidários, com isso seu número de re

presentantes aumentou de 6 para 8. O PSP também conseguiu uma 

boa votação, 10,3% do total, e elegeu 3 representantes. 

sição melhor do que a obtida em 1950 quando disputou 

gado com o PR, e, no entanto, so conseguiu 2 vagas. 

Po

coli

O PSD, 

ao contrário, registrou crescimento inferior, tanto em rela

ção ao pleito de 1950, que foi de 45,% como em relação a seus 

adversár ios, nesse pleito, p:::>is seu índice de crescimento foi de 

17,9%, em relação a 1950. Por isso, sua participação relativa decresceu de 

42,2% para 36,6% do total, e o número de representantes de 15 

para 12. Os demais partidos PR, PRP, UDN e POC disputaram aliados 

esse nível de competição. O PR aliou-se ao PRP, obtiveram 12,4% 

dos votos partidários. Elegeram, assim, 4 representantes. 

Como no pleito anterior as combinações foram diferentes, o PR 
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dispwtou com o PSP, e o PRP sozinho, os dados não permitem 

verificar o desempenho individual desses partidos em relação 

ao pleito de 1950. A UDN õliou-se ao PDC, obtiveram 16,5% 

dos votos partiãários e elegeram 5 representantes. Apesar da 

ünião com o PDC, a UDN não conseguiu melhorar sua performance. 

Decresceu sua participação em relação ao pleito de 1950 que 

fora de 20,6%. Como consequência foi reduzido, também, o nú

mero de representantes de 7 para 5. 

Em suma, esses resultados confirmam as análises rea

lizadas, tanto em relação a modificação do espaço sócio-polí

tico espiritossantense, como em relação aos reflexos da ação 

de Jones dos Santos Neves no interior do PSD, que acabou sen

do projetado no desempenho do partido nas eleições. 

Assim, de um lado, a maior urbanização permitiu a 

maior eficácia das práticas populistas introduzidas, refle

tindú na ampliação das bases dos partidos que inovaram suas 

técnicas de arregimentação àü eleitorado (PSP e P7B)i de ou

tro, o pleito evidenciou que o rítmo das transformações, quer 

econômicas quer políticas, ainda, era muito lento no Espíri

to Santo. Pois, apesar das inovações e àa cisão do PSD a vi

tória da Coligação Democrática para os cargos majoritários 

não foi tão expressiva. Além disso, há que se considerar que 

alérr das inovações populistas os partidos coligados não 

deixaram de utilizar práticas coronelísticas, o que atesta, 

por outro ângulo, o conservaàorismo na forma de mediação com 

as classes dominadas, e revela que a lealdade coronelística 

ainda esteve na base definidora das preferências eleitorais. 
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Com efeito, a Coligação Democrática conseguiu conquis

tar o Governo Estadual e apenas uma das vagas ao senado, a ou

tra permaneceu em poder do PSD. Mais que isso, na represen

tação prop8rcional a Coligação Democrática não conseguiu mo

ver muito as forças da Aliança PSD/UDN/PDC de suas antigas 

posições. Na Câmara Federal as forças da Aliança PSD/UDN/PDC 

continuaram majoritárias, e na Assembléia Legislativa, apesar 

da performance individual dos partidos coligados ter sido me

lhor do que do PSD e da UDN/PDC, o cômputo global das cadeiras 

conseguidas por cada bloco de partidos revela que os partidos 

coligados não conseguiram ser majoritários. Nesse 

número de vagas conseguidas pelo PSD mais aquelas 

pela UDN/PDC totalizaram 17, enquanto que as vagas 

das pelos partidos coligados - PTB + PSP + PR/PRP 

ram 15. 

sentido, o 

conseguidas 

consegui

- totaliza-

Embora essa conformação da Assembléia Legislativa se 

modificasse, posteriormente, a favor dos partidos coligados 

- na medida em que a UDN se alinhou ao lado da Coligação De

mocrática na sua atuação Legislativa - em termos da performan

ce do quadro político demonstrou que a força do voto rural, 

expresso no coronelismo pessedista e udenista, ainda era bas

tante expressivo. 

Como consequência, se vera a seguir, que a m~rgem de 

manobra da Coligação Democrática, no Governo Estadual, era 

muito pequena. Apesar da UDN ter se posicionado ao lado dos 

partidos coligados na Assembléia Legislativa, redefinindo o 

equilíbrio dinâmico da correlação de forças no poder regional, 

as disputas inter-oligárquicas no interior da Coligação Demo-
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crática, pela ampliação das áreas de domínio de cada oligar

quia, acabou concentrando e desgastando o potencial de ener

gia e de recursos que dispunham, permitindo dessa forma que 

as forças pessedistas, deslocadas dos centros de comando, des

sem o tom efetivo da mediação de interesses. Isso, principal

mente, no que concerne a mediação e articulação dos interesses 

do Espírito Santo no Aparelho Central de Estado. Posto que, 

com a eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, o espaço de 

manobra pessedista, no poder central, seria ampliado, e se re

fletiria positivamente nas articulações encaminhadas pelo PSD 

capixaba naquele espaço. 

Concretamente, a vitória da Coligação Democrática para 

o Governo Estadual não foi acompanhada de um significativo 

rearranjo na correlação de forças no poder, tanto regional co-

mo central. Traduziu de certa forma a força do voto cataliza-

do por lideranças carismáticas, como era o caso de Lacerda de 

Aguiar, o qual, habilmente, associou seu carisma a práticas po

pulistas, num contexto que começava a se tornar permeável a 

esse tipo de prática. Como resultante, se verá que, a Coli

gação Democrática "reinou mas não governou". 



2. A ACAO DO ESTADO SOB A DIRECAO DE FRANCISCO 

AGUIAR 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES 

LACERDA 
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DE 

O Governo de Francisco Lacerda de Aguiar não modificou 

a estrutura institucional do Estado encontrada, principalmente 

no q~e concerne aos novos órgãos criados. Lacerda de Aguiar 

pree~cheu todos os cargos de direção e manteve funcionando to

dos os órgãos. 

Entretanto ele modificaria substancialmente a dinâmica 

de f~ncionamento do Aparelho de Estado do Espírito Santo. A 

forrr,a "populista" e mais flexível de articulação, tanto a ní

vel de execução das atividades, como na relação com o campo 

das práticas das classes sociais, seria a tônica de seu gover

no. O Estado, nesse nível, perderia muito de seu caráter au

tori~ário e controlador, para assumir uma imagem de maior be

nevolência e de possibilidades de acesso, para as classes po

pulares. 

Todavia, essa nova dinâmica não eliminou os reais con

flitos e as dificuldades que Francisco Lacerda de Aguiar tinha 

de e~frentar para conciliar os diversos interesses que compu

nharr a correlação de forças que o elegeu. A rigor houve uma 

exacerbação das fricções existentes entre as diversas forças 

polí~icas em luta, cujos reflexos se fizeram sentir diretamen

te na administração pública. 

O preenchimento dos cargos de direção do Aparelho de 

Estaão caracterizou o locus principal desses conflitos. Fran-
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cisco Lacerda de Aguiar tinha que negociar com um conjunto de 

forças, heterogêneas e conflitantes entre si as indicações pa

ra preenchimento dos referidos cargos. Por seu turno, essas 

forças políticas, expressas nos diversos partidos que compu

nham a Coligação Democrática disputavam entre si os Aparelhos 

que representavam maiores possibilidades de ganhos, 

lítico como administrativo. Em geral as razões das 

tanto po

disputas 

eram comandadas pelo significado de cada Aparelho no conjunto, 

em termos de sua capacidade de atender as demandas clientelis

tas de cada partido em função, principalmente, de suas bases 

eleitorais. Por outro lado, há que se ter presente, 

próprio governador, enquanto líder político, também 

que o 

nucleava 

uma configuração política distinta, em termos de base de in-

teresses representados. Portanto, expressava também preferên-

cias pela indicação de dirigentes para determinados Aparelhos. 

Como a direção política que cada partido ou núcleo de 

forças deseja imprimir à ação governamental decorre da base 

de interesses que representam, resulta que cada grupo de forças 

políticas, visualiza determinado sentido para o conteúdo subs

tantivo das políticas públicas. 

Na medida em que as forças políticas integrantes da 

Coligação Democrática, apenas tiveram acesso à direção pJlíti

ca do Aparelho Regional de Estado, porém não conseguiram mo-

dificar substancialmente a correlação de forças a seu favor, 

e como nenhuma das forças componentes detinha o controle hege

mônico da correlação de forças no poder resultou que não exis

tiu uma força capaz de unir as demais em torno de um projeto 

político comum e dessa forma impor rítmo e sentido à política 
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de àesenvolvimento sócio-econômico. Daí a quase impossibili-

dade de se identificar, entre os Aparelhos do Estado, um ou 

mais com maior poder de decisão e de definição dos rumos da 

ação governamental, nos mesmos moldes que foi identificado pa

ra os governos já analisados. 

Como consequência, os rumos que se concretizaram se 

fizeram a partir do entrechoque dessas forças políticas e da 

açãc que cada uma conseguiu implementar, no espaço dos Apare-

lhos que detiveram. Em termos reais, a ação governamental se 

cara2terizou muito mais pela manutenção das atividades vege

tati~as e tradicionais do Estado, do que por uma ação efetiva

mente modificadora da performance econômica ou social do Es

píri~o Santo. 

o quadro VI.21, a seguir, mostra de forma esquemática 

o re:lexo das lutas que se configuraram na correlação de for

ças ~o poder, ao longo da gestão Francisco Lacerda de Aguiar 

e se~ rebatimento a nível da composição dos quadros dirigentes 

do k?arelho de Estado. Ele evidencia os Aparelhos que foram 

obje~o de maiores disputas e caracteriza a relativa instabi

lidade político-administrativa que permeou o período governa-

mental. Cada embate resultava na substituição de dirigentes, 

repe~cutindo no delineamento da ação administrativa em curso. 

Por exemplo, na Secretaria de Fazenda evidencia-se que as 

cli~agens entre oligarquias agrofundiárias e mercantis-expor

tado~as, e, concomitantemente, entre região sul e região cen-

traI estão na base das disputas repercutindo na substituição 

dos dirigentes. Assim, inicialmente, foi indicado para o car 

go João B. Pinheiro, filho àe um eminente líder político da 
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OBSERVAÇOES 

I
' hdvQqado, Jo(n~llsta (Jornal O Arauto - Cachoel

ro d~ ltapemlrlm), membro da UDN 

i' Ad\'ogado; jorpalista; lTiembro da UDN, su;:.lente 
, vereador da Camara Munlclpal de Vitoria 

i 
, Militar, me~bro do PSP; um dos articuladores c I' candidatura Lacerda de Aguiar 

hdvogado, n!o era filiado a nenhum partldo. 

Político, Presidente do PRP no ES 

~dvogado, não era filiado a nenhum partido 

MII.tar, ex-pessedista pertencente a corrente d 
de htílio Vivácqua, membro fundador do PS? no E 

PolítICO; ex-perrepista; Deputado Estad~al - PS 
- (~955/S9) 

!' Ad\'ogaào; Jornal A Gazeta (PSD), apOlO'" l:"ICilcaÇ3 

t\orrc~c.l0 interinamente para responder pela Secrt: 
tarla 

P11,lu.l..l.ta, filho de Genaro PInheiro (GL':'".à!O Pl 
nhelrc - político da regiao sul que pa:~lcipo 
da Revolução de 30; No pós-45 alinhou-se ao la 
do da ala Atilista, ingressanào no PR, e poste 
rlormente no PSPl 

E~presário (comércio exportador); exerce~ a fu~ 
çào no governo do interventor Jo!o P. e:ey; Jos 
A, BClalZ (Deputado Estadual - PTB) fez ólscurs 
na r,. Legislativa apoiando indlcaçào; Jornal 
Gazeta também elogia indicação; renuncicc, se 
fr0" d0sgaste em função da reestruturaçác do C 
,il'lo TI' lbutário 

Tecnocrata; Gerente do Banco do Brasil ec 
grc; Banco col~ a disposição 40 Estado. 

AI 

Jornal A Gazeta comenta indicaçao como boa p 
se tratar de um técnico 

I' Político, Presidente do PRP no ES 

! . 
I 

Faze~deiro; membro do PR; Presidente da Cooper 
ti\'a d,~ Laticínios de Cachoeiro de ltapeclrim 

1. ~~c_arlsta; ex-petebista; membro da CO!;; Pres 
denée da Cooperativa de Laticínios de Ca~~oel 
à~ It3pemirim, exonerou-se em julho/S8 para ca 
diàatar-se a Senador 

B~rocrata; Contador Geral da Secretaria de Agr 
cCllt~:a; antigo funcionário do órgão 
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OBSERVAÇOES 

PolítIco; Deputado Estadual eleito pela ColIga
ção FR.T/R.'P, (1955/59); transferiu-se ~/oanca-
da da CD~ err 12/05/55, e p/bancada do PSP er 
02/10/56 lider do governo na Assembléia 11956 
Si) 

PolítIco; médico; membro UDN, líder da ala ude
nlsta que apoIou candidatura Lacerda de AgJlar 

MIlItar, PreSIdente do PTB no ES; Deputado Fede
ral eleito pela Coligação Democrática, para pe
ríodo 56!59: foi um dos articulares da ca~dlda
t~ra Lacerda de Ag~iar 

lazendelro de Mimoso do Sul; liderava u~a ale 
dentro do PTB rIval a ala solidária a :.crlare 
R~b,~. Por volta de 1960, em função das ele,
ções presidencials, as duas alas acabar:a~ CO~
f'gerando partidos distintos - PTB e PTK 

E. Castro - PolítICO; Secretário Geral de PR: 
~1150n Cunha - Político; ex-Deputado Es~adua~ 
pele PR 1949/50; (ambos foram fundadores co Fi 
~O ES; ~Ilson Cunha posteriormente filioJ-se ac 
PS?) 

PSD através do Jornal A Gazeta repudIa vee~ente· 
mente a indiaçAo. A CESMAG é tida pelo gr~p: 
Ll~denoerg oomo um dos órgAos mais importante d, 
Estado. C PSD faz todo possível para desartlc~' 
lar a indIcação . 

. ~:~d:co, Professor Universitário, membro do PTB 

PO;i~lCO, membro da UDN; PSD através Jor~al 
Gazeta apoia lndlcaçAo e atuação de A.? Mo~ 
Jaràlrr. 

i1olítlCO, membro do PTB; exonerou-se para candl 
datar-se a deputado estadual no pleito de 58 

E~~resario (Comércio Exportador); ex-Secretárl 
de Faze~da do Governo Francisco Lacerda c 
,\'1 -' 1 ~ r : !,b r /56 - Nov /56 ) 

de ,,~C:lar, Relação do novo Secretarido); 09. '03:Õ 

Fra~=lsco LacEr~a d~ ;:_lar, O Governador presta cu~tas ao povo do Espírito Santo, \"l:ória, Iffi~!ensa Oficial, 
pro~_nclado ~a AEse~::~la ao SEr cc~~:etadc se~s ~2S~S C2 ~x2r=i=:c jc ~~_ ~a~da~c!. 

Ro.::érlO ~leàelros. PTB: Um partido que já nasceu Conservador. I;,:;'. ':"r:.::_i'.2., 31 C~, ó2; O PR era partido de um dono só; In: 
Tr;ccc,a, 25 (;4.·8<; PSP: um partido de Coronéis e Capitães, lr.:;'. ':"nc_:-.ê, ; 1 O'; 8::; O PRP foi o guardião do Fascismo no Est, 
do, ln: A Tncc::-.a, " C4 '&2, 
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região sul representante das forças agrofundiárias. Poste-

riormente, ele foi substituído por Oswald Guimarães, empresá

rio - comércio exportador - e líder político representante das 

forças mercantis-exportadoras da região central. Em decorrên-

cia das lutas geradas em torno da reformulação do Código Tri

butário Estadual, realizada durante a gestão de Oswald Guima

rães, as fricções entre forças agrofundiárias e mercantis-ex

portadoras foram exacerbadas culminado com a renúncia ao re

ferido titular. Sua substituição foi feita por outro repre

sentante da região sul do Estado - Kleber José Cunha Guimarães 

- ü qual contou também com o apoio das forças pessedistas ex

presso através do Jornal A Gazeta. 

Análise nesse sentião pode ser feita para cada ór-

gão do Aparelho Regional de Estado onde além das clivagens 

aci~a caracterizadas, outras entrecortaram as lutas verifica

das. 

2.2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

O governo de Francisco Lacerda de Aguiar se por um la

do marcou o retorno das oligarquias mercantis exportadoras à 

direção do Aparelho Regional de Estado, por outro, registrou 

um momento de maior abertura desse espaço institucional para 

as classes populares. Embora tal processo tenha sido viabi

lizado por uma coligação de partidos das mais diversas tendên-

cias ideológicas, o governo Lacerda de Aguiar refletiu e ex-
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pressou um novo conjunto de forças sociais - em termos de for-

ças políticas emergentes, tanto no meio urbano como no meio 

rural. Historicamente, as forças sociais constituídas, seja 

no seio da pequena e média produção cafeeira, seja no seio das 

classes populares urbanas, não haviam, ainda, logrado uma 

maior participação política. Pelo menos em termos de caracte-

rizar uma atuação que implicasse em mudança na correlação de 

forças no poder regional, bem como, no sentido que vinha sendo 

impresso à política de desenvolvimento sócio-econômico do Es

pírito Santo. 

Nesse sentido, a eleição de Francisco Lacerda de 

Aguiar significou uma possibilidade de mudança, pelo acesso 

aos centros de comando do Estado de lideranças representativas 

das referidas classes (tais como: Oswaldo Zanello, Manoel Mo

reira Camargo, Floriano Lopes Rubim, etc.) as quais sozinhas 

não detinham força suficiente para alcançarem maior participa-

ção na definição dos destinos do Espírito Santo. Assim, rede-

finiu-se, de certa forma, a correlação de forças e o equilí

brio dinâmico do bloco regional no poder, na medida em que as 

forças agrofundiárias foram afastadas, temporariamente, da di

reção do Aparelho Regional de Estado e que representantes das 

forças sociais, acima referidas, assumiram o comando político 

de Órgãos do referido Aparelho de Estado. 

Com isso, nesse nível regional, foi redefinido o modo 

de articulação entre o Estado e as classes dominadas, já que 

ocorreu um certo deslocamento na forma coronelística de ar-

tic~lação até então predominante. A forma populista de arti

culação foi efetivamente incorporada ao modus operandis do 
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Governo Estadual, pela abertura de novos canais de acesso. Em

bora, tais canais, se expressassem por formas heterogêneas e 

difusas, como por exemplo, as audiências semanais concedidas 

pelo Governador à população, a nível simbólico, cristalizou a 

imagem de Esta~o do povo, que a figura de Chiquinho encarnava 

e expressava para essas classes . 

. Rumos expressos pelo pacto populista para o desenvolvimento 

do Espírito Santo 

Os propósitos governamentais definidos por Francisco 

Lacerda de Aguiar, tanto em sua plataforma político-eleitoral, 

como no discurso de abertura da primeira sessão Legislativa 

de seu governo, refletiram prioritariamente as demandas colo

cadas pelas forças sociais constituídas no seio da pequena e 

média produção rural. Esta orientação, em última análise, não 

era contraditória nem divergente das demandas colocadas pelos 

grandes proprietários rurais (forças agrofundiáriasl, nem tão 

pouco daquelas expressas pelas classes mercantis-exportadoras. 

Efetivamente, expressou e refletiu a natureza do pacto popu

lista de dominação que presidia a correlação de forças na di

reção do Aparelho Regional de Estado. Ou, por outras pala

vras, refletiu a natureza do arranjo pOlítico configurado, pe

lo conjunto de forças heterogêneo que assumiu a direção do 

Aparelho Regional de Estado, e dessa forma estabeleceu deter

minaõos rumos para o desenvolvimento sócio-econômico e arti

culo~ a convivência dessas forças no Governo Estadual. 
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Com efeito, Francisco Lacerda de Aguiar definiu, nos 

seguintes termos, o sentido que desejava imprimir às ações de 

seu governo: 

"( ... ) Homem do interior, acostumado a ver o sofri-

mento da gente simples do 'hinterland', revoltado 

com o abandono votado ao homem da lavoura, e, acima 

de tudo, compreendendo que na hinterlândia se con-

centrava a maior parte da riqueza que impulsiona o 

progresso e a civilização, deliberei disputar a su-

prema honra de governar o Estado para imprimir novos 

rumos à administração, fazendo-a caminhar do interi-

or para a capital. ( ... ). Daí porque, no planeja

relevante 

transportes 

mento de meu governo, assume caráter de 

importância a atenção que dispenso aos 

e às vias de comunicação, à saúde, a 

energia e à agricultura. Nestes pontos, 

educação, a 

sobretudo 

estará concentrada a máxima atenção do meu gover-

no. ( ... )."'8 

Em termos de diretrizes os propósitos de Francisco 

Lacerda de Aguiar não diferiram muito daqueles expressos por 

Carlos Lindenberg (gestão 1947/50) na medida em que ambos en

fatizaram que a orientação de seus governos deveria voltar-se 

prioritariamente para o atendimento das populações rurais. En

tretanto, a especificação do sentido básico de suas proposi-

ções seria dada, naturalmente, pelo tipo de ação visualizado 

por cada um desses governantes, e respectivas forças 

cas que lhes davam sustentação. Assim, enquanto Carlos 

denberg partiu da premissa que deveria governar dentro 

palíti-

Lin

do 

justo equilíbrio orçamentário voltando sua ação prioritaria-
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mente para a criação de infra-estrutura básica (estradas e 

energia) e construção de escolas, Francisco L. de Aguiar não 

se preocupou tanto com a questão financeira do Estado e daria 

menos ênfase à criação de infra-estrutura básica. Sua propos-

ta principalmente a nível do discurso, e mesmo em termos das 

ações que conseguiu realizar, incluia um espectro mais abran

gente de medidas, no sentido de que, além da infra-estrutura, 

havia também preocupações visando melhorar o padrão técnico da 

agricultura capixaba, através do repasse pelo Governo de má-

quinas, equipamentos e implementos agrícolas. Por outro lado 

incluia medidas visando estimular a agroindústria (laticínios), 

bem como, expandir a ocupação territorial do Estado, através 

do melhoramento do acesso à região noroeste do Espírito San

to (alargamento da ponte sobre o Rio Doce, em Colatina, permi

tindo, assim, a expansão da fronteira agrícola estadual). 

Em termos de realizações concretas, se verá que, as 

proposições de Lacerda de Aguiar ficaram muito mais a nível 

do discurso do que efetivamente se transformaram em ações. So

bre esse aspecto o Governo Lindenberg foi mais eficaz na medi

da em que conseguiu implementar a maioria das políticas preco

nizadas. Antes, porém, de se confrontar os resultados das 

gestões desses dois governantes, há que se explicitar os limi

tes que cercaram a gestão Lacerda de Aguiar, bem com~, as reali

zações que se consubstanciaram em seu governo. 

Como já foi especificado, anteriormente, nenhum dos 

conjuntos de forças políticas expressos pela Coligação Demo

crática detinha o controle hegemônico da correlação de forças 

que assumiu a direção política do Aparelho Regional de Esta-
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do. Com isso não existia um partido ou força política que 

conseguia unir as demais em torno de um projeto político comum 

e dessa forma impor os rumos do desenvolvimento sócio-econômi

co. Na realidade, na disputa entre cada conjunto de forças 

para tender o fiel das realizações, cada um para seu lado, re-

sultou que a força relativa de cada núcleo integrante tendeu 

à anulação recíproca e para situação de inércia. Isso na me-

dida em que não se somavam em termos de potencialização mu-

tua, e, sim mantinham uma acirrada disputa, entre si, pela 

maior apropriação das benesses do Estado. Principalmente, em 

relação a ocupação das Secretarias em função das possibilida

des de distribuição dos cargos. 

Efetivamente, na medida em que cada partido ou núcleo 

de forças integrante da Coligação Democrática expressava a 

força de determinadas oligarquias as disputas verificadas re

fletiram justamente a luta pela ampliação de seus domínios 

atra\-és da possibilidade do atendimento clientelístico de 

suas bases. Só que, nessa gestão, esse atendimento seria des-

pido, de certa forma, de suas vestes coronelísticas e começa

ria a assumir as vestes populistas que caracterizava os dis

cursos no qual a luta vinha inserida. Nesse sentido, o quadro 

VI.21 ao mostrar os reflexos dessas disputas no Aparelho de 

Estado evidencia a essência dessas lutas que se travavam prin

cipalmente no interior das classes dominantes. Portanto, não 

era ~ma luta pela articulação de interesses de classes e sim 

uma luta pela ampliação do poder oligarca. 

Por outro lado, os limites com os quais Lacerda de 

Aguiar se deparou para realizar sua administração não foram, 
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apenas, os colocados pela heterogênea correlação de forças que 

dava suporte a seu governo, mas também, os oriundos da escas-

sez de recursos financeiros com que se defrontou o Estado. 

E "d 1 d'" d '9 'd ssa escassez era ocaSlona a, tanto pe as lVl as contral as 

no governo Jones, como pela crise que a economia cafeeira co-

meça~a a enfrentar, a partir de seu governo. 

Também, no plano das relações com o Governo Federal 

não foram muito promissoras as articulações realizadas pelo 

Governo Lacerda de Aguiar. o sentido industrializante da po-

lítica econômica nacional, encaminhado, a partir de 1956, com 

a posse de Juscelino Kubitschek na direção do Aparelho Cen-

tral de Estado, passou a ser bem distinto da orientação emi-

nentemente agrícola que Lacerda de Aguiar queria imprimir a 

seu Governo. 

Por último, em termos de limites, há que se conside-

rar que as forças políticas constituídas no seio das classes 

agrofundiárias haviam, apenas, sido deslocadas dos centros de 

comando do Aparelho Regional de Estado. Portanto, permaneciam 

no campo estratégico das lutas e, como tal, atuavam visando 

recuperar o espaço perdido. Para tanto, utilizavam-se de to-

dos os meios disponíveis no sentido de dificultar a ação dos 

seus adversários, no governo, bem como, pela criação, através 

da imprensa, de uma imagem negativa dos mesmos, junto a opi-

"- "1" 20 nlao puo lca. 
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. Realizações efetuadas no campo da Política Econômica 

Apesar da série de limites especificados o Governo de 

Lacerda de Aguiar impôs uma inflexão no processo desenvolvi

mento que vinha sendo encaminhado pelas forças pessedistas, 

principalmente, na orientação que se configurou durante a ges

tão de Jones dos Santos Neves. Efetivamente, grande parte de 

sua proposta governamental foi executada e um novo rítmo foi 

impresso a política de desenvolvim2nto sócio-econômico. Em-

bora, essa proposta não tenha sido formalizada em termos de 

um plano que sistematizasse e hierarquizasse os objetivos a 

atingir, não significou, entretanto, que não existiu 

mais ou menos definido e que os projetos inexistissem. 

um rumo 

Concretamente, a administração Francisco Lacerda de 

Aguiar marcou uma redução no rítmo acelerado da política de 

desenvolvimento que vinha sendo implementada por Jones dos 

Santos Neves, no sentido de criar bases p~ra o processo de in

dustrialização, no Espírito Santo. Para Lacerda de Aguiar, 

ao contrário de Jones dos Santos Neves, o fundamental era a 

agropecuária. Para ela deveria ser voltado todo o esforço em

preendedor do Estado. A industrialização não era um projeto 

totalmente descartado do governo Aguiar, mas sua natureza e 

rítmo era bastante distinto daquele percebido por Jones dos 

Santos Neves. Na concepção de Aguiar a industrialização é vis

ta como atividade complementar à agrícola, e não como alterna-

tiva de desenvolvimento sócio-econômico. Daí a ênfase de seu 

governo em favor da pequena e média agroindústria 

no meio rural. 

localizada 



500 

o Governo Lacerda de Aguiar não desestruturou os ór-

gãos e mecanismos criados por Jones para viabilizar um futuro 

desenvolvimento industrial do Estado. Porém, diminuiu o rítmo 

de investimentos no Plano de Valorização Econômica e neutra-

lizou a tendência centralizadora e intervencionista do Gover-

no, que começava a se delinear, via processo de planejamento. 

A dinâmica de funcionamento do Governo foi radicalmente alte-

rada e o padrão intervencionista que emergia m~rreu em seu 

embrião. A forma populista ao estilo adhemarista assumiu a 

tônica de seu governo. 

Os contornos mais gerais da política econômica imple-

mentada durante a gestão Lacerda de Aguiar não fugiu muito da 

orientação de voltar a ação governamental para o interior. A 

construção de estradas e pontes absorveu grande parte dos re-

cursos, embora a ênfase fosse por ramais vicinais. Entre as 

obras realizadas nesse setor cabe destaque a rodovia Cachoei-

ro-Alegre-Guaçuí e o alargamento da ponte sobre o rio Doce, em 

Colatina, a qual ampliou as possibilidades de acesso para a 

f . ~ I ' d d 21 rontelra agrlco a a noroeste o Esta o. 

Aliado a essa diretriz e apontando para a tentativa de 

liberar o Espírito Santo da monocultura cafeeira, uma outra 

vertente foi o investimento na pequena e média agroindóstria, 

principalmente, na indóstria de laticínios. 22 A preocupação 

com a agropecuária não se resumiu, apenas, às ações enumera-

das. O componente mecanização agrícola, era visto como fator 

fundamental, para o maior dinamismo da agricultura 

ba. 

I.,U.'ICA 
...,ACAO .... '~ 

capixa-
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Apesar do fracasso que acabou resultando essa inicia-

tiva, o governo Lacerda de Aguiar providenciou formas para mi-

. . dA. 23 nlmlzar as gran es carenclas, do Espírito Santo, com rela-

ção a esse aspecto da política agrícola. 

Para tanto ele articulou junto a SUMOC a autorização 

para importação financiada de máquinas, diversos tipos de 

equipamentos, tratores, grupos geradores, motores, barcos de 

pesca, frigoríficos, usinas de laticínios, etc., numa relação 

que especificava dezoito itens distintos. Tal solicitação ti-

nha por base um contrato firmado, a 26 de abril de 1956, com 

a Sociéte de Usines GEMA G.M.B.H., com sede em Saint Ingbert 

Sarre, para aquisição dessas mercadorias, no valor de dez mi-

lhões de dólares. Pelo contrato, a referida firma se compro-

metia a obter para o Estado do Espírito Santo, na França, Ale-

manha e Dinamarca, as mercadorias citadas, bem como o finan-

. t 24 Clamen o para as mesmas. 

Entretanto, devido a forma totalmente irregular tanto 

em termos de previsão de recursos orçamentários, como em ter-

mos legais, em que o processo de importação foi articulado a 

nível estadual, a iniciativa resultou num fracasso total. Isso 

sem contar com a má fé da firma dinamarquesa encarregada da 

construção do barco, bem como dos articuladores envolvidos 

nessa operação, que, embora tenham recebido parte do dinheiro 

para construção do mesmo, não cumpriu sua obrigação contratu-

1 25 a . 
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Rebatimentos do desenvolvimentismo econômico encaminhado por 

Juscelino Kubitschek no Espírito Santo 

Cabe enfocar, ainda, em termos de política econômica, 

os efeitos da execução do Plano de Metas, no Espírito Santo. 

Isso na medida que sua implementação, pelo Governo Federal, 

durante o período governamental de Juscelino Kubitschek (1956/ 

60), se f~z, em grande parte, simultaneamente à gestão 

cisco Lacerda de Aguiar. 

Fran-

Não se intenciona realizar uma minuciosa análise des

ses efeitos, o que fugiria ao escopo dessa monografia. Mas, 

apenas, indicar, por um lado, as princip3is articulações rea

lizadas pelas lideranças políticas e econômicas, do Espírito 

Santo, no sentido de inserir-se ou não em tal processo desen

volvimentista e, por outro, os principais rebatimentos resul

tantes da execução do referido Plano, no espaço sócio-econômi

co estadual. 

Como salient0u-se anteriormente, o sentido da política 

de desenvolvimento sócio-econômico encaminhado, a nível esta

dual, era oposto ao que era orientado, a nível federal, atra

vés do Plano de Metas. 26 Enquanto o governo estadual elegia 

a agricultura comJ área prioritária para atuação, a nível fe

deral era para a indústria que a prioridade estava voltada. 

Por outro lado, no âmbito das relações inter-governa-

mentais, os laços existentes entre Francisco L. de Aguiar e 

Juscelino Kubitschek não eram muito estreitos. Os elos mais 

dinâmicos do Governo Lacerda de Aguiar com o Governo Federal 
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se estabeleciam com João Goulart - Vice-Presidente da Repúbli-

ca. Isso devido a maior identidade de grande parte das forças 

políticas integrantes da Coligação Democrática com as forças 

políticas nacionais, nucleadas pelo Vice-Presidente. Como João 

Goulart exercia maior influência política nos Ministérios li-

gados à execução da política social, que, de resto, ocupavam 

posição de reduzido destaque no escopo do referido Plano, os 

ganhos do Espírito Santo, a nível de articulação inter-gover-

..... 1 f "'f' 27 namenLa oram lnslgnl lcantes. 

Entretanto, a nível das forças políticas deslocadas 

dos centros de direção do governo estadual, principalmente 

aquelas expressas pelo PSD, a nível de articulação partidária, 

algumas inserções foram conseguidas. Na verdade, os laços de 

solidariedade política das forças pessedistas espiritossanten-

ses se afinavam com aquelas nucleadas pela Presidência da Re-

pública, também pessedistas, e que, em última análise, coman-

28 dava a execução do Plano de Metas. 

No entanto, é preciso ter presente que essas forças 

políticas do Espírito Santo, disputavam em desvantagem com as 

forças políticas constituídas nos demais Estados da região su-

deste, palco das grandes inversões. Isso porque, se por um 

lado, o sentido da política de desenvolvimento sócio-econômi-

co regional era inverso, por outro, o Espírito Santo não de-

, h 'd' - 29 , , , b'l' tln a as pre-con lçoes necessarlas para vla 1 lzar investi-

mentos, no porte requerido pelo Plano de Metas. 

Na realidade, os rebatimentos da política desenvolvi-

mentista, em função das articulaçõ2s realizadas pelas forças 
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políticas regionais, se fizeram, apenas, naqueles setores que 

já havia uma base inicial e que possuia maior facilidade e dis-

ponibilidade de recursos naturais, e ainda, estavam dentro 

das áreas consideradas prioritárias, para investimentos, pelo 

referido Plano. Assim, os setores beneficiados foram: a in-

dústria siderúrgica, fundamental para o processo de substitui-

ção de importação, em curso, cuja planta inicial fora instala-

da em 1942; e a indústria de cimento que, também, já possuia 

uma base inicial, instalada desde o início do século. Ambas 

tiveram suas capacidades de produção consideravelmente amplia-

das em decorrência de investimentos oriundos da execução do 

Plano. 30 

Na área do investimento público em infra-estrutura o 

setor mais beneficiado foi o de transportes. Fato este que, 

aliás, não representou especificidade, pois o transporte era 

um dos programas básicos do plano. Suas metas visavam trans-

formar a estrutura pré-existente, a nível nacional, com a fi-

nalidade de criar condições para a integração do mercado bra-

sileiro, o que era fundamental para a expansão capitalista, 

em curso. Com efeito, nesse período, são construídos, no Es-

pírito Santo, trechos da BR-101, a qual ligaria o nordeste e 

o sul do país, e cortaria longitudinalmente o Estado, e da 

BR-262, a qual ligaria o Porto de Vitória a região central e 

, d 'd I 31 cortarla o Esta o no sentl o tansversa . 

No que se refere a investimentos no setor de energia 

elétrica, também prioritário, no contexto do Plano, os ganhos 

do Espírito Santo não foram tão positivos. Nesse setor as 

orientações divergiram um pouco, enquanto no plano nacional a 
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prioridade foi para grandes usinas, no plano estadual a ênfa-

se foi para as pequenas hidroelétricas localizadas em diver-

32 sos municípios do Estado. Entretanto, tal divergência não 

impediu que as obras de construção da usina hidroelétrica de 

Rio Bonito tivessem continuidade, no governo de Francisco La-

cerda de Aguiar, e a ESCELSA - empresa pública com a finalida-

de de executar a política de eletrificação do Estado, 

'd 33 tUl a. 

. Realizações efetuadas no campo da Política Social 

consti-

A política social, por seu turno refletiu, mais acen-

tuadamente, a tendência populista que caracterizou a adminis-

tração Lacerda de Aguiar. Os setores que receberam os maiores 

impactos em termos de realizações com esse cunho foram educação 

e o funcionalismo público. No setor educacional a ênfase foi 

tanto para a construção de escolas como para o aumento do pro-

fessorado. Retomou-se a prática de contratação de Docentes de 

Emergência, combatida, anteriormente, pelo Governo Jones. 

Em relação ao funcionalismo público, além de ter se 

verificado um maior inchamento dos çuadros administrativos, 

Lacerda de Aguiar se notabilizou pelos constantes aumentos de 

salários concedidos à categoria e pela equiparação dos ven-

o d o o 34 clmentos os lnatlvos. 
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Além desses, a área urbana da capital também recebe-

ria significativos impactos da ação populista do Governo de 

Lacerda de Aguiar. Isso porque apesar de não existir uma po-

lítica habitacional definida nem tão pouco uma política de as-

sentamento urbano das populaçoes carentes, Lacerda de Aguiar 

permitiu "paternalisticamente" que essas populações ocupassem 

terrenos devolutos na periferia da capital e morros como o 

de "Gurigica", "Itararé", "Romão" etc., promovendo dessa forma 

'd' - - d b 35 uma maIor Ispersao na ocupaçao o espaço ur ano. 

Em resumo, verifica-se que o conteúdo mais concreto 

das ações governamentais foi sendo definido ao sabor da 

conjuntura momentânea e das pressões oriundas das diversas 

forças políticas que atuavam em seu governo. Expressou tanto 

as contradições e "antagonismos" existentes entre essas diver-

sas forças como o caráter populista que permitiu a convivência 

desse conjunto heterogêneo de forças. No próximo item, a aná-

lise das bases de financiamento das políticas concretizadas 

permite visualizar melhor os impactos dessa gestão nos rumos 

do desenvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo. 

2.3. BASES DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A análise das receitas e das despesas do Estado, espe-

lhadas nos quadros VI.22 a VI.26, permite visualizar melhor 

o sentido real das ações do governo, bem como, detectar as li-

mitações financeiras que Lacerda de Aguiar enfrentou. 
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Assim, o quadro VI.22 - Receita por fontes de recur-

sos, evidencia a situação crônica da escassez de recursos fren-

te aos gastos efetivos do Estado. Isso, na medida que o dé-

ficit orçamentário, com tendência crescente, foi uma constante 

em todo o período. Todavia, o registro do referido déficit 

não m8stra, em toda sua dimensão, as reais diíiculdades finan-

ceiras enfrentadas pelo governo. 

Na realidade, Francisco Lacerda de Aguiar iniciou sua 

gestão com um déficit de caixa da ordem de Cr$ 271.055.797,90. 

No entanto, esse déficit é maior que isso. Pois, se se consi-

dera r o passivo em sua totalidade, no encerramento do exer-

cício de 1954, verificar-se-á c;ue a dívida flutuante 

(Cr$ 299.465.913,80) mais a dívida fundada interna e externa 

(Cr$ 266.516.092,50) totalizava a significativa importância de 

36 Cr$ 565.982.006,30. Observando-se da perspectiva da capaci-

dade de absorção dessa dívida pelas receitas próprias do Es-

tado (itens 1 e 2 do quadro VI.22) verifica-se que de fato, 

a situação era difícil. Isso porque só a dívida flutuante, 

herdada do governo anterior, significou 40,3% dos recursos 

próprios obtidos, no ano de 1955. Se se considerar o total da 

dívida herdada sobre as receitas proprlas, de 1955, verificar-

se-á que esse índice se eleva a 85,6%. O que demonstra que, 

na realidade, as receitas a receber estavam, a priori, total-

mente comprometidas. 

Como o Estado não poderia parar, e como Lacerda de 

Aguiar não deixou de executar sua política governamental, a 

qual não teve, em nenhum momento, a preocupação saneadora e 

equilibradora do gasto público, à moda Carlos Lindenberg, por 
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exemplo, a situação, verificada no início de seu governo, ten

deu a agravar-se ao longo dos anos. 

Contribuiu, ainda, para maior exacerbação dessa ten

dência, o fato de, a partir de 1956, ter se delineado uma nova 

situação de crise na economia cafeeira, pela queda dos preços 

no mercado internacional. Essa crise, aliada à nova política 

cambial, que a nível da política de exportação cafeeira, res-

tringia a exportação de cafés de tipos inferiores, principal 

volume exportado pelo Espírito Santo, produziu reflexos nega

tivos nas finanças do Estado. 

Além desses fatores, há que se considerar a alta dos 

índices inflacionários que se verificou, a partir dessa época, 

bem como, o afrouxamento da política de fiscalização e contro-

37 le do Aparelho Arrecadador do Estado, pelo Governo Estadual. 

As formas encontradas pelo Governo Lacerda de Aguiar 

para amenizar a situação caótica das finanças estaduais foram: 

no primeiro momento, para poder funcionar, realizou operações 

de crédito e rolou a dívida, e no segundo m~mento, a partir de 

1956, reestruturou o Código Tributário Estadual. Todavia, os 

efeitos das mudanças no Código Tributário só se fizeram sen-

tir, a partir de 1957, em função da vigência da Lei nº 

de 28/11/56, que alterou o referido Código. 

1 . 155, 

As modificações introduzidas na pOlítica fiscal esta

dual expressou os signos da nova correlação de forças e marcou 

a oscilação entre a dominância das forças políticas consti-

tuídas no seio das classes agrofundiárias e as mercantis-ex-

portadoras. Como, no momento, as segundas detinham maior peso 
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na correlação de forças no poder a tendência esteve marcada 

pela eliminação daqueles tributos que mais gravavam os inte-

resses dessas classes e aumentaram a incidência daqueles que 

recaiam sobre a produção. 

Com efeito, foram suprimidos os seguintes impostos e 

taxas: 

a) Imposto de Exportação do Café - ad vaIarem 5 9,· o I 

b) Taxa de Fomento Agrícola e Industrial - ad vaIarem 

5%; 

c) Taxa de assistência e Segurança Social, que era de 

10% sobre os tributos cobrados por verba. 

E, foram majorados os seguintes: 

a) Imposto de Vendas e Consignações sobre o Café, de 

5,5% para 15%; 

b) Imposto de Vendas e Consignações sobre as demais 

mercadorias, de 3% para 4%; 

c) Taxa para fins Educativos, de 2% para 5%; 

d) Taxa de Defesa do Café, de Cr$ 20 para Cr$ 55,00, 

por saca; 

e) Imposto do Selo, em cerca de 120% (média).38 

Contribuiu, ainda, para aumentar as receitas públicas, 

a receita industrial, cujas tarifas da Administração do Porto 

foram majoradas, a partir de 1956, e as receitas extraordiná-

rias, que, a partir de 1967, passou a contar com recursos do 

Fundo de Eletrificação, instituído pela Lei nº 1088, de 

30/08/56. 39 
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Entretanto, apesar das modificações intoduzidas na 

política fiscal, efetivamente os resultados produzidos sobre o 

montante arrecadado não seriam muito significativos, na medi-

da que a maior parte das alíquotas foram apenas 

de uma área de incidência para outra. 

transferidas 

Concretamente, o Estado continuou a operar com défi-

cits, tanto orçamentário como financeiro, que ao final da ges

tão Lacerda de Aguiar atingiu os respectivos montantes de 

40 Cr$ 349.757.250,00, e Cr$ 1.128.749.808,50. 

o quadro VI.23 - Despesas por Elementos, revela 

que as despesas de pessoal consumiram a maior parte dos recur

sos financeiros do Estado. Sua participação relativa no total 

dos gastos do Estado foi crescente e evoluiu de um patamar de 

48,95% do total, em 1955, para 67,95%, em 1958. Tal cresci-

mento refletiu, como foi salientado, a maior complacência em 

relação ao empreguismo público, e os aumentos de salários con

cedidos tanto ao funcionalismo ativo como ao inativo. 

Se se verificar o peso relativo dessas despesas em re

lação as receitas próprias do Estado ver-se-á o quão significa-

tivas elas foram para o Estado. E, ainda, se se comparar tais 

índices de participação com aqueles verificados durante as 

gestões de Carlos Linàenberg (1947/50) e de Jones dos Santos 

Neves (1951/54), corrobora-se as orientações opostas em rela

ção a política salarial e de emprego praticada por esses go

vernantes. O quadro VI.24 evidencia a evolução e o signifi

cado desses gastos no período de 1947 a 1958, para os gover

nantes referidos. 
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Concluindo, os quadros VI.26, Despesas por Serviços e 

VI.25, Despesas por poderes e órgãos administrativos, eviden-

ciam as prioridades de aplicação dos recursos enfatiza-

das ao longo da exposição. Por conseguinte, verifica-se 

que de fato as funções que absorveram maior quantidade de re

cursos foram educação, transportes e assistência social. Ape

sar dos quadros guardarem fidelidade com as nomenclaturas uti 

lizadas nos balanços, a análise conjunta de ambos levam a 

essas deduções. Isso porque as Secretarias que receberam os 

maiores aportes foram Fazenda, na qual foi contabilizado os 

gastos com inativos; a de Educação; e a de Viação e Obras Pú

blicas encarregada da execução da política de transportes. Da 

mesma forma no quadro Despesas por Serviços, o maior volume 

médio foi empregado nos itens: Educação; Serviços de Utilida

de Pública; Encargos diversos que agrega as transferências pa-

ra prefeituras municipais e órgãos assistenciais; e 

ça pública e Assistência social. 

Seguran-



QUADRO VI.22 

ESPÍRITO SANTO: RECEITA POR FONTES DE RECURSOS - 1955/58 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TOTAL DO ESTADO 

CR$ 1.000,00 

1955 1956 1957 1958 PARTICI 
ESPECIFICAÇÃO Pf;ÇÃO-

CR$ % CR$ % CR$ % CR$ % 
MEDIA 

1. RECEITAS ORDINl\RIAS 651.286 82,86 747.974 98,13 887.486 71,45 1.118.548 74,81 81,80 

1.1. Tributárias 611.017 77,74 692.711 90,87 783.038 63,04 1.025.760 68,60 75,06 

1.2. Patrimoniais 3.962 0,30 3.747 0,50 5.627 0,45 6.045 0,41 0,46 

1. 3 . Industriais 36.307 4,62 51.516 6,76 67.755 5,46 54.385 3,64 5,12 

1.4. Diversas - - - - 31.066 2,50 32.358 2, 16 1 , 1 6 

2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 9.591 1,22 24.719 3,24 41.686 3,36 23.515 1,57 2,35 

3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 85.476 10,88 852 O, 11 6.419 0,52 3.377 0,23 2,94 

SUBTOTAL 746.353 94,96 773.545 101,48 935.591 75,33 1. 145.440 76,61 87,09 

4. DÉFICIT (-) OU 
, 

SUPERA (-) 39.611 5,04 (+) 11. 262 1,48 (-) 306.492 24,67 (-) 349.758 23,39 12,91 
VIT (+) -

TOTAL GERAL 785.964 100 762.283 100 1. 242. 083 100 1.495.198 100 100 
-- -- ~ ---1------ -..-J-~~~~ ------- - - ~ 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1955/58. 
\J1 

N 



QUADRO VI. 23 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR ELEMENTOS - 1955/58 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

CH$ 1.000,00 

1955 1956 1957 1958 PARTICI 
ESPECIFICAÇÃO PAÇÃÕ 

CR$ % CR$ % CR$ % CR$ % 
MÉDIA 

1. PESSOAL 384.710 48,95 433.311 56,84 736.373 59,28 866.523 57,95 55,76 

1.1. Fixo 330.728 42,08 377.877 49,57 643.409 51 ,80 749.120 50, 10 48,39 

1.2. Variável 53.982 6,87 55.434 7,27 92.964 7,48 117.403 7,85 7,37 

2. MATERIAL 79.557 10, 1 2 47.866 6,28 86.647 6,98 107.183 7, 17 7,63 

2.1. Permanente 59.122 7,52 28.124 3,69 51.858 4, 18 72.092 4,82 5,05 

2.2. Consumo 20.435 2,60 19.742 2,59 34.789 2,80 35.091 2,35 2,58 

3. DESPESAS DIVERSAS 321.697 40,93 281.106 36,88 419.063 33,74 521.492 34,88 36,61 

TOTAL GERAL 785.964 100 762.283 100 1.242.083 100 1.495.198 100 100 

~- --~-- ----- ~---- ---- - --------- --- ------ --------- -- --------- - -- ._- ----

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1955/58. 

\J1 

VJ 
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QUADRO VI. 24 

ESPÍRITO SANTO: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS DESPESAS DE PESSOAL 

NO MONTANTE DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO ESTADO 
EM VALORES CORRENTES 

Cr $ 1. O O O, O O 

RECEITAS DESPESAS PARTI 
GOVERNANTES ANOS PRÓPRIAS* DE CIPAÇAO 

PESSOAL ( % ) 

I 
1947 101.014 63.524 62,8 

1948 142.235 73.072 51 , 3 
Carlos Lindenberg 

1949 229.314 94.347 41 , 1 

1950 263.604 103.125 39, 1 

195 1 343.241 124.265 36,2 

Jones dos Santos Ne-
1952 356.632 164.596 46, 1 

ves 1953 478.332 188.784 39,4 

1954 610.866 251.393 41 , 1 

1955 660.877 384.710 58,2 

Francisco Lacerda de 1956 772.693 433.311 56, 1 

Aguiar 1957 929.172 736.373 79,3 

1958 1.142.063 866.523 75,8 
I 

Fonte: Quadros: IV.l0, V.17, VI.22; Receita por fonte de Re
cursos; e 

Quadros: IV.ll; V.19; VI:23; Despesas por Elementos. 

*Foi considerado o total das Receitas Ordinárias mais o total 

das Receitas Extraordinárias. 



QUADRO IV.25 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS - 1955/58 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1955 1956 1957 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ 

L PODER LEGISLATIVO 15.883 2,02 16.632 2,18 22.799 

2. PODER JUDICIÁRIO 16.291 2,07 18. 190 2,39 28.290 

3. PODER EXECUTIVO 

- Governadoria do Estado 10.733 1,36 11 .977 1,57 19. 179 

- Secretaria do Governo 67.588 8,59 73.053 9,58 120.171 

- Secretar ia do Interior e Justiça 78.619 10,01 86.659 11,38 150.893 

- Secretaria da Fazenda 215.545 27,42 185.818 24,37 330.042 

- Secretaria de Educação e Cul 119.923 15,26 135.355 17,75 248.080 
tura -

- Secretaria de Agricultura, Ter 40.108 5, 11 46.013 6,04 60.977 
ras e Colonização -

- Secretaria de Viação e Obras 221.274 28,16 188.586 24,74 128.127 
Públicas 

- Deptº de Estradas e Rodagem - - - - 132.925 

- Instituto de Tecnologia - - - - 600 

- Tribunal de Contas do ES - - - - -

TOTAL GERAL 785.964 100 762.283 100 1.242.083 

% 

1,84 

2,28 

1,54 

9,67 

12, 15 

26,57 

19,97 

4,91 

10,32 

10,70 

0,05 

-

100 
----- - ---- -- ----~ - ---

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1955/1958. 

CR$ 1.000,00 

1958 PARTICI 
PAÇÃO-

CR$ % MÉDIA 

23.991 1,60 1,91 

35.470 2,37 2,28 

21. 182 1,42 1,47 

139.009 9,30 9,28 

160.124 10,71 11,06 

482.438 32,27 27,66 

315.734 21,12 18,55 

71.817 4,80 5,21 

130.936 8,76 17 ,99 

111. 620 7,47 4,54 

1.000 0,06 0,02 

1.877 0,12 0,03 

1.495.198 100 100 
- - -- --- ---

\.!1 

\.!1 



QUADRO IV.26 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR SERVIÇOS - 1955/58 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 
CR$ 1.000,00 

1955 1956 1957 1958 PARTICI 

ESPECIFICAÇÃO CR$ % CR$ % CR$ % CR$ % 
p~çÃÕ 
MEDIA 

1. Administração Geral 67.285 8,56 71. 407 9,37 108.532 8,74 121.431 8, 12 8,69 

2. Exação e Fiscalização Finan 42.119 5,36 50.607 6,64 75.745 6,10 79. 144 5,29 5,85 
. -

celra 

3. Segurança Pública e AssistêE 78.740 10,02 85.677 1 1 , 24 144.418 11,63 155.392 10,39 10,82 

cia Social 

4. Educação Pública 137.792 17,53 144.324 18,93 261.193 21,03 330.811 22, 12 19,90 

5. Saúde Pública 57.197 7,28 60.373 7,92 102.238 8,23 116.628 7,80 7,80 

6. Fomento 44.654 5,68 51.394 6,74 64.798 5,21 84.911 5,68 5,83 

7 . Serviços Industriais 72.235 9, 19 55.918 7,34 124.365 10,01 130.944 8,76 8,82 

8. Serviços da Dívida Pública 60.586 7 , 7 1 17.714 2,32 60.732 4,89 93.778 6,27 5,30 

9. Serviços de Utilidade Públl 126.419 16,08 121.924 16,00 147.173 11,85 129.248 8,65 13, 14 
ca 

10. Encargos Diversos 98.937 12,59 102.945 13,50 152.889 12,31 252.911 16,92 13,85 

TOTAL GERAL 785.964 100 762.283 100 1.242.083 100 1.495.198 100 100 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1955/58. 

\.n 

cr.. 



517 

-3. CONCLUSOES 

As análises realizadas, ~o longo desse capítulo, dei-

xam claro que, tanto o processo político-eleitoral como o Go-

verno de Francisco Lacerda de Aguiar, marcaram um momento no-

vo em termos de relações políticas, no Espírito Santo. 

Com efeito, verifica-se nas relações entre as classes 

sociais uma significativa ampliação das práticas populistas 

em detrimento das práticas coronelísticas, até então predomi-

nantes. Essa modificação na dinâmica social não traduz ape-

nas os reflexos do populismo, vigente no centro-sul, o qual, 

na década de 50, começa a expandir-se para a periferia n3cio-

nal. Ela é também efeito das transofrmações que vinham se 

processando na estrutura sócio-econômica espiritossantense -

(decorrente da modernização econômica que, gradativamente, es-

tava se processando desde os anos 30) -, que redundava, conse-

quentemente, numa maior diferenciação social. Com isso o es-

pectro d3 luta política ampliava-se e, nesse momento, final-

mente, passa a se refletir em termos de efeitos pertinentes. 

Assim, a articulação desses dois movimentos (maior dissemina-

ção das práticas populistas e maior diferenciação da estrutura 

social) produziu alterações na correlação de forças no Poder 

Regional, bem como, na forma de relação entre as classes domi-

nantes e dominadas. 

Com efeito, apesar da especificidade da forma de di-

ferenciação social, que se processava no Espírito Santo (am-

pliação da base social rural e urbanização decorrente do maior 
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dinamismo da economia primário exp8rtadora) tal fato não im

pediu a introdução de formas populista de mediação nas re-

lações entre as classes sociais no Espírito Santo. Na verda-

de, nesse processo distinto reside o relativo conservadorismo 

das formas de articulação e mediação vigentes, bem como, a 

presença, defasadamente, do populismo no Espírito Santo, em 

relação aos demais Estados da região sudeste. 

Concretamente, o populismo surge no Espírito Santo como 

estratégia de acesso à direção do Aparelho regional de Esta

do, e não como forma de manutenção de um pacto de dominação, 

como efetivamente se estabeleceu, a nível de Poder Central, 

a partir da Revolução de 30. Com efeito, naquele nível, a 

for~a populista de mediação fora articulada entre as classes 

domi~antes e dominadas, a partir da ruptura do equilíbrio di-

nâmico do bloco no poder. Efetivamente, constituia-se numa 

forma de articulação entre o Estado e a sociedade, onde os 

interesses das classes dominadas era mediado pela via corpora

tivista, tendo nos sindicatos a pedra angular do sistema de 

dominação. 

No Espírito Santo, no entanto, a presença do populis

m8 se expressa, sobretudo, enquanto estratégia de determina-

das :orças políticas, principalmente as localizadas no meio 

urba~o (oligarquias mercantis-exportadoras e classes médias 

urba~as), para fazer face às forças políticas localizadas no 

meio rural (oligarquias agrofundiárias). Isso p8rque, como 

foi àemonstrado anteriormente, apesar da estrutura sócio-eco-

nômica não ser muito diferenciada, o espaço p8lítico-parti-
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dário era bastante fragmentado e polarizado por dois núcleos 

de interesses distintos. Esses expressavam, além das históri-

cas clivagens territoriais (em termJS de "feudos" 

dominados por determinadas oligarquias), também os 

ses fundamentais da economia primário-exportadora 

diários "versus" mercantis-exportadores). Com isso, 

mentação existente tendia a uma reagregação em torno 

políticos 

interes

(agrofun

a frag

desses 

dois eixos, ensejando o processo de formação de alianças. 

Assim, de um lado, o PSD, que agregava principalmente 

as oligarquias agrofundiárias, definia um dos ângulos da pola-

rização, e, de outro, os demais p3rtidos (PR, PSP, UDN, PTB, 

PRP, PDC, PSB), que expressavam diversas forças 

(mercantis-exportadoras, p2quena produção rural, 

emergentes, classes médias e populares urbanas), 

zava o outro ângulo. Apesar de, em cada disputa 

políticas 

industriais 

caracteri

eleitoral, 

as combinações realizadas pelos partidos do segundo ângulo se

rem distintas, em term:)s de composição contra ou a favor ao 

primeiro ângulo, representado p2lo PSD - além do núcleo dessa 

polarização ter se modificado, ao longo do tempo - a presença 

dos dois eixos de forças foi uma constante no processo políti

co espiritossantense. 

Com efeito, na medida em que o eixo polarizado p2la 

Coligação Democrática incluia partidos que, a nível nacional, 

constituiam-se nos principais espaços de realização de práti-

cas populistas (PSP e PTB) , tal fato permitiu que esse eixo 

fosse o indutor das "inovações" populistas no Espírito Santo. 

Com isso as forças integrantes da Coligação Democrática con-

seguiram catalizar o apoio das forças sociais emergentes e, 
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dessa forma, ascender a direção do Aparelho Regional de Es

tado, bem com~, articularam a sua convivência no bloco regio

nal de poder. 

Contudo, na medida em que tal acesso à direção polí-

tica regional não foi acompanhado de um significativo rearran

jo na correlação de forças no Poder Regional, em termos con

cretos as forças integrantes da Coligação Democrática tiveram 

pouca margem de manobra diante das forças representadas pelo 

eixo polarizad~ pelo PSD. 

Esse fato aliado às disputas, pela ampliação, ou mes

mo manutenção, dos espaços de domínio oligárquico, realizada 

por cada grupo integrante da Coligação acabou se refletindo 

na ação governamental, que se caracterizou por uma relativa 

inércia. 

Assim, as realizações do Governo se, de um lado, re

fletiu o tom das mediações pessedistas (na medida em que via

bilizou parte de Objetivos do Plano de Metas), de outro, ficou 

muito aquém do sentido mais abrangente de atuação preconizado 

tanto nas mensagens veiculadas durante a campanha eleitoral 

como no período Governamental. 

Em síntese, a gestão Francisco Lacerda de Aguiar ex

pressou os prenúncios das modificações que se processavam no 

espaço pOlítico-ideológico espiritossantense, onde a convi

vência de práticas novas ao lado de velhas e arraigadas formas 

personalísticas de articulação constituiu o modus operandis 

básico da relação entre Estado e sociedade, no Espírito Santo, 

durante o período. 
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CAPÍTULO VI 

NOTAS E CITAÇOES BIBLIOGRÁFICAS 

1. Dominação tradicional entendida no sentido Weberiano cuja 

tipologia específica três tipos ideais de dominação: ca

rismática, tradicional e racional legal. 

- Dominação carismática - decorre de uma qualidade ou dom 

excepcional de determinados indivíduos em virtude da qual 

eles se tornam líderes. A dominação se justifica pela 

capacidade e façanhas extraordinárias que realizam. Os 

discípulos aceitam a dominação por terem fé na pessoa do 

líder. 

- Dominação tradicional - nesse caso a legitimação do po

der vem da crença no passado eterno, na justiça e na per

tinência da maneira tradicional de agir. O líder tradi

cional é o Senhor que comanda em virtude de seu status 

de herdeiro. Suas ordens são pessoais e arbitrárias, 

mas tem seus limites fixados pelo costume. 

- Dominação racional - legal - (essa forma se 

quando as relações de produção passam a ser 

mente capitalistas, portanto, não são mais 

estabelece 

dominante

necessárias 

razões extra-econômicas para justificar a dominação. O 

direito passa a reger as relações sociais, políticas e 

econômicas que se estabelecem na sociedade). De acordo 

com Weber a crença na justiça da lei passa a ser o sus

tentáculo da legitimidade nesse tipo de dominação. Assim, 

o povo obedece às leis porque acredita que tais leis são 

decretadas a partir de em procedimento correto, procedi

mento este visto como apropriado tanto pelos governados, 

quanto pelo governante. 

- Cf. Nicos P. Mouzelis. Organization and Bureaucracy, Al

dine Publishing Company, 1968, Capo I. Weber's Political 



Sociology, Tradução de Pierre André Ruprecht, 

lização na EAESP/FGV/SP, mimeo, s.i.d. 
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para uti-

- Max Weber. Ensaios de Sociologia, Rio de Janeiro, Zahar, 

1974. 

2. Ver quadro IX.41. 

3. Sobre a fundação do Diretório Estadual do PSP no Espírito 

Santo ver o Capo 111 da presente monografia, para comentá

rios sobre a prática política do partido, ver: A Gazeta, 

16/03/80, p. 5. Joaquim Leite de Almeida conta histórias 

de Getúlio, Adernar de Barros, Chiquinho •.. (Entrevista); e 

Rogério Medeiros. PSP: um partido de coronéis e 

In: A Tribuna, 11/04/82. 

capitães. 

4. Cf. A Gazeta, 16/03/80, p. 5. Joaquim Leite de Almeida con

ta histórias ... (Entrevista). 

5. Cf. A Gazeta, 01/06/54, 1ª p. Unidos para Vitória: Jones 

dos Santos Neves e Carlos Lindenberg reiteraram ambos: Tudo 

nos une, nada nos separa. 

6. Cf. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, Entrevista: As 

Confissões de Carlos Lindenberg. In: Revista - Espírito 

Santo Agora, março/73, nº 5, p. 55/60; Rogério Medeiros. 

O Velho PSD nasceu, ... In: A Tribuna, 28/03/82. 

7. Cf. A Gazeta, 04/07/54, 1ª p., Principais instantâneos da 

magna reunião pessedista de 1º de julho; 28/07/54, 1ª p., 

Empolgante espetáculo cívico a Convenção do PSD, IJSN, De

poimento de Francisco Lacerda de Aguiar, Fita 01, (Entre

vista a Fernando L. Sanchotene e Maria da Penha Siqueira). 

A Tribuna, 21/07/54, 1ª p., O discurso de Chiquinho na Con

venção. 

8. A propósito dessa aliança da UDN com o PSD Eurico 

daria o seguinte depoimento: 

Rezende 



"O Eurico de Aguiar Salles era 

Faculdade de Direito. Além da 

meu professor 

admiração que 

na 

ti-

nha por ele, também, por ser um estudante do in-

terior, com as dificuldades necessárias para fre-

quentar aulas e provas, recebi dele as maiores 

considerações. As vezes não podia fazer provas e 

ele marcava outra só para mim. Tudo feito, na-

turalmente, dentro da maior seriedade. 

portanto, uma profunda gratidão a ele. 

pesou na escolha". 

Adquiri, 

E isso 
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apud Rogério Medeiros. A UDN Capixaba começou 

e acabou na Direita. In: A Tribuna, 04/04/82. 

na esquerda 

9. C:. Tribunal Regional Eleitoral, Relatórios das Eleições de 

1954 

10. O perfil sócio-político de Francisco Lacerda de Aguiar foi 

elaborado a partir das seguintes fontes: 

· FranC1SCO Lacerda de Aguiar, Entrevista. In: Revista Es

pírito Santo Agora, Dezembro/1972, nº 3, p. 33/41. 

IJSN. Depoimento de Francisco Lacerda de Aguiar, 

01 a 03, cito 

Fitas 

· Luiz F. Moulin, Prefeito de Guaçuí - 1983/88, (conterrâ-

neo de Francisco L. de Aguiar, vivenciou grande parte 

de sua juventude ao lado dos filhos de Lacerda de Aguiar 

tornando-se grande amigo e admirador dele). 

a autora, Vitória, 04/04/86. 

Entrevista 

· Renato Pacheco, E~critor e Professor do Departamento de 

História da UFES, Entrevista a autora, Vitória, 11/03/86. 

· Nilo Martins Cunha, Advogado, Professor do 

de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES 

do segundo governo de Lacerda de Aguiar -

Departamento 

(participou 

1963/66 - como 

Secretário de Educação, no período de fevereiro a agos

to de 1963). Entrevista a autora, Vitória, 11/03/86. 
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11. Cf. Francisco Lacerda de Aguiar, Entrevista, In: Revista 

Moulin, Espírito Santo Agora, op. cit., p. 34. 

Entrevista a autora, cito 

Luiz F. 

12. Cf. A Tribuna, 21/07/54, 1ª p., O discurso de Chiquinho na 

Convenção. 

13. Cf. Francisco Lacerda de Aguiar, Entrevista, In: Revista 

Espírito Santo, op. cito IJSN, Depoimentu de Francisco 

~acerda de Aguiar, Fita-01, cit.; A Gazeta, 

;. 5., Joaquim Leite de Almeida conta ... , cit.; 

!-1edeirus. PSP: um partido ... , cito 

16/03/80, 

Rogério 

. Floriano Lopes Rubim, José Alexandre Buaiz, Joaquim Lei

te de Almeida e Setembrino Pelissarl, Entrevistas à au

tora, cito 

14. O perfil sócio-pulítico de Euricu de Aguiar Sales foi ela

Dorado ~om base nas seguintes fontes: 

. Renato Pacheco, Escritor e Professor do Departamento de 

História da UFES, Entrevista a autora, cito 

A Gazeta, 03/07/54, 1ª p., Candidatura (Editorial), 

04/07/54, 1ª p., Aí est~portanto uma grande candida

tura, 09/07/54, 1ª p. Não se engana o povo impunentemen

te. 

Lúcia Hippolito, op. cit., p. 286/303 (anexos 3 e 4). 

15. Ver o Jornal A Gazeta no período de julho a 

1954. 

16. Cf. A Gazeta, 01/08/54, 1ª p., Eurico Sales 

de sua vida política no Estado e na União -

outubro de 

A atividade 

continuidade 

das grandes obras - dedicação ao professorado primário. 

17. Cf. A Gazeta, 16/09/54, 1ª p., Continuidade Administrativa 

e iniciativa privada e Bases de Governo. 

18. Cf. A Gazeta, 20/03/55, 1ª p., Que Deus inspire e ilumine 

o pensamento e o coração do povo e do Governo. (Discurso 
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de Francisco L. de Aguiar na sessão de abertura da 3ª Le

gislatura). 

19. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria de Fazenda. Ba-

lanços Gerais do Estado, Anos de 1954 e 1955. A m3ior 

parte das dívidas tinham origem nos investimentos do Plano 

de Valorização Econômica do Espírito Santo. 

20. Para os reflexos da crise da economia cafeeira e da nova 

política cambial do governo, no Espírito Santo ver: Jor

nal A Gazeta, 12/04/55, 1ª p., 05/01/56; 28/04/56; 16/05/56; 

09/06/56; 14/06/56; 03/07/56; 02, 05 e 18/12/56, 03/02/57, 

27/03/57; 29/05/57; 10/07/57; 18/09/57. Em 1958 a crise 

se acirra, as matérias tornam-se frequentes, principal

mente a partir de julho. A Federação das Associações Ru

rais do Espírito Santo presidida pelo Deputado Federal 

(PSD) - Napoleão Fontenelle, Federação do Comércio do Esta

do do Espírito Santo, Centro do Comércio do Café de Vitó

ria, Governador do Estado, Senador Carlos Lindenberg e ou

tros políticos, se manifestam, através do jornal, bem como 

buscam articular medidas visando minimizar os efeitos da 

crise externa e das medidas restritivas à exportação im-

postas pela SUMOC. Apesar de toda a movimentação das eli-

tes políticas e econômicas, do Espírito Santo, muito pouco 

seria alterado no CJrso da Política Econômica definida no 

plano nacional. Para análise da política econômica 

Governo Federal, ver: Carlos Lessa. Quinze anos de 

tica econômica op. cito 

do 

polí-

21. A partir de 1955, o Jornal A Gazeta passa a p~blicar, qua

se que diariamente, na primeira página do jornal, uma crô

nica criticando ou ironizando, tanto a administração de 

Francisco Lacerda de Aguiar, como os partidos coligados. 

Além disso as matérias referentes a mudnnças de dirigen

tes, ou a fissuras inter-partidárias são publicadas com o 

maior destaque, sempre passando uma imagem negativa dos 

motlvos das lutas internas e das divergências, a qual e 

contraposta a imagem do PSD como partido unido, com ob-
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jetivos claramente definidos, em torno dos quais estão 

agregados os legítimos representantes do povo. Essas crô

nicas tornam-se muito mais contundentes a partir de meados 

de 57 e durante o ano de 1958, em função das eleições que 

se realizam em 03/10/58. 

22. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Balan

ços Gerais do Estado - Relatórios do contador Geral do Es

tado. Anos de 1955 a 1958. Utilizou-se essa fonte, visto 

que o governador, exceto para o ano de 1955, não elaborou 

mensagem relatando as atividades de seu governo à Assem

bléia Legilstlva. Limitou-se a enviar os balanços gerais 

do Estado, capeados por um ofício de encaminhamento. 

23. Idem, Ibidem. 

24. A forma arcaica e tradicional era a principal caracterís

tica da produção agrícola nos anos 50. Muito pouco havia 

sido investido no aprimoramento técnico e me8ânico dessa 

atividade, tanto a nível do Estado co~o a nível dos pro

prietários. Um estudo, da época, da economia estadual 

realizado pela CAPES - Estudos de Desenvolvimento Regional 

- Espírito Santo. op. cit., p. 54 e 55 -, com base nos 

censos de 1950, nos dá uma idéia dessas carenclas. Pre-

cisamente esse estudo enfoca a questão nos seguintes ter

mos: 

"( ... ) Na agricultura capixaba impera o regime 

da enxada e o número de máquinas e implementos 

empregados é pequeno, ( ... ), com base na decla-

ração de 44.170 estabelecimentos: 58 tratores, 

1.666 arados, 272 grades, 77 rolos, 186 semea-

deiras, 573 pulverizodores e polvilhadeiras e 11 

ceifadeiras. Resumindo, temos menos de 3.000 

instrumentos de trabalho para uma população ru-

ral ativa que se aproxima de 300.000 pessoas. A 

fim de que possamos fazer uma comparação gros-

seira entre a mecanização da lavoura no Espírito 
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Santo e em São paulo, calculamos os seguintes 

índices de utilização de tratores e de arados 

nas duas unidades produtoras de café: 

POR 1.000.000 HA 

DISCRIMINAÇAO 
TRATORES ARADOS 

Espírito Santo 20 730 

São Paulo 250 15.160 

" 

25. As informações utilizadas para enfocar essa operação 

do Governo Francisco Lacerda de Aguiar foram as contidas 

nas seguintes fontes: a) Mensagem e projeto de lei enca

minhado à Assembléia Legislativa solicitando autorização 

para firmar contrato com o grupo financeiro GEMA para via

bilizar a importação de equip3mentos estrangeiros, publi

cados no Diário Oficial do Estado, de 21/07/57. (Não con

seguiu-se localizar esse projeto nos arquivos da Assembléia 

Legislativa.) b) Mensagem relatando as atividades de go

verno para Assembléia Legislativa, do Governador Carlos 

Lindenberg (1959/62), referente aos anos de 1959 e de 1960. 

Kão encontrou-se outros documentos que pudessem fornecer 

mais subsídios à análise dessa ação governamental. 

Para uma análise detalhada das irregularidades que cer

cou o projeto de importação ver: Espírito Santo (Esta

do). Governador, 1959-1962 (Carlos Lindenberg). Mensa

gem à Assembléia Legislativa, Vitória, Imprensa Oficial, 

anos 1959 e 1960. Em relação aos aspectos legais, cabe 

mencionar que o projeto de lei solicitando autorização 

da Assembléia para importar os equipamentos não foi 

aprovado. 

26. Para a política de desenvolvimento implem2ntada pelo Go

verno de Juscelino Kubitschek (1956/60) ver, entre ou-
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tros: Carlos Lessa, Quinze anos de política econômica, op. 

cit.; Sônia M. Draibe, op. cit. 

27. Cf. Luiz F. Moulin e José A. Buaiz, Entrevistas à 

cit. 

autora, 

28. Sobre as articulações para expansão da Cia. Ferro e Aço

COFAVI, ver o Jornal A Gazeta, principalmente as seguin

tes edições: 05/06/54; 12/12/54; 25/02/56; 03/03/56; 20, 

21 e 25/04/56; 02/12/56; 01, 06 e 09/11/57; 05/03/58. 

29. Entre as pré-condições indispensáveis pode-se 

falta de disponibilidade de capitais, falta de 

destacar: 

infra-es-

trutura básica - transportes, energia, comunicações, etc. 

30. Haroldo Correa Rocha e Angela Maria Morandi. Antecedentes 

e evolução da economia capixaba (versão para discussão in

terna), capítulo 11, In: Banco de Desenvolvimento do Espí

rito Santo. Avaliação da Política de Incentivos Fiscais 

do Decreto-Lei nº 880, de 18/09/69 e Lei nº 2.469, de 

28/11/69, Vitória, BANDES/GERES, 1986 (mimeo). 

31. Sobre os investimentos do Plano de Metas em infra-estrutu-

ra a nível de Brasil, ver Carlos Lessa, op. cit., 

42 . 

. Para os rebatimentos no Espírito Santo, ver: A 

08/06/58, 1ª p. Um bilhão e quinhentos milhões 

zeiros em estradas de rodagem federais para o 

Santo; 12/06/58; 15/06/58; 29/06/58. 

p. 26/ 

Gazeta, 

de cru

Espírito 

32. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba-

lanços Gerais do Estado - Relatórios do contador geral do 

Estado. Anos de 1955 a 1958. 

33. Cf. Gabriel Bittencourt, Espírito Santo: A indústria de 

energia elétrica - 1889/1978, op. cit. 
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34. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba-

lanços Gerais ... op. cito 

35. As informações sobre o processo de ocupação urbana, pelas 

classes menos favorecidas, foram obtidas a partir de en

trevistas realizadas com alguns líderes políticos que 

atuaram no Espírito Santo, nesse período. No entanto, a 

forma concreta como se realizou essa ocupação e sua conso

lidação ao longo dos anos, bem como, seus efeitos a nível 

do espaço urbano, constitui uma lacuna a ser preenchida 

em termos de estudos urbanos. 

36. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba

lanços Gerais do Estado - Relatório do Contador Geral do 

Estado, Ano de 1954, p. 14/18. 

37. Cf. Comentários do Contador Geral do Estado - Aureliano 

Hoffmann - contidos nos Relatórios Analíticos dos balanços, 

dos anos de 1955 a 1958. 

38. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba

lanços Gerais do Estado - Relatório do Contador Geral do 

Estado, Ano de 1957, p. 7/8. 

39. Idem, Ibidem. 

40. Idem, Ano de 1958, p. 2 e 15. 



CAPITULO VII 

PSD/PSP EM ALIANÇA: A INTERSECçAO DO PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇAO ACELERA~A NA VIA CONSERVADORA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - 1959/1962 

1. DISPUTA PARTIDÁRIA: PLEITO DE 1958 
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o fato de o PSD ter perdido a direção do Aparelho Re-

gional de Estado em 1954, sacudiu, de certa forma, a convicção 

dos pessedistas, que se consideravam força majoritária e im-

batível no Espírito Santo, ao mostrar que haviam adversários 

capazes de vencê-los. Diante dessa realidade, o PSD reagiu de 

forma obstinada. Era preciso reconquistar, imediatamente, o 

espaço p2rdido. 

Com efeito, mal acabara a apuração e, ainda sob os 

infl~xos da derrota, o partido se reuniu para analisar as ra-

z6es dos resultados adversos e posicionar-se frente ao campo 

d 1 l ~· 1 a uta po ltlca. Nessa reunião traçaram a nova estratégia 

de a~uação do partido quer em relação a seu novo papel, agora 

como oposição, quer em relação a forma de retorno a sua antiga 

posição. Para tanto, o partido decidiu que deveria sofrer uma 

reestruturação geral. Seus quadros administrativos e sua ação 

política deveriam ser dinamizados. A reconquista deveria se 

fazer palmo a palmo. O partido havia que se tornar presente 



531 

no dia a dia dos cidadãos e ocupar todos os espaços existentes 

no Espírito Santo. 

Essas diretrizes foram lançadas em dezembro de 1954, 

porem assumiram maior concretude após a Convenção do Partido, 

que se realizou em março de 1955. 2 Nesse evento, Carlos Lin

denberg (Senador, eleito em 1950) foi eleito Presidente do 

Diretório Regional do PSD, cuja Direção Executiva também foi 

totalmente renovada. Foram reiterados os propósitos de uni-

dade e coesão do partido, em torno dos objetivos acima men-

cionados e assumido o compromisso de apoiar a candidatura de 

Juscelino Kubstichek, candidato do PSD à Presidência da Re-

pública, na eleição que se realizaria naquele ano. 

apoio esteve condicionado pelas lideranças estaduais 

à promessa de Juscelino Kubitschek de solucionar a 

Como esse 

do PSD, 

questão 

de limites entre Minas Gerais e Espírito Santo, velha reivin

dicação das lideranças políticas capixabas, de certa forma ele 

catalizaria o apoio daqueles que queriam ver essa questão re

solvida. 3 

A estratégia de reestruturação geral do Partido e de 

modernização de seus procedimentos não se limitou apenas a seu 

Diretório Regional. A partir de 1956 ela foi levada as suas 

bases que, molecularmente, foram remodeladas com vistas aos 

embates de 1958. Para tanto, o Partido elaborou um programa 

de ação que foi aprovado em reunião solene realizada na data 

de aniversário de fundação do partido (25 de maio de 1956). 

Esse programa de ação definiu, tanto a forma de con

duta do partido como oposição, como metas a atingir em rela

ção aos objetivos de reorganização e ampliação das bases par-
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tidárias do PSD. No que se refere a esse último aspecto foram 

especificadas as seguintes metas: 

"( ... ) 4º - Reorganizaç&o e reestruturaç&o de todos 

os diretórios regionais e sub-distritais, 

criando-se, com funções operantes e ati-

vas o Departamento Feminino, o Departa-

mento Estudantil, o Departaqmento de As

sistência Social e o Departamento Traba

lhista; 

5º - Estabelecer o regime de concentrações 

municipais com a presença dos elementos 

mais destacados do partido nas quais se-

rão debatidos e apreciados os problemas 

na locôlidade ou zona onde se efetuar a 

concentração; 

6º - Apoio integral e decidido aos verdade i-

ros líderes partidários, numa tarefa de 

colaboração partidária, moral e humana 

para que defendam e estabeleçam os legí

timos .postulados do Partido Social Demo

crático."4 

Efetivamente, a partir de então tal programa se-

ria seguido à risca. Foram reorganizados todos os diretórios 

municipais e organizados subdiretórios em todos os distritos 

de cada município no meio rural, e no meio urbano, foram re-

organizados e, ou, organizados subdiretórios em todos os 

bairros da capital. 5 Paralelamente, essa atuação foi acompa-
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nhada de toda cobertura jornalística através de A Gazeta que 

veiculava com antecedência chamadas-convite para participa-

ção nos referidos eventos. Posteriormente, eram feitos co-

mentários sobre os mesmos, onde se ressaltava as adesões ocor

ridas e a participação de lideranças eminentes do Partido. 6 

Além disso, ao longo do período, foram realizadas reu

niões solenes, convenções ordinárias e extraordinárias e gran

des comícios nas cidades de Cachoeiro, Colatina e em diversos 

bairros da Capital. Nesses eventos os propósitos do Partido 

eram reafirmados, e a imagem de coesão e harmonia, aliada ao 

sentido de "união para vencer" frizadas de forma veemente. 
7 

Assim, com grande antecedência, em Convenção 

ria, realizada em 28 de janeiro de 1958, em Vitória, 

Ordiná

Carlos 

Lindenberg foi lançado como candidato do Partido para disputar 

a sucessão estadual, posteriormente, homologada em Convenção 

convocada para esse fim. Os demais cargos permaneceram em 

aberto, para posteriores negociações com outras agremiações, 

na medida que o Partido previa a possibilidade, ou melhor, a 

necessidade de se formar alianças. 8 

. Configuração do quadro das forças situacionistas 

Na posição de forças situacionistas estavam os demais 

partidos, exceto o PDC, os quais constituiam a Coligação De-

mocrática - PSP, PTB, PRP, PR - e, também, a UDN. Embora, a 
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UDN tivesse disputado o pleito de 54 dividida, 

te ela se alinhou ao lado do Governo. 

posteriormen-

A tarefa de governar e administrar os conflitos ori-

undos das divergências existentes entre esses diversos par-

tidos, que acabava concentrando-se no vértice da governadoria, 

absorveria grande parte das energias mútuas. Assim, o bloco 

das forças políticas, no poder, chega ao período das articula

ções sucessórias desgastado e com áreas de atritos irreconci

liáveis entre si. 

Apesar de o Governador - Francisco Lacerda de Aguiar -

ter sido eleito Presidente da COligaçã0 9
, no início da gestão 

de seu Governo, os esforços envidados no sentido de conciliar 

as fricções existentes entre os diversos componentes do bloco, 

não seriam positivos. Isso porque não conseguiram estabelecer 

uma unidade de propósitos mínima, que permitisse, além de go

vernar, manter a sobrevivência da Coligação Democrática. 

Diversas foram as lutas, bem como seus motivos, ao 

longo do período. Entretanto, duas merecem registro, pelo im

pacto que tiveram a nível de desintegração d3 referida coli

gação. A primeira delas delineou-se em fins do primeiro ano 

de governo. Em novembro de 1955, o Governador e políticos in

tegrantes dos partidos coligados já falavam em mudança do Se

cretariado para 

" ( . . .) i m p r i m i r ~ m á qui n a e s t a tal, (...) o melhor 

aproveitamento, em benefício dos 
1 O 

governados". 

Os conflitos e lutas, por maiores espaços, aí subja-

centes, se es~enderiam até fins de janeiro de 1956. Nessa oca-
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sião, em reunião com a presença das lideranças federais e es

taduais dos diversos partidos, decidiram dar amplas liberda-

des de escolha ao Governador, para recompor sua equipe de 

trabalho. Assim, vários Secretários de Estado seriam substi-

tuídos no primeiro trimestre daquele ano. Entretanto, apesar 

da imagem de conciliação e harmonia que se buscou passar à 

opinião pública, através da imprensa, na verdade, os estreme-

cimentos naturais provocados por tal processo acabariam por 

1 , f d' 11 amp lar as en as eXlstentes. 

Isto porque, embora os diversos partidos, através de 

seus representantes, reiterassem repetidas vezes, via impren-

sa, que não estavam disputando cargos e defendessem a necessi-

da de de se dar ampla liberdade de ação ao Governador para 

constituir uma equipe de trabalho capaz de realizar um progra-

ma ãe governo de interesse comum, na prática o que se observa 

é que havia uma acirrada luta inter-grupos por maiores espa

ços. A simples substituição de um delegado ou em chefe de 

ser\-iço, era motivo suficiente para desencadear crises. 

Com efeito, apesar do rearranjo articulado no início 

de 1956, na direção de diversos Órgãos do Aparelho Regional de 

Estado, várias crises se sucederam durante o ano. E, novamen-

te, no início de 1957, novo posicionamento foi ensaiado. Desta 

vez, Francisco Lacerda de Aguiar rompeu com a Coligação Demo-

crática e proclamou sua independência frente aos partidos co-

ligados. 

Precisamente, em sua Proclamação ao Povo Capixaba, no 

dia 6 de fevereiro de 1957, o Governador se posicionou nos se-

guintes termos: 



" ( . . . Ao cabo de dois anos de administraç~o, veri-

fica, n~o sem um mixto de tristeza e de 

que é impossível conciliar os interesses 

desencanto, 

político-

partidários com os interesses e as necessidades da 

administraç~o. 

fosse possível. 

Tudo fiz para que tal conciliaç~o 

Todavia, apesar de, muitas vezes, 

haver sacrificado a minha própria tranquilidade pes-

soaI e transigido em meus pontos de vista até 

mite máximo, interesses de ordem partidária 

tiram com prejuízos para a administração. 

Após um limite de tolerância e transigência 

o li-

persis-

que não 

me é mais possível ultrapassar, decidi, serena e ho-

nestamente dirigir-me ao povo do Espírito Santo, 

por intermédio desta proclamação, para declarar que, 

a partir desta data, não mais permitirei que 

resses partidários prejudiquem ou entravem a 

inte-

admi-

nistração estadual, considerando-me desobrigado de 

quaisquer compromissos políticos com qualquer 

t i do. (...)" 1 2 

Par-
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Essa atitude do Governador, de efeito muito mais drás

tico do que a reunião conciliatória, realizada no ano anteri

or, apesar de ter sido presidida por uma série de fissuras in

ternas, revelaria, posteriormente, que suas razões mais pre

mentes não eram as imediatas, relativas a administração, mas 

sim os delineamentos que começavam a se esboçar, em termos de 

candidaturas aos cargos majoritários, para o próximo pleito, 

entre os coligados. Além do que há que se considerar que os 

adversários, agregados em torno do PSD, a essa altura, já ca-
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minhavam a largos passos rumo ao pleito de 1958. 

Concretamente, a proclamação do Governador, além de 

ter provocado um rearranjo total nos quadros dirigentes do Go

l 3 verno, significou o golpe de morte nos tênues laços que 

amarrava os compromissos dos partidos com a Coligação Democrá-

tica e, por conseguinte, com o Governo. Em decorrência da na-

tureza da referida proclamação que culpava a todos indistinta-

mente, pela inércia governamental, os partidos se manifesta-

ram individualmente. Todos eles publicaram nota oficial po-

sicionando-se tanto em relação aos termos da proclamação como 

em relação ao comportamento que assumiriam a partir de então. 

. posicionamento dos Partidos Coligados face a Proclamação do 

Governador 

o primeiro partido a se pronunciar foi o PTB que, após 

uma serle de considerações sobre sua atuação, e enfatizando 

,,( ... ) não aceitar a acusação que pesa sobre seus membros de 

entravarem a marcha da administração estadual," declarou que: 

"( ... ) para todos os fins e efeitos, sem prejuizo de 

futuros entendimentos com as demais agremiações po-

litico-partidárias que compõem a Coligação, que a 

p a r t i r d e s t a da ta, n,ã o p a r t i c i p a m a i s do Governo do 

Sr. Francisco Lacerda de Aguiar, ficando, assim, sob 

a inteira responsabilidade de S. Exa., o não cumpri-

mento dos compromissos eleitorais assumidos com o 



o povo durante a memorável campanha de 1954. 

'Declara, finalmente, que n~o fará Oposiç~o Sistemá-

tica ao Governo, pois aprovará todas as medidas ad-

ministrativas de interesse coletivo, e negará, com 

independência e patriotismo, apoio a tudo que n~o 

consultar os sagrados interesses do 1 4 
P o v o • " 
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Em seguida, a UDN e o PRP publicaram suas posições. A 

UDN se manteria onde estava, nem a favor nem contra, enfati-

zando que se colocava em linha de independência, o que, aliás, 

era sua posição. o PRP manifestaria seu integral apoio a de-

cisão. Nesse sentido, assim, se prounciaram: 

Os membros da UDN decidiram: 

"a) Considerar que a cooperaç~o dada ao Governo do 

Estado pela UDN, sempre se manifestou com os 

melhores propósitos de lealdade política e efi-

ciência administrativa, ( ... ); em consequência, 

o Partido n~o foi atingido, quer direta, quer 

indiretamente, pelos conceitos constantes da re-

ferida proclamaç~o. 

b) Colocar, integralmente, o Partido em linha de 

. d d··' 15 In epen encIa. I 

E, O PRP manifestou sua solidariedade aos propósitos 

do Governador nos seguintes termos: 

"( ... ) Ante a posiç~o de indesmentível e leal cola-

boração do PRP ao Governo do Estado, está certo o 

Partido de Representação Popular de que a histórica 

proclamação do Sr. Governador, ( ... ), de forma al-



guma atingiu o Partido ou quaisquer de seus membros, 

dando, em consequência, coerentemente, seu apoio e 

sua solidariedade ao Sr. Governador, independente-

mente de quaisquer compensações políticas, 

que sempre manteve. ( ... ),,16 

atitude 
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Finalmente, PSP e PR se posicionariam. Ambos, em últi-

ma análise, selariam o rompimento. 

se expressou: 

Precisamente, o PSP, assim 

"O Partido Social Progressista, ( ... ), com a restri-

ção do voto em separado do Deputado Clovis 

resolve apoiar essa decisão, em harmonia com 

manifestas e reiteradas declarações, desde o 

Stenzel, 

suas 

início 

da campanha eleitoral, que culminou com a vitória da 

candidatura do Dr. Francisco Lacerda de 

1 7 
( ... ) 

Aguiar. " 

Em seguida, alinhou várias razões justificando seu apoio, en

fatizando que, a linha de independência preconizada pelo Go-

vernador, era a postura defendida pelo Partido. E, concluiu 

por romper os compromissos com a Coligação, nos seguintes ter

mos: 

"( ... ) O Diretório deliberou considerar o 

Social Progressista desligado da Coligação 

Partido 

Democrá-

tica do Espírito Santo, em virtude das manifestações 

anteriores do Sr. Governador do Estado e dos 

Partidos que a 
1 8 

compunham." 

demais 
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o PR, por sua vez, após reiterar que: 

"( ... ) condicionara a sua iniciativa e seu apoio, 

( ... ) ao compromisso da aceitaç~o e execuç~o de um 

programa comum, de moralizaç~o administrativa, de 

reivindicações populares e de empreendimentos funda-

mentais para o desenvolvimento do Estado."19 

Enfatizou que sempre empenhou seus melhores esforços para co-

laborar com o Governo, por isso deixava a opinião pública a 

tarefa de julgar sua conduta perante o Governo. E, final-

mente, concluiu por guardar: 

"( ... ) em face do Governo Estadual inteira liberdade 

20 de aç~o." 

Embora as diversas mani festações dos part idos membros 

da Coligação já tivessem caracterizado a sua extinção, mesmo 

assim os presidentes dos partidos coligados se reuniram e pu-

blicaram nota oficial. Através dessa nota confessaram ha-

bilmente a dissolução da Coligação, e acenaram com a possi-

bilidade de entendimentos futuros entre os mesmos partidos. 21 

A partir desses desdobramentos, os rumos dos partidos 

coligados foram desatrelados. Isso apesar de, a nível de 

atuação parlamentar, continuarem ao lado do Governo. Ou seja, 

o equilíbrio das forças políticas, na Assembléia, não foi al-

terado, em termos de caracterizar uma oposição maciça ao Go-

verno. O que ocorreu foi apenas um rompimento de compromissos 

1 _· l' . 22 po ltlcos-e eltorals. Com isso, na fase de negociações para 

obtenção de apoios ou realização de alianças para a disputa 

eleitoral, cada um articulou segundo suas conveniências e pre-

tensões. 
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. Efeitos da desintegração da Coligação Democrática nos espa-

ços intra-partidário e inter-partidário 

Em termos de saldos dos episódios acima relatados qua-

se todos os partidos integrantes da Coligação sairam perden-

do. o que acabou mais prejudicado foi o PTB. Essas lutas am-

pliaram ainda mais suas próprias divisões internas, levando a 

formação de duas alas: a liderada pelo Presidente do Partido, 

Floriano Lopes Rubim, e a liderada por Rubens Rangel, m~is 

afinada com Francisco Lacerda de Aguiar. 

Segundo Floriano L. Rubim, na fase preliminar das ne-

gociações, duas alternativas foram apresentadas ao Par-

tido, ambas oferecendo a senatória para comp8sição. Eram elas: 

a oferecida pelo PSD cuja chapa ao Executivo estava constituí-

da por Carlos Lindenberg (PSD) e Raul Giubert (PSP), e a ofe-

recida pela UDN que tinha por candidato ao Governo Estadual, 

Eurico Rezende, sendo que os demais cargos majoritários per-

. b 23 maneClam em a erto. 

Entretanto, apesar da presença do Presidente Nacional 

do Partido - João Goulart - na convenção, convocada para de-

cidir qual seria o rumo que o PTB tomaria, não conseguiram 

unidade em torno de qualquer das alternativas. o Partido es-

tava dividido ao meio. A ala dos getulistas mais ferrenhos 

aceitava acordo com o PSD mas não aceitava, sob hipótese al-

guma, acordo com a UDN, e a outra ala, que agregava muitos dos 

rivais às elites pessedistas, se colocou na posição inversa. 

Resultado: após dois dias de intensas discursões, decidiram 

que marchariam sozinhos, com Floriano L. Rubim com8 candidato 



24 ao Governo Estadual. 

Posteriormente, o PTB tentaria realizar aliança 
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com o 

PRP. Ofereceu-lhe os cargos de vice-governador e de senador, 

como base para o acordo. Mas, Oswaldo Zanello - Presidente do 

PRP - que já realizava articulações com a UDN, desde a época 

do rompimento da Coligação, não aceitou a proposta do PTB, 

l o d ' 25 a lan o-se, como se vera,a UDN. 

A UDN também não lucrou com o rompimento da Coligação. 

Em termos concretos poucos foram os seus ganhos. Segundo co

mentár ios de A Gazeta26 a Proclamação de Francisco L. de Aguiar, 

que acabou desintegrando a Coligação Democrática, teria sido 

fomentada por Eurico Rezende (Presidente do Diretório Estadu-

ai da UDN) e Oswaldo Zanello (Presidente do Diretório Estadu-

aI do PRP). Isso porque Eurico Rezende intencionava candida-

tar-se a sucessão estadual. Mas, para tanto, era preciso 

rearrumar o quadro das forças políticas, que, se permaneces-

se inalterado, teria como natural a candidatura Floriano Lo-

pes Rubim (Presidente do Diretório Estadual do PTB). Na ver-

são de A Gazeta a candidatura Floriano Rubim era resultante 

de acordo realizado entre Eurico Rezende e Floriano L. Rubim, 

através do qual Eurico Rezende fora eleito Presidente da Mesa 

da Assembléia Legislativa, na Legislatura em curso (1958). 

Na versão do próprio Floriano L. RUbim 27 sua candi-

dat~ra à Governadoria, pela Coligação Democrática, era resul-

tante de acordo tácito realizado, durante as articulações dos 

partidos coligados, que havia gerado a candidatura Lacerda de 

Aguiar, para o pleito de 1954. 
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De qU3lquer forma o que estava em jogo para as forças 

políticas ligadas a Eurico Rezende era a modificação do status 

quo vigente. Com isso, na rearticulação, as diversas forças 

que compunham os p3rtidos coligados poderiam se organizar 

em favor de Eurico. Isso, além das forças nucleadas pelo pró-

prio Governador, cujo apoio seria crucial que ele obtivesse. 

Entretanto, a reação do quadro das forças no poder re

gional não se verificou conforme o pretendido pelo grupo de 

forças liderado por Eurico Rezende. A maioria dos 

exceto o PRP, não se posicionaria ao lado da UDN. 

foi demonstrado, preferiu: 

p3.rtidos, 

O PTB, como 

"( ... ) perder com dignidade, ( ... ) do que marchar com 

qualquer acordo com a UDN." 
28 

O PSP, como se verá a seguir, faria aliança com o PSD. 

o PR se manteria isolado e Francisco L. de Aguiar, na medida 

que percebeu as forças situacionistas divididas e, portanto, 

com poucas chances diante do PSD, retirou a possibilidade de 

sua candidatura ao Senado, quer pela UDN quer pelo PTB. 29 

Por conseguinte, o saldo da cartada ensaiada por Eu

rico Rezende, Lacerda de Aguiar e Oswaldo Zanello não foi tão 

p8sitivo, politicamente, paFa as forças no poder. O máximo que 

se conseguiu foi acirrar as divisões existentes e, ainda, be-

neficiar o PSD de duas maneiras. Em primeiro lugar, por per-

der para as forças pessedistas um aliado importante, o PSP, 

que crescia eleitoralmente no Espírito Santo. Em segundo, na 

medida que dividiu as forças coligadas perdeu a capacidade de 

fazer frente ao PSD, na realidade o mais forte dos partidos 
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existentes. 

o PRP, por sua vez, era o partido mais alinhado com a 

Administração Francisco Lacerda de Aguiar, e o único que, no 

momento do rompimento da Coligação, manifestou seu integral 

apoio ao Governador. Posteriormente, caminharia na reta-

guarda da UDN. No período das articulações inter-partidárias 

foi o último a definir sua posição, só o fez quando o quadro 

político estava todo demarcado. Estabeleceu, então, uma van-

tajosa aliança com a UDN, pois, na composição dos cargos majo

ritários ficou com a vice-governadoria e a senatória. 30 

A configuração política que, afinal, acabou resultan-

do no quadro das forças udenistas e perrepistas, leva a 

crer que, de fato, UDN e PRP tiveram importante participação, 

a nível de bastidores, no processo de desintegração da Coli-

gação Democrática. 

o PR, nesse pleito, já havia perdido grande parte de 

sua força político-eleitoral. Bom número de seus representan-

tes expressivos haviam migrado para o PSP nas duas últimas 

eleições. Naquele momento, o partido era inexpressivo, sendo 

que sua existência se devia quase que, exclusivamente, a seu 

Presidente - Attílio Vivácqua - que cumpria mandato de Sena-

dor, iniciado em 1955. 

Apesar de, na fase de definição das posições partidá-

rias, Attílio ter tentado novamente rearticular os partidos 

integrantes da ex-Coligação Democrática em torno de um candi-
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dt d d Cl ' - 31 a o e consenso, recompon o a o Igaçao, seus esforços fo-

ram improfícuos. Pois, àquela altura, já não havia mais es-

paço para contemporizações e muito menos para composições. 

As divisões presentes já haviam extrapolado os limites da an-

tiga Coligação, configurando núcleos com pretensões bem de-

finidas. Em tais circunstâncias, o PR não faria aliança al-

guma com os demais partidos. Disputaria, principalmente, no 

nível municipal e se manteria neutro em relação aos 

'd 32 partI os. 

demais 

o PSP, como se indicou anteriormente, faria aliança com 

o PSD. Em termos políticos foi o partido que menos perdeu 

com a extinção da Coligação. o PSP, na verdade, mudou radi-

calmente sua posição em relação ao pleito de 1954. Posto que, 

naquela disputa, ele havia nucleado as forças políticas que 

se opunham ao PSD constituindo-se no amálgama que unira os 

p3rtidos em torno da Coligação Democrática visando derrotar o 

PSD. Todavia, as razões dessa mudança radical do PSP não es-

tavam apenas no fim da Coligação Democrática mas, principal-

mente, nas mutações que haviam ocorrido no seio do Partido. 

Não era só no PTB e na UDN que haviam divisões inter-

nas. Também o PSP possuia suas alas. Assim, existia aquela 

liderada por Wilson Cunha, cujo grupo se harmonizava mais com 

Francisco L. de Aguiar, e a constituída pelos pessepistas que 

acabaram se desentendendo com Lacerda de Aguiar e com a Coli-

gação Democrática no processo de Governo. Nesse segundo gru-

po estavam os líderes mais expressivos do partido, entre eles 
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Asdrubal Soares, Lourival de Almeida, José Cupertino 

meida e Raul Giuberti. 33 

de Al-

Preparando-se para o pleito de 58, no segundo semes-

tre de 57, o partido iniciara um processo de reestruturação 

geral. Com isso, a ala mais solidária ao Governo fora de 

certa forma alijada. Isso porque elegeram uma Comissão Espe-

cial para tal fim, a qual foi constituída por membros da se-

34 gunda ala. Raul Giuberti, membro da referida comissão se 

consolidou como liderança expressiva do Partido nesse processo 

de reestruturação. E, na Convenção realizada em março de 58 

para eleição dos novos dirigentes do Diretório Estadual, ele 

foi eleito Presidente do PSP no Espírito Santo. 35 

Com Raul Giuberti na presidência do Diretório Estadu-

al a orientação do PSP seria modificada. Isso porque, Raul 

Giuberti, além de ser o então Prefeito de Colatina, havia 

agregado ao Partido lideranças emergentes do norte do Estado. 

Essas tinham suas bases nas novas classes agrofundiárias, 

que vieram se consolidando ao longo das décadas de 40 e 50, 

em virtude da expansão da economia cafeeira e, posteriormente, 

também da cacaueira, nessa região. 

o norte do Espírito Santo não era mais tão inexpressi-

vo politicamente. Seu contingente populacional havia cresci-

do bastante, após sua ligação com o sul, através da constru-

ção das pontes sobre o Rio Doce, em Linhares (gestão 1947/50) 

e Colatina (ampliação, gestão 1955/58). Dessa forma a região 

norte despontou como força político-eleitoral capaz de pola-

rizar com a região sul, que passava por uma fase de estagna-
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ção, tanto política como econômica. Assim, os líderes políti-

cos mais expressivos eleitoralmente começavam a emergir no 

norte e não mais no sul como, até então, havia ocorrido. Essa 

nova força seria habilmente catalizada por Raul Giuberti para 

o PSP, elevando e modificando, assim, o potencial de luta do 

partido. 

Na fase de definição das posições partidárias para o 

pleito de 58, o PSP continha forças cujos interesses básicos 

se identificavam com aquelas agregadas pelo PSD. Daí a acei-

tação da propJsta de acordo, formulada pelo PSD, era um passo. 

Na verdade, a Aliança PSD/PSP foi a primeira que se configurou 

na arena política, nesse pleito. 

o PSD, desde o momento em que perdeu o controle do 

Aparelho Regional de Estado, em 1954, vinha se organizando 

com o objetivo de recuperá-lo em 1958. Entretanto, para po-

der fazer frente aos adversários, caso eles se aliassem em 

bloco novamente, era preciso conseguir um aliado forte. Isso 

porque a fragmentação das forças político-partidárias divi-

dia a luta política, não permitindo a constituição de um 

partido expressivamente majoritário. Assim, o PSD, embora 

fosse fort~ sozinho não sobrepujava os demais. Por isso ne

cessitava de pelo menos um aliado forte, para garantir sua 

vitória. Nesse sentido, na Convenção estadual realizada pelo 

PSD, em 08 de janeiro de 1958, na qual Carlos Lindenberg foi 

lançado candidato ao Governo Estadual, o Partido reiterou pa

ra os demais, a possibilidade de realizar entendimentos. Pa-

ra tanto, foram deixados em aberto os demais cargos majori-
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,. 36 
tarlos. 

Todavia, entre os vários partidos existentes, apenas o 

PSP aceitou realizar acordo com o PSD. Na realidade, o PSP 

era o unlCO partido que, após a extinção da Coligação, mante-

ve-se equidistante dos movimentos que tal processo desenca-

deou. 

Assim, ao selar a aliança com o PSD, o PSP argumentou 

que assumiu tal compromisso porque, na verdade, a Coligação 

Democrática já não existia desde antes da Proclamação do Go-

vernador, visto que 

,,( ... ) Os partidos que a compunham estavam todos, 

sem exceção, em franco desentendimento. Se não che-

gavam a hostilizar-se abertamente, também não se en-

tendiam e, em conseqüência, imperava entre eles a 

desconfiança mútua, com reais e indiscutíveis pre-

juízos para a ação governamental, cuja unidade de-

saparecera inteiramente. 

( . . .............. ) 

( ... ) Por outro lado, o PSP já não recebia 

mais partidos um tratamento compatível com 

da de do apoio 
37 

que dava." 

dos de-

a leal-

E, considerando que o Estado se encontrava em um caos 

administrativo, ressaltou as bases da aliança nos seguintes 

termos: 

"( ... ) Entregar a direção do Estado a Carlos Linden-

berg não será uma experiência e muito menos uma 



aventura, mas, ao contrário, a certeza de ter um 

governo digno e austero, capaz de incentivar e de-

senvolver as fontes de produç~o e recompor e equili

brar as finanças do Estado. ( ... )"38 

. Configuração final do quadro da disputa eleitoral 

549 

Em resumo, o quadro da disputa político-eleitoral, em 

1958, esteve polarizado por três blocos de forças políticas. 

o representado pela Aliança PSD/PSP que concorreu com Carlos 

Lindenberg (PSD) e Raul Giuberti (PSP), respectivamente, para 

a governadoria e vice-governador ia, e Jefferson de Aguiar e 

39 Messias Chaves, ambos do PSD, para o Senado. O representado 

pela Aliança Democrática UDN/PRP que disputou com Eurico Re-

zende (UDN) e Archilau Vivácqua (PRP), resp2ctivamente, aos 

cargos de governador e vice-governador; e para o Senado com 

Padre Ponciano dos Santos Stenzel (PRP) e Djalma Eloy Hees 

(UDN).40 E, o representado pelo PTB que concorreu com Floria-

no Lopes Rubim (PTB) para a Governadoria e Arnaldo Pinto de 

Andrade (PTB), para vice-governadoria. Para o Senado seus 

candidatos foram José Antonio do Amaral e Manoel Alves de 

S
. . 41 lquelra. 

A disputa a nível proporcional manteria a tradição dos 

pleitos anteriores. Assim, para a Câmara Federal seriam man-

tidas as mesmas alianças efetuadas para os cargos majoritários, 

e para a Assembléia Legislativa os diversos partidos concor-

reram em separado. 
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. Os candidatos e as campanhas eleitorais 

- DA ALIANÇA PSD/PSP 

o candidato da Aliança PSD/PSP - Carlos Lindenberg -

era um dos mais expressivos líderes políticos do Espírito 

Santo. Na verd3de sua trajetória política se confunde com o 

proprlo mJvimento político realizado pelo Estado do Espírito 

Santo, no pós 30. Quer na linha de frente ou na linha de fun-

do, a cena política estadual sempre esteve permeada p8r sua 

ação política. 

Quanto a plataforma político-eleitoral de Carlos Lin-

denberg, suas linhas centrais estiveram marcadas, em certo 

sentido, por um conteúdo de revanche. De um m8do geral ele 

advogava sobre a necessidade imperiosa de salvar o Estado do 

caos financeiro e administrativo, em que fora imerso, pela 

t - - d dA' 42 ges ao Lacer a e gUIar. 

Assim, em seu discurso-plataforma, pronunciado na 

Convenção que homolog8u sua candidatura, em 25/05/58, após 

enaltecer a memória de Jerônimo Monteiro, como exemplo de di-

namismo, austeridade e prosperidade, propunha como tarefa de 

seu governo seguir o exemplo do grande estadista. Ressaltava, 

porém, que qualquer diretriz governamental precisava ser pre-

cedida das seguintes medidas: 

"( ... ) Em primeiro lugar se impôe um balanço geral, 

para conhecer-se a verdadeira situação do erário, 

seus recursos, seus compromissos, suas possibilida-

des porque entendemos que sem método, sem discipli-
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na, sem ordem, sem "casa arrumada" ninguém poderá ad-

ministrar e produzir eficientemente. 

Isto posto, terá o governo que procurar os meios pa-

ra sanear as finanças públicas, colocando em dia os 

vencimentos do pessoal civil e militar e salários 

do operariado, pagando as contas dos empreiteiros, 

C ... ), normalizando os serviços bancários e da dívi-

da fundada; consequentemente dever~o ser revisto o 

sistema tributário e os métodos de arrecadaç~o, 

c ... ) . " 4 3 

Em seguida, alinhava uma série de medidas e objetivos 

para os diversos setores da administração pública - saúde, 

educação, transportes, etc. frisando que para o homem ru-

ral deveria convergir grande parte desses esforços. E concluia 

enfatizando que o maior trabalho do futuro mandatário, 

" C ••. ) será o de por em ordem os serviços públi-

cos administrativos como o restabelecimento da aus-

teridade e do prestígio da autoridade, da hierarquia 

e do espírito público, " 44 C ••• ) • 

A campanha política da aliança PSD/PSP centrou-se na 

imagem de unidade e de determinação de objetivos a seguir, que 

o PSD veio criando, ao longo dos anos, através de sua estra-

tégia de ocupar todos os espaços disponíveis para vencer. Nes-

se sentido, o jornal A Gazeta, como foi indicado, se encarre-

gou de fazer a cobertura de tojos os eventos políticos ocorri-

dos, desde os diversos comlClOS, realizados na Capital, pas-

sando pelas reuniões e convenções de ambos os partidos, até 
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as viagens em caravana por todo o interior do Estado. A tônica 

da propaganda, implícita, era a necessidade de recuperar o Es-

tado da desastrosa administração de Chiquinho. Em contrapar-

tida mostrava-se flashs da vida política de Carlos Linden-

berg e de seu Programa de Governo, como sendo o unICO capaz 

de restaurar a ordem e o sentido de seriedade no trato da 

, 'bl' 45 COIsa pu Ica. 

- DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

O candidato do PTB - Floriano Lopes Rubim - na reali-

da de representou a primeira candidatura ao Governo Estadual 

cuja origem social não pertencia nem as oligarquias agrofun-

diárias nem as mercantis-exportadoras. Filho de colonos do 

município de Alegre, ingressou na vida pública como soldado da 

Polícia Militar onde fez carreira. 46 Na Polícia Militar, 

atuou como Ajudante de Ordens do Secretário Estadual do Inte-

rior de Justiça - José R. Sette - em 1943. Posteriormente, 

atuaria como Agregado no Gabinete Militar de Getúlio Vargas, 

em virtude de um curso de especialização profissional no campo 

das armas, que fora fazer na Capital Federal. Com a redemo-

cratização, ingressou no PRD e, posteriormente, transferiu-se 

para o PTB. No PTB atuou, principalmente, no processo de ex-

pansão das bases iniciais do Partido. Em 1950 seria eleito 

presidente do Diretório Estadual do partido. Manteve-se co-

mo Presidente do PTB, no Estado, até 1960, ocasião em que 
47 

o partido dividiu-se a nível nacional, bem como, estadual. 
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Sua plataforma político-eleitoral refletia 

mente o discurso trabalhista da época. Centrada nos 

nacionalistas da política econômica, e nos feitos de 

marcada

aspectos 

Getúlio 

Vargas em prol do trabalhador, não deixava de expressar 

contejdo populista característico da atuação do PTB. 

o 

Definia como prioridade básica para atuação a necessi

dade de se criar condições para a industrialização do Estado, 

principalmente, infra-estrutura energética. Isso visando li

bertá-lo da monocultura cafeeira, que da perspectiva do can

didato petebista, era a razão do pauperismo do povo espiri-

tossantense. Precisamente, ele se referia a essa 

seguinte forma: 

questão da 

"( ... ) Iremos mobilizar todas as energias vivas do 

Espírito Santo, para que todo o Estado esteja, real-

forças para mente, contribuindo com todas as suas 

que o Governo disponha de recursos para realizar a 

maior obra neste Estado que, a meu ver, é a produção 

de energia elétrica, para que o Estado possa se in-

dustrializar e libertar-se desta monocultura, que 

ôté aqui tem aviltado a nossa economia e 

tribuído para este pauperismo, 
48 

( ... ) . " 

tem 

E, co~ relação a política econômica e a participação 

de certa forma, frizava as posições do Partido em 

cional, colocando que: 

con-

popular, 

âmbito na-

"( ... ) Não permitiremos que as forças do capital es-

trangeiro continuem amesquinhando a nossa economia. 

Não permitiremos que os trabalhadores continuem es-



cravos desses trustes. N~o permitiremos que peque-

nas oligarquias continuem a obrigar os trabalhadores 

à escravid~o do seu trabalho. N~o permitiremos essas 

injustiças sociais. Iremos realmente governar com 

o povo, iremos governar ouvindo os trabalhadores, 

ouvindo a coletividade em suas reivindicações. " 

49 
( . . . ) 
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Com relação a campanha eleitoral do partido, Floriano 

Lopes Rubim, assim definia a sua estratégia: 

" ( . . .) A s o r t e e s t á I a n ç a da. Cada um dos Srs. irá 

voltar aos seus municípios, às suas regiões, para 

amanhã mesmo começar esta luta. ( ... ). Iremos per-

correr o Estado em todos os seus recantos. Não fi-

cará um só povoado, uma só vila, não ficará um só 

lar neste Estado sem ser visitado. Visitarei todas 

as casas. Iremos a todos os recantos levar o vigor 

de nossa campanha, levar o valor de nossas convic-

ções. ( . . . ) ,,50 

A cobertura jornalística foi feita pelos jornais O 

Diário pertencente ao governador do Estado, e Folha Capixaba. 

- DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA UDN/PRP 

O candidato da aliança democrática UDN/PRP - Eurico 

5 1 Vieira de Rezende - era de origem mineira, filho de descen-
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dentes da aristocracia rural, cujos antepassados foram os 

fundadores das cidades de Cataquases e de ubá, ambas em Minas 

Gerais. Sua família radicou-se no Espírito Santo por volta de 

1922, ocasião em que seu pai - Leôncio Vieira Rezende - foi 

convidado pelo então Presidente do Espírito Santo - Nestor Go-

mes - para construir uma estrada de rodagem no Estado, 

acaboJ lhe valendo uma patente de coronel. 

o que 

No Espírito Santo, Leôncio V. Rezende, além de atuar 

na maçonaria, se integraria à vida política do Estado, in-

gressando no Partido Republicano, o qual 

controle do Aparelho Regional de Estado. 

detinha, na época, o 

Após a Revolução de 

1930, faria parte do Partido da Lavoura, juntamente com Attí

lio Vivácqua, Abner Mourão e outras elites destronadas pela 

revol'.lção. 

Nesse período, Eurico Rezende vivenciou sua fase es

tudar.~il, bacharelando-se em direito, pela Faculdade de Direi-

to dc Espírito Santo. Herdou de seus antepassados uma forma-

ção conservadora e o gosto pela atividade política. No pe-

ríodc da redemocratização do país, em 1945, juntamente com ou-

tros oposicionistas à didatura Vargas, liderou o movimento 

pró-a~istia, no Espírito Santo, o qual consolidou as bases pa

ra a fundação da Esquerda Democrática e do Diretório Estadual 

da Uc~ no Estado. 

Membro fundador da UDN, no Espírito Santo, candida-

tou-se à Assembléia Estadual nas eleições de 1947, o que lhe 

vale~ uma suplência no Legislativo. Na Assembléia consolidou-

se cc~o uma das mais expressivas lideranças do partido, como 
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suplente na 1ª Legislatura (1947/50), e como Deputado Esta-

dual nas 2ª e 3ª Legislaturas (1951/54 e 1955/58). Em meados 

da década de 1950 Eurico Rezende foi eleito Presidente do Di-

retório Estadual da UDN, e em 1957/58, certo de estar apto pa-

ra poder alçar voos mais altos, ele articularia, como foi indi-

cado, o lançamento de sua candidatura ao Governo do Estado 

pela aliança UDN/PRP. 

Com relação a sua plataforma pOlítico-eleitoral, não se 

conseguiu localizar, nas fontes pesquisadas, o registro do 

discurso pronunciado por Eurico Rezende na Convenção que ho-

mologou sua candidatura ao Governo Estadual. 

A campanha política da Aliança Democrática UDN/PRP, 

segundo depoimentos de Setembrino Pelissari, candidato a De-

putado Estadual, pela UDN, nessa eleição, e Joaquim Leite de 

Almeida, candidato à Prefeitura de Vitória, pelo PSP, mas que, 

, d' 'd 1 52 1n 1\'1 ua mente, apoiava a candidatura Eurico Rezende, rei-

d ' d' d' 53 terou o 1scurso u en1sta a epoca. 

Precisamente, Setembrino Pelissari, assim se referiu 

a campanha política. 

H( ... ) A campanha do Eurico não teve uma marca espe-

cífica que a caracterizasse. Sua plataforma era ge-

nérica, propunha as soluções dos problemas de um mo-

do geral. Não havia algo que a marcasse em termos 

de novidade. Isso, aliás, em nenhuma das três can-

didaturas à Governadoria. 

( ... ) Não tenho dúvidas de que a campanha do Eurico 

se pautava no ideário da UDN, do brigadeiro, daquele 
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entusiasmo. Ela se realizava em cima disso da mesma 

forma Que a do Floriano se fazia em cima dos princi-

. d P t 1· 54 pIOS o TB, do Ge u Ismo ... 

"( ... ) A campanha da UDN - depõe Joaquim Leite de 

Almeida - foi uma campanha muito reacionária, muito 

radical, baseada na parte moral na acusação de cor-

rupção . o Eurico batia muito nessa tecla.,,55 

. Resultados Eleitorais 

Os resultados das eleições mostraram que - apesar de 

toda estratégia de ação montada pelo PSD, junta~ente com as 

manobras e movimentos efetuados pelos demais partidos visando 

a obtenção do controle do Aparelho Regional de Estado pela via 

eleitoral - muito pouco foi alterado na performance p:Jlítica 

do eleitorado do Espírito Santo. 

Na verdade, se a UDN e o PRP tivessem se mantido ao 

lado do PTB, ou vice-versa, seria bem provável que um bloco 

de partidos coligados tivessem vencido as eleições novamente. 

O percentual de votos conseguidos por Floriano Rubim (26,2%), 

mais os conseguidos por Eurico Rezende (26,5%), ultrapassa o 

total daqueles recebidos por Carlos Lindenberg (47,3%) - (Ver 

quadro IX. 47) . Para o Senado as proporções mantiveram quase 

que a mesma equivalência, com uma pequena diferença. Aqui, o 

PTB conseguiu melhor desempenho do que a UDN. Assim, a dis-
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tribuição dos votos partidários entre os partidos concorrentes 

foi a seguinte: PSD 45,5%, PTB 25,9%, UDN 23,5% e PSB 5,1% -

(Ver quadro IX.48; os votos obtidos pelo PSB foram resultantes 

da candidatura de Wilson N. da Cunha que, tendo sido alijado 

em seu partido - PSP - abrigou-se no PSB e, com Abido Saadi 

como suplente, concorreu através desse Partido ao Senado). 

Na disputa proporcional, os resultados da Câmara Fe

deral foram semelhantes a aqueles obtidos no nível m3joritá

rio. Isto porque os partidos mantiveram as mesmas alianças que 

fizeram para aquele nível, também para a Câmara dos Deputados. 

Com efeito, a Aliança PSD/PSP obteve 45,0% dos votos partidá

rios e elegeu 3 representantes, diminuindo, assim, o número de 

cadeiras que detinha, que era de 4. O PTB obteve 27,5% dos 

votos partidários, e elegeu 2 representantes. Como no pleito 

anterior disputou coligado, não é possível avaliar o seu desem

penho individual. A Aliança UDN/PRP, também, obteve 27,5% 

dos votos partidários e elegeu 2 representantes. Evidencia-se, 

portanto, também nesse nível, o caráter de divisão de forças 

que representou a disputa, em separado, do PTB e da UDN/PRP

(ver quadro IX.49). 

Por isto, também os resultados da competição, para a 

Assembléia Legislativa, corroboram a tese, defendida por vá

rios analistas da política brasileira, de que ao final dos 

anos 50, há um descenso na performance dos partidos mais con-

servadores em contraposição a uma ascensão dos 

progressistas. 

partidos mais 
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Com efeito, malgrado todos os esforços efetuados pelo 

PSD para ampliar as bases do Partido, no Espírito Santo, os 

resultados eleitorais não lhe foram, expressivamente, favorá

partidá-veis. Sua participação relativa no total de votos 

rios, ao invés de crescer, decresceu em relação ao pleito an

terior. Tendência essa que já havia ocorrido naquele pleito. 

Assim, de uma participação de 36,6%, em 1954, ele caiu para 

32,6~ nesse pleito. Seu número de representantes, na Assem

bléia, reduziu-se de 12 para 11 - (ver quadros: IX.41 e IX. 

50) . 

A UDN, também, teve comportamento idêntico ao do PSD. 

Isso, apesar de seu índice de redução ter sido bem menor, não 

chegando a alterar o seu número de representantes, na Assem

bléia, que se manteve em 5. Assim de uma participação de 

16,5%, em 1954, ela caiu para 15,2%, em 1958, na distribuição 

dos ~otos partidários - (ver quadros: IX.41 e IX.50). 

o PTB evidenciou, mais uma vez, sua polarização com a 

UDN, pois refletiu na mesma proporção que ela um ligeiro de

créscimo em sua participação relativa no total dos votos p~r

tidários. Pois, em 1954, obteve 24,2% dos votos e nesse plei

to 23,9%, o que lhe garantiu as 8 vagas que detinha. 

o PRP, por sua vez, manteve a tradicional posição que 

ostentava desde as primeiras eleições. Obteve, 

8,5% dos votos, garantindo, assim, suas duas vagas. 

novamente, 

O único partido que modificou sua performance, em sen

tido positivo, foi o PSP, que evoluiu de uma participação re-
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lativa de 10,3%, em 1954, para 16,0% nesse pleito. Com isso 

ele aumentou de 3 para 5, o seu número de representantes, na 

Assembléia. Na verdade o PSP catalizou a nova força político 

eleitoral, que se delineou no norte do Estado em função da 

maior ocupação dessa região. 

Por último, o PDC obetve 3,8% dos votos partidários 

e elegeu um representante à Assembléia Legislativa. Como no 

pleito anterior ele disputou aliado a UDN a avaliação de seu 

desempenho em relação àquele pleito torna-se impraticável. 

Os resultados das eleições de 1958 permitem concluir 

que a vitória dos partidos coligados, em 1954, não esteve ape-

nas calcada na força carismática de Francisco Lacerda de 

Aguiar, nem tão pouco na divisão interna do PSD. N3 reali-

dade eles atestam as análises realizadas, anteriormente, no 

sentido de que, naquele momento começava a se expressar mais 

intensamente a nível do político as mutações que vinham ocor

rendo na estrutura social espiritossantense. Posto que, apesar 

de todo o esforço pessedista, no sentido de unir e fortalecer 

o partido e do fato de Francisco L. de Aguiar não ter dispu-

tado as eleições, observa-se que o processo não retroagiu, ao 

contrário, os partidos menos conservadores continuaram a am

pliar seus espaços. 

Efetivamente, verifica-se que, a despeito do voto co

ronelístico, arregimentado principalmente pelo PSD, ainda ser 

bastante expressivo, ele perdia terreno, a cada eleição, p3ra 

os votos dados aos partidos menos conservadores, como o PTB, 
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PSP e mesmo para a UDN, que também conseguia manter sua anti

ga posição. Na verdade, esses partidos inovavam quer em suas 

práticas políticas (form3s populistas - PTB, PSP) quer em suas 

mensagens eleitorais - ao disseminarem, no Espírito Santo, as 

propostas de modernização e industrialização que eles enca-

minhavam no nível nacional - expressando, dessa forma, alter-

nativas menos conservadoras de desenvolvimento, as quais agre

gavam, principalmente, as forças que emergiam no meio urbano 

capixaba. 

Nesse sentido, a performance crescente desses partidos 

corrobora a hipótese de que o voto "ideológico" estava adqui

rindo maior espaço no Espírito Santo em contraposição ao voto 

carreado através da "lealdade coronelística". Sobre esse as-

pecto a mensagem da campanha pessedista praticamente não ino-

vava. Ela ainda se centrava no culto ao candidato, além de 

focalizar toda sua atenção para os problemas locais e imedia

tos da administração pública, sem estabelecer qualquer conexão 

com as questões nacionais - princip3lmente as decorrentes do 

desenvolvimentism~ econômico encaminh3do por Juscelino Kubs-

tichek - que já se refletiam mais intensamente no espaço po

lítico-ideológico capixaba. Concretamente, as oligarquias 

encasteladas no PSD capixaba não se deram conta de que o pro

jeto de desenvolvimento acelerado, iniciado com Vargas e di

namizado por Juscelino, estava provocando rupturas na estru

tura sócio-econômica brasileira, e que o Espírito Santo, nes

se processo, embora caminhasse defasadamente, também estava 

sendo transformado. Com efeito, a estratégia de Reorganiza

ção Geral do PSD capixaba esteve exclusivamente voltada para 

a dinâmica interna do partido. Apesar de, a nível de programa 



de trabalho, ter sido colocada a necessidade de se criar 

canismos capazes de absorver as novas forças emergentes 

partamentos: Trabalhista, Estudantil, Feminino, etc.), 
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me-

(De-

na 

prática sua ação partiu para o reforço de mecanismos restabe

lecedores de antigos laços de solidariedade coronelística, bem 

como, revigoração da imagem de austeridade e de unidade do 

Partido. 

Como consequência o PSD não conseguiu, apesar de todo 

o esforço, mover-se muito de sua posição anterior. Embora ti

vesse reconquistado a direção Executiva do Aparelho Regional 

de Estado, essa vitória, na verdade, deveu-se muito mais ao 

saldo das lutas inter-oligárquicas ocorridas no seio da antiga 

Coligação Democrática do que por seu esforço próprio. Posto 

que, como resultante da desintegração da Coligação, o poten-

cial eleitoral daqueles partidos foi fracionado em blocos dis

tintos, além de o PSP ter se aliado ao PSD, permitindo assim 

que o fiel da balança política pendesse favoravelmente para o 

PSD. 

Finalmente cabe analisar a estratégia de formação de 

alianças dos diversos partidos que recorrentemente adotavam 

comportamentos distintos dependendo do nível da disputa: m~jo

ritário e proporcional (federal e estadual). Assim, verifica

se que, para o Executivo, Senado e Câmara Federal os partidos 

tendiam a se unir em alianças, formando bl020s polares, e 

para a Assembléia Legislativa disputavam, em geral, isolada

mente. 
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Na realidade, essa forma de composição do quadro da 

disputa eleitoral refletia a natureza do espaço sócio-político 

espíritossantense. Este apresentava uma dupla face no sentido 

de que a nível da representação pOlítica era bastante fragmen

tado, porém, a nível da estrutura social era pouco diferencia

do - (na medida em que era, ainda, dominantemente moldado pe

la economia primário-exportadora). Daí porque a disputa para 

os níveis majoritários e Câmara Federal, por polarizar, em 

geral, em torno das bases fundamentais dos interesses típicos 

da economia primário-exportadora (agrofundiários "versus" 

mercantis-exportadores), imprescindia de um mecanismo reagre

gador das lideranças políticas, o qual consubstanciou-se no 

processo de formação de alianças. 

A Assembléia Legislativa, no entanto, configura um es

pectro mais abrangente da representação política, visto que, 

ela funciona como caixa de ressonância das principais cliva-

gens sócio-econômicas. Por isso em seu espaço, ao contrário 

do espaço Executivo, são processadas decisões de efeito não 

clientelístico, isto é, aquelas constituídas por m3térias que 

concentram clivagens mais amplas de interesses. 

na disputa para esse nível, cada partido busca, 

garantir seu espaço representativo, disputando 

Com efeito, 

naturalmente, 

isoladamente 

as eleições. Por conseguinte, a disputa eleitoral à Assembléia 

Legislativa, durante a vigência do regime democrático, tendeu 

sempre a se efetuar sem a utilização do mecanismo de formação 

de alianças. 
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2. A ACAO DO ESTADO SOB A DIRECAO DE CARLOS LINDENBERG 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES 

A estrUtura institucional encontrada por Carlos Lin

denberg era, praticamente, a mesma deixada por Jones dos San-

tos Neves. Como foi indicado, no Capítulo VI, Francisco La-

cerda de Aguiar não alterou a estrutura do Aparelho de Estado. 

Sua principal modificação foi na dinâmica de funcionamento dos 

diversos órgãos pela introdução da forma mais aberta e flexí

vel de gestão. 

Carlos Lindenberg, ao assumir novamente o comando do 

Aparelho Regional de Estado, na medida que havia calcado sua 

campanha político-eleitoral em cima de uma acirrada crítica 

a essa forma flexível e benevolente de Lacerda de Aguiar, con

siderando que ela era a razão do "caos administrativo e finan

ceiro" em que o Estado se encontrava, em seu discurso de pos

se, enfatizaria que 

"( ... ) Não há quem não sinta a necessidade de ser 

posta em ordem a administração do Estado, normaliza-

dos os quadros, regularizadas as finanças, restabe-

lecida a hierarquia, o respeito a autoridade e à 

causa pública, a fim de que, funcionando plena e 

normalmente a máquina estatal, seja beneficiado todo 

o conjunto de bens, de homens, de haveres, de cousas, 

que constituem o Espírito santo".56 
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Para tanto, além de levar em conta os compromissos as

sumidos com o PSP, era preciso montar uma equipe de dirigen-

tes com "C ... ) elementos dotados de todos os requisitos de 

natureza moral e técnica,"57 capazes de levar avante 

jetivo acima proposto. 

o ob-

Os el6rentos com tais características, naturalmente, 

foram encontrados dentro dos próprios quadros do PSD, ou en

tão, de alguma forma, eram solidários ao grupo de forças polí

ticas nucleadas por Carlos Lindenberg. Nesse contexto, sobrou 

muito pouco espaço para o PSP, aliado do PSD na disputa pelo 

controle do Aparelho Regional de Estado. Na verdade, como na 

sua primeira gestão (1947/50), Lindenberg agiu no sentido de 

podar o partido aliado, não permitindo uma divisão mais equi

tativa entre ambos, na formação do quadro dirigente. Resulta

do: na configuração final o PSP ficou, apenas, com uma Secre

taria, a de Viação e Obras Públicas. 

Com efeito, a composição da equipe 58 de Secretários, 

que iniciou o comando político-administrativo do Espírito 

Santo, em fevereiro de 1959, foi assim constituída: Secretaria 

de Governo - Alfredo Cabral, advogado, membro do PSD - na pri

meira gestão de Carlos Lindenberg (1947/50) fora titular des

se órgão; Secretaria de Fazenda - Armando Rabello, administra

dor, técnico em estatística, ligado as hostes pessedistas, fo

ra Diretor Geral do Departamento Estadual de Estatística, Pre

feito Municipal de Vitória, e exercia a função de Diretor de 

Administração do Serviço Social Rural; Secretaria da Agricul-

tura - Pedro Merçon, agrônomo, ligado as hostes pessedistas, 
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exercia a função de Diretor da ACARESi Secretaria d'êrViação e 

Obras Públicas - Asdrúbal Soares, engenheiro, éx-p~esidente do 

PSP no Espírito Santo,' exercia a função de Presidente:da ESCELSA. 

Acumulou os dois cargos - (Presidente da ESCELSA e -Secretário 

de Governo) até julho-de 1960, quando a presidênci~ da ESCELSA 

foi entregue ao Cel. José Lindenberg,59 irmão do sGovernadori 

Secretaria do Interior e Justiça - Darcy Pacheco Qaeiroz, mi-

litar, ligado ao PSD, fora comandante da Polícia Militar, em 

administrações passadas i Secretaria de Educaçã"o e Cultura - Bo-

livar de Abreu, médico sanitarista, filho de Fernando de Abreu, 

o qual fora um dos fundadores do PSD no Espíritq Santo e Se-

cretário de Educação no primeiro Governo de LindenbErg. Boli-

var de Abreu exercia a função de representante do Espírito San-

to no Convênio com o SESP - Serviço Especial de Sátde Pública, 

vinculado ao Ministério da Saúdei 60 Departamerito E"stadual de 

Saúde, vinculado a Secretaria de Governo - Car~os ~Lindenberg 

Von Schilgen, médico, ligado as hostes pessedistas~0c 

Finalmente, a Prefeitura de Vitória hávia:: adquirido 

autonomia e, para o período administrativo, em enfoque, foi 

eleito o udenista Adelpho Poli Monjardim. N~al idade, a 

eleição do candidato da UDN para a Prefeitura~de Vitória re-

sultou da divisão de forças que ocorreu no seio da-~ Aliança 

PSD/PSP. Isso porque como parte do acordo realizàdo entre 

esses dois Partidos ficou acertado que a indicação~o candi-

dato à Prefeitura da Capital caberia ao PSP. Toda-v.ia, o PSD 

não aceitou o candidato indicado pelo PSP e, desrespeitando 

o acordo firmado, indicou um candidato próprio. para o cargo, 

o qual disputou ao lado do candidato do PSP, dividfndo dessa 
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forma os resultados eleitorais que, em última instância, b2ne-

f , , d U 61 lC10U o concorrente a D~. 

Durante o período político-administrativo não se re-

gistrou grandes atritos entre os membros do grupo dirigente, 

nem tão pouco com os partidos que davam apJio e sustentação ao 

governo. Assim, com exceção do Secretário de Governo, que se-

ria substituído, ao longo da gestão, por outro pessedista 

Milton Caldeira
62 

- o grupo, inicialmente constituído, seria 

mantido até o final da gestão. Ou mais precisam2nte, até o 

momento em que Carlos Lindenberg renunciaria seu mandato para 

candidatar-se ao Senado, nas eleições de 1962. 

Efetivamente, a forma de composição dos quadros diri-

gentes, além de mostrar o cálculo político das forças nuclea-

das por Carlos Lindenberg, no sentido de recuperar e rearrumar 

a se~ modo o Aparelho Regional de Estado, evidencia o lado 

personalístico e oligárquico que permeava a forma de atuação 

do líder pessedista. Este, novam2nte a frente da direção po-

lítica do Aparelho Regional de Estado, percebia uma nova opor-

tunidade de rearticular seu Projeto de consolidação hegemônica 

(das forças que ele representava) na direção dos destinos es-

píri~ossantenses. 

Entretanto, comJ se verá a seguir, as transformações 

capi~alistas, que se processavam aceleradamente a nível nacio-

nal, se refletiriam mais intensamente no Espírito Santo, du-

rante seu Governo, interseccionando, noutro nível, seu proje-

to Político. 
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2.2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

O retorno de Carlos Lindenberg à direção do Aparelho 

Regional de Estado significou, d3 p2rspectiva das forças po

líticas, por ele representadas, a possibilidade de "rearrumar a 

casa" danificada, sob todos os aspectos, pelas forças políti-

cas adversárias. Para Lindenberg, a forma populista de Gover-

no, inaugurada por Francisco Lacerda de Aguiar, configurou uma 

"si L;ação de descalabro" 6 3 sem precedentes na hi stór ia pol í

tico-administrativa do Espírito Santo. Portanto, era preciso, 

antes de mais nada, concentrar esforços para recuperar o Esta

do dessa situação de calamidade. 

Como foi demonstrado, ao se analisar o primeiro Gover

no de Carlos Lindenberg (1947/50), para ele a questão do equi-

líbrio orçamentário era fundamental. Isso porque SU3 concep-

ção s~bre as funções do Estado era a preconizada pelas teorias 

do liberalismo clássico. Dessa perspectiva o Estado deve atuar, 

apenas, para manter suas funções tradicionais, e não enquanto 

ind~~or das transformações capitalistas via intervenção no do

mínio econômico. 

Assim, no discurso pronunciado no ato de sua posse, 

na hssembléia Legislativa, ele expôs, nos seguintes termos, as 

dire~rizes básicas que orientariam o seu Governo: 

"( ... ) Como é do conhecimento público, o primeiro 

trabalho, o mais árduo e mais difícil da nova 

nistração será o de reorganizar e de 

finanças do Estado, ( ... ). 

recuperar 

admi-

as 
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( . . . . . . . . . ...... ) 

o Governo n~o poderá, porém, ater-se apenas à reor-

ganizaç~o administrativa e das finanças públicas. 

Terá que se empenhar de modo a proporcionar ao Estado, 

meios de trabalho e de criaç~o de riquezas, que for-

neçam novas fontes de renda, acompanhando o País, no 

seu acelerado crescimento. 

o programa de utilizaçao de nossas fontes de energia 

elétrica terá prioridade, para aproveitamento de 

nossas matérias primas e industrializaç~o dos pro-

dutos da lavoura, o que redundará na sua valorização 

e fomento. 

( ............... ) 

As vias de transporte e comunicações, .), tão im-

portantes no desenvolvimento dos povos quanto a 

energia elétrica, terão de nossa parte, excepcionais 

cuidados. 

( . . . . . . . ........ ) 

Não será novidade reafirmar aqui, nossos pendores e 

especial carinho em todas as épocas, pelas popula-

ções do interior, principalmente aquela que traba-

1 h a a t e r r a, (...). o lavrador e o criador terão 

pois, do Governo, irrestrito amparo e absoluto apoio, 

através de medidas, orientação e técnicas modernas, 

que, facilitando os meios de aumento da produção e 

sua defesa, facilitem, também, o seu árduo trabalho 

e a ampliação de suas t
. . 64 

a lVldades." 
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Efetivamente, grande parte da gestão de Lindenberg 

foi destinada a restabelecer a ordem administrativa e finan-

ceira nos diversos Aparelhos de Estado. Para tanto, foi feito 

um minucioso levantamento sobre a situação geral do Estado, o 

qual consubstanciou-se em Mensagem de Governo encaminhada a 

Assembléia Legislativa 42 dias após a sua posse como Governa-

dor. E, praticamente, todo o primeiro ano de sua gestão foi 

destinado a colocar em prática medidas restauradoras. 

Com efeito, na Mensagem de Governo que apresentou a 

Asse~bléia, em março de 1960, Carlos Lindenberg, assim, se 

refere as prioridades de ação do ano findo: 

"( ... ) Procurei, ( ... ), imprimir como diretriz bá-

sica, para o primeiro ano de administração, uma rí-

gida política financeira, compreendida na repressão 

aos gastos supérfluos e no aprimoramento do aparelho 

fiscal, medidas que, pela sua correta aplicação, 

haveriam por minorar os efeitos 

sequilíbrio orçamentário. 

desastrosos do de-

Sentimo-nos forçados, ainda em consonância 

política de austeridade financeira, mesmo 

com essa 

porque a 

ela se juntava a inadiável necessidade de restabele-

cer a moralidade dos costumes administrativos, a 

recorrer à dispensa de inúmeros servidores que ja-

ziam de braços cruzados, sem atribuições ou 

definidas".65 

funções 

Novamente, o gasto corrente foi o grande alvo de Car-

los Lindenberg em sua meta de obter o equilíbrio orçamentá-
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rio. 66 Em relação ao conteúdo mais geral, da política econô-

mica implementada por seu Governo, as diretrizes especifica-

das, em seu discurso de posse, apontam o sentido que a norte-

ou. 

Em essência, de certa forma, Carlos Lindenberg retomou 

o projeto de desenvolvim2nto iniciado por Jones dos Santos 

Neves, mas o fez imprimindo feições bem distintas daquelas 

idealizadas por Jones. Isso porque as concepções que eles têm, 

sobre as vias de desenvolvimento sócio-econômico, são bem di-

ferentes. Enquanto Jones dos Santos Neves partilhava as 

idéias getulistas de desenvolvimento industrial acelerado, in-

duziào pelo Estado, como forma de desenvolvimento, Carlos Lin-

denberg solidarizava-se com a alternativa mais conservadora, 

, ' f - ' 1 b '1' 67 tamoem, presente na ormaçao SOCla raSl elra. Ou seja, 

aquela preconizada pela burguesia agromercantil, cuja base 

fundamental de interesses era expressa pela economia cafeei-

ra. Para esse núcleo de interesses a alternativa de desenvol-

vimento capitalista admitia a expansão do setor industrial. 

Mas este avanço deveria se efetivar de forma moderada, não 

provocando grandes rupturas no rítmo do processo d2 desenvol-

vimento em curso. 

Com efeito, as prioridades de ação d2finidas, por Car-

los Lindenberg, enquanto candidato da Aliança PSD/PSP, são 

particularmente elucidativas quanto a esse aspecto. Precisa-

mente, ele se refere a questão da industrialização nos seguin-

tes termos: 



"( ... ) Empregaremos todos os esforços possiveis para 

a realização do programa de eletrificação propician-

do a industrialização do Estado, visando às nossas 

fontes de receita e produção a que aludi. Como não 

compreendo industrialização sem produção agricola, 

entendo que a agricultura em todos os seus ramos, 

deverá ter todo o amparo, toda assistência técnica, 

social e financeira, como seu mais legitimo direito. 

( ... ) " . 

( . . . . . . . . . . . . . . . ) 

'A meu ver a industrialização, e. nosso País, está 

inti.a.ente ligada ao desenvolvi.ento agrícola. Pre-

cisam caminhar paralelamente. Qualquer desequili-

brio será fatal, desastroso para a economia nacio-

1 "68 na . 
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Como se. depreende, das prioridades definidas, para ele 

o capital industrial não deveria subordinar o capital agrário 

a se~s interesses objetivos. E, o caminho paralelo entre am-

bos permitiria avançar moderadamente rumo a expansão capita-

lista. Via esta que admitia a exp~nsão cafeeira nos moldes 

até então realizados. Poderia se seguir mantendo a estrutura 

fundiária existente no Espírito Santo, assentada na dominação 

da grande propriedade, ajustada no limite, a uma colméia de 

peq~enas e médias propriedades, atomizadas, que garantia a re-

prod~ção e manutenção das oligarquias constituídas nas primei-

raso Padrão estrutural este, através do qual o Brasil, e por 

conseguinte, o Espírito Santo, poderia seguir, sem grandes 
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ta. 

Dessa perspectiva compreende-se a natureza 
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capitalis-

de seu 

programa de Governo, bem como, o sentido das soluções que en

controu para as questões regionais e para os rebatimentos na

cionais que foram sendo colocados ao longo de seu Governo . 

. Realizações implementadas no campo da Política Econômica 

Durante os dois primeiros anos de Governo, quando o 

contexto político e econômico nacional ainda estava mais es

tável, além da preocupação com o saneamento financeiro suas 

atenções se voltaram para principalmente dois setores: produ

ção cafeeira e energia elétrica. 

Em relação a política cafeeira, cabe lembrar que o se

tor atravessava uma crise de preços no mercado internacional, 

iniciada em meados d0s anos 50 que, aliada as medidas restri

trivas para exportação dos cafés de tip~s inferiores, deter

minadas pelo Governo Federal, penalizava sobremaneira o Espí

rito Santo, principal produtor desses tipos. 

Diante dessa situação, Carlos Lindenberg buscou agir 

articulando medidas que pudessem minimizar os efeitos da cri

se, assim como, melhorassem a base produtiva para produção de 

tipos melhores. Nesse sentido, ele deu todo apoio a campanha 

que estava sendo encaminhada a nível nacional, desde 1957, pe-



574 

1 I BC ..::l - d f ' f . 69 O , para a pro·...Iuçao e ca es 1 nos. E, a nível de ação 

governamental, ao lado de um programa buscando incentivar a 

d · 'f' - ~ 1 d - ,. 70 lverSl lcaçao agrlco a e a pro uçao pecuarla, Lindenberg 

atuou, sobretudo, no sentido de manter a base cafeeira, embo-

ra procurasse modernizar o setor. Para tanto implementou u'1\ 

programa de amparo à lavoura cafeeira com base nos recursos 

provenientes da Taxa de Defesa do Café. Essa política con-

substanciou-se na criação de lavouras-piloto, tecnicamente 

orientadas, assistência ao produtor, visando melhoria da qua-

lidade do produto e conservação do solo, e, principalmente, na 

execução de um plano de crédito supervisionado para o produ-

tor cafeeiro. A implementação desse programa foi confiada a 

Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo-

ACARES, a qual atuou em cooperação com a Secretaria de Agri

cultura. 71 

A outra vertente da política econômica se efetivou com 

a criação de condições para a industrialização via suprimento 

de energia elétrica. Isso porque a carência de energia era 

um dos grandes entraves para o referido processo, no Espírito 

Santo. Embora a administração Jones dos Santos Neves tivesse 

dedicado atenção ao setor, o potencial instalado, à época, 

era insuficiente para atender qualquer tentativa maior de in-

dustrialização, no Espírito Santo. A nível de Brasil vivia-

se o desenvolvimento industrial induzido pelo Governo de Jus-

celino Kubitschek. o Espírito Santo havia que, de certa for-

ma, acompanhar esse processo, mas lhe faltava um recurso es-

sencial. Por isso o Governo Carlos Lindenberg retomou o Plano 

Estadual de Eletrificação, elaborado no Governo de Jones dos 
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Santos Neves, que pre\'ia a construção de quatro usinas hi

droelétricas, no Rio Santa Maria. Desse plano apenas a usina 

de Rio Bonito havia sido construída e estava entrando em ope-

ração no seu Governo. Ele continuou a execução do referido 

Plano, articulando recursos junto ao BNDE para a construção da 

usina de Suissa, cujas obras tiveram início em dezembro de 

1960. 72 

Efeitos do desenvolvinEntigro econômico, encaminhado a nível 

nacional, no Espírito Santo 

Os contornos estabelecidos por Carlos Lindenberg para 

pautar sua administração foram estrapolados para além das de-

marcações iniciais. Na verdade, sua gestão foi, em certo sen-

tido, interseccionada pelos movimentos políticos e econômicos 

ensejados pela transformação capitalista, em curso, que, na 

década de 50, foi acelerada a nível nacional. Embora esse 

processo de transformação, no Espírito Santo, caminhasse na 

retaguarda e em rítmo bem mais lento, no final dos anos 50, os 

reba~imentos daquelas transformações começaram a se refletir 

mais intensamente no espaço político-ideológico espíritossan-

tense, bem como, na economia estadual (por exemplo, os deba-

tes em torno das questões do desenvolvimento tornaram-se mais 

freqJentes na Imprensa estadual; a crise da economia cafeei-

ra e as medidas do Governo Federal, para resolver as ques

tões oriundas da crise, revelaram que os rumos da política 

econômica haviam mudado, etc. ) . 
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Os efeitos resultantes desses rebatimentos tiveram im-

pactos significativos, principalmente, na economia cafeeira, 

mas, também na consolidação de um novo embrião de forças po-

líticas que começaram a ganhar corpo e maior poder de luta, a 

partir de então. Assim, apesar do reduzido setor industrial 

existente, nessa época configurou-se um núcleo de forças polí-

ticas identificadas com o projeto de industrialização acele-

rada, a nível nacional, as quais passaram a buscar formas de 

inserir o Espírito Santo em tal processo. Essas forças se 

agregavam em torno da recém criada Federação das Indústrias do 

73 Estaào do Espírito Santo, e, através desse canal corporati-

vo, articularam, meios de dinamizar o rítmo lento da indus-

triaJização capixaba. 

Efetivamente, o entendimento desse processo é muito 

importante para a comprensão das transformações futuras que se 

processariam na economia capixaba. Isso porque, como se verá, 

nesse momento nasce a nível de concepção ideológica o projeto 

de desenvolvimento sócio-econômico para o Espírito Santo, que 

consolidar-se-ia nos anos 70/80. 

Com efeito, as referidas forças políticas criaram na 

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, em maio 

de 1959, um Conselho Técnico, com o objetivo de: 

"( ... ) apreciar os mais sérios problemas regionais 

equacionando-os e funcionando, também, como 

auxiliar dos Poderes Públicos, no que tange aos pro-

1 . d .. 74 b emas In ustrIaIs." 
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Nesse período, a Federação das Indústrias do Espírito 

Santo era presidida por seu fundador - o industrial Américo 

Buaiz - e o Conselho Técnico foi constituído com os seguintes 

membros: El iezer Bati sta, Alberto Stange, Arthur Carlos Gerhardt 

Santos, Humberto Pinheiro Vasconcelos, Aloísio Simões, Jorge 

Faria Santos e Bolivar de Abreu. 75 

Como Programa de Trabalho, definido na data de insta-

lação, o Conselho estabeleceu as seguintes diretrizes para 

estudos: 

a) Siderurgia - posição do Espírito Santo em relação 

a produção nacional; diretrizes a serem tomadas em função da 

posição geográfica do Estado; 

b) Geografia Industrial - levantamento de uma carta 

geo-econômica estadual; 

c) Agricultura Industrial - tipos de cereais e grãos 

a serem produzidos com vistas à industrialização; 

d) Levantamento da realidade econômico-social do Es-

,. S 76 plrlto anto. 

o Conselho Técnico agiu prioritariamente no sentido de 

produzir o mapeamento da situação geo-econômica e social do 

Estado. Para tanto, articulou, junto a Confederação Nacional 

das Indústrias 77 o apoio técnico e metodológico, e, junto ao 

Governo Estadual, o apoio político. Assim, em 5 de fevereiro 

de 1960, em grande estilo e com toda cobertura jornalística, 

é instalado o "Seminário Pró Desenvolvimento Econômico do Es-

pírito Santo". Através desse evento tem início a formulação 
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do primeiro diagnóstico sócio-geo-econômico do Estado que se 

efetiva pela conjunção de esforços dessas organizações e do 

Governo Estadual. 78 

o importante a se destacar desse movimento e que, além 

de ter introduzido, no Espírito Santo, o processo de elabora-

ção de estudos técnicos mais sólidos e refinados, capazes de 

dar embasamento às atividades de planejamento governamental, 

essa prática se instaura fora do Aparelho Regional de Estado, 

e, no limite, age sobre a direção governamental, forçando a 

reorientação da ação em curso. Ou por outras palavras, o pro-

cesso de planejamento, enquanto atividade tecnocrática, tem 

início na nova esfera de agregação e articulação de interes-

ses, e, em sua dinâmica, avança para o interior do Aparelho de 

Estado produzindo modificações na sua estrutura institucio-

nal. 

Nesse sentido os efeitos mais imediatos oriundos da 

movimentação causada pelo Seminário e pelos estudos técnicos 

por ele produzidos evidenciam as modificações introduzidas. 

Com efeito, praticamente, todo o primeiro semestre e parte do 

segundo do ano de 1960, foi consumido em atividades de levan-

tamento e análises da realidade sócio-econômica do Espírito 

Santo, a cargo da Federação das Indústrias do Estado do Espí-

rito Santo e do Serviço Social Rural que, posteriormente, foi 

. d 79 Incorpora o ao processo. Porém, a partir de outubro, tais 

atividades deslocaram-se para o interior do Aparelho de Esta-

do; devidamente cercadas por toda uma aura desenvolvimentista, 

buscando criar clima para legitimar o caráter autoritário das 
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medidas que seriam tomadas em "prol do desenvolvimento do Es

tado" . 

Assim, em solenidade realizada no Palácio do Governo, 

Carlos Lindenberg, através do Decreto nº 301, de 19/10/60, 

criou um Grupo de Trabalho constituído pelos seguintes mem-

bros: Secretários de Fazenda, Agricultura, Viação e Obras Pú-

blicas e Governo; os Presidentes das seguintes organizações: 

ESCELSA, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Fe-

deração das Associaçãoes Rurais, ou seus delegados; e ainda 

os seguintes técnicos: José Ferrari Valls, Eugênio Sette e 

Pietrângelo V. de Biase; sendo presidido pelo Secretário de 

Fazenda. 80 Sua finalidade básica foi definida como a de 

"C ... ) estudar ( ... ), sugerir ao Governo medidas ne-

cessárias à incentivaç~o de atividades 

criadoras e aceleradoras do progresso do 

econômicas 

8 1 
Estado". 

O resultado final das atividades desenvolvidas pelo 

referido grupo, foi a formulação de um elenco de medidas que 

visou: incentivar a industrialização; amparar a agricultura; 

e institucionalizar a atividade de planejamento econômico no 

interior do Aparelho de Estado. Para tanto, foram elaborados 

três projetos de Lei, os quais foram enviados à Assembléia Le

gislativa em dezembro de 1960. 82 

Desses projetos o que encontrou maior dificuldade de 

aprovação foi o que concedia diversos favores fiscais às in

dústrias, como forma de incentivo ao setor industrial. Ele 

tramitou durante a quinta Sessão Legislativa (1º semestre de 

1961) e não foi aprovado. Na sexta Sessão foi anexado a um 
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outro projeto, de autoria do deputado Dylio Penedo (PSDl, que 

concedia apenas a isenção de impostos às indústrias que se 

instalassem no Espírito Santo, pelo prazo de 3 anos. 83 Mesmo 

assim encontrou resistência para sua aprovação. Pois, a ver-

são aprovada foi a do deputado Dylio Penedo, em Sessão Extra

ordinária, no final de dezembro de 1961, consubstanciando-se 

na Lei nº 1681, de 15/01/62.
84 Com isso, as vantagens con-

cedidas seriam bem menores do que as que foram 

propostas pelo Executivo. 

originalmente 

De certa forma, evidencia-se aí, por outro ângulo, a 

luta inter-capitalista entre os interesses industriais emer-

gentes, que buscam urna forma de articulação a nível do Estado, 

e os interesses agromercantis que, no momento, se constituem 

enquanto força política majoritária e, cuja representação, se 

reflete na composição da Assembléia. Corno foi indicado, an-

teriormente, a alternativa industrializante era percebida pe

los últimos num rítmo mais moderado do que aquele reivindica

do pelos primeiros. 

Os outros dois projetos, entretanto, não encontraram 

tanta resistência para aprovação. Assim, logo no início de 

1961, foi aprovada a Lei nº 1613, de 10/02/61, a q~al criou o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico, e em 21/08/61 a Lei nº 

1634, que criou o Fundo de Crédito Rural. 85 Na verdade, a 

criação de Conselhos, Comissões Técnicas e, mais recentemente, 

Grupos de Trabalho era urna prática que, a nível do Governo 

Federal e mesmo de alguns Governos Estaduais, estava em voga 

desde a revolução de 1930. No Espírito Santo, no entanto, era 

a primeira vez que se cogitava sobre a criação de mecanismos, 
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destinados a estudar e opinar sobre as questões do desenvol-

vimento econômico. Fato esse que pode explicar as razões da 

menor resistência para a criação do referido Conselho . 

. Redefinição na postura das forças políticas espirítossanten

ses no contexto das relações com o centro político e eco

nômico nacional 

Efetivamente, durante esse período governamental, as 

forças políticas e econômicas do Espírito Santo passam a per

ceber, mais concretamente, o descompasso que existia entre o 

crescimento econômico que se verificava no centro-sul do País, 

e aquele que se efetivava no Estado. Além disso, tal percep

ção assume caráter de luta pela inserção do Espírito Santo no 

contexto desenvolvimentista nacional. Isso na medida em que 

o Governo Federal criou em fins de 1959, a SUDENE com o obje-

tivo de promover o desenvolvimento industrial do nordeste, 

considerado subdesenvolvido. 86 Mas, o Estado do Espírito San-

to, apesar de possuir características de atraso econômico 

idênticas às do nordeste, foi colocado a margem, não podendo, 

portanto, beneficiar-se dos incentivos concedidos às 

consideradas subdesenvolvidas. 

regiões 

Assim, a partir de meados de 1960, com a maior divul

gação, pela Imprensa, principalmente através de A Gazeta, dos 

resultados preliminares dos estudos que estavam sendo reali

zados pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito San-
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to e Serviço Social Rural, percebe-se uma maior preocupação com o 

desenvolvimento econômico nas falas das elites políticas e 

econômicas do Espírito Santo. E, a partir de 1961, com o 

acirramento da crise da economia cafeeira, essa preocupação 

assume tons de reivindicação e luta com as demais forças cons

tituídas nos outros Estados da federação. 

Sobre este aspecto, os embates das forças políticas 

constituídas no Espírito Santo com as forças políticas dos 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro em torno da transfe

rência da sede da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, para Vi

tória, ilustra bem a mudança de atitude das forças políticas 

capixabas, que deixam de agir em caráter passivo para assumir 

a posição de disputa. Além disso, observa-se uma ampliação do 

leque articulador bem como uma mudança de estratégia na ne-

gociação. Até então, utilizavam apenas o canal inter-governa

mental e o partidário como meio de realizar as negociações com 

o bloco de forças constituídas no poder central. No caso em 

foco o processo incluiu, também, o canal corporativo represen

tado pela FINDES, e, de importância crucial, a própria direção 

local da CVRD. 

As marchas e contra-marchas da decisão governamental 

que, durante a gestão Jânio Quadros, acabou sendo favorável ao 

Espírito Santo, não constitui objeto de análise dessa monogra

fia. Interessa, apenas, registrar a articulação e que, na 

disputa, as forças políticas do Espírito Santo conseguiram que 

a sede da CVRD fosse transferida para Vitória. Mais que isso, 

conseguiram que um representante do Espírito Santo fosse in

dicado para a Presidência da Companhia. Assim, em abril de 
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1961, Jânio Quadros define a transferência da sede da CVRD pa-

ra Vitória-ES e designa o engenheiro Eliezer Batista, então 

Superintendente da Companhia, no Espírito Santo, para a Presi-

d ~ . d 87 enCla a mesma. Concretamente, a partir daí a Empresa ad-

quiriu maior dinamismo e passou a investir mais intensamente 

no Espírito Santo, rumo à criação de condições para a instala-

ção da indústria siderúrgica acoplada ao Porto de Vitória. 

Neste sentido, sua primeira atuação consubstanciou-se na assi-

natura de contrato com o Governo Estadual, para a construção 

do Porto de Tubarão. 88 Isso, já em julho de 1962, ainda na 

gestão de Carlos Lindenberg, no Governo Estadual, e de João 

Goulart no Governo Federal. Posteriormente, a obra faria par-

te das metas prioritárias do Governo Federal . 

. Redefllri~ a nível do discurso político 

Foi também, a partir de 1960, que se registrou uma ra-

dical mudança nos discursos do Governador e na Mensagem Gover-

namental que ele encaminhou à Assembléia Legislativa, em mar-

ço de 1961. Com efeito, antes da presença do referido Grupo 

de Trabalho no Governo, a tônica de suas falas era a necessi-

da de de restaurar o equilíbrio financeiro do Estado, fortemen-

te marcadas por uma conotação revanchista. Posteriormente, 

elas tocam na questão financeira, mas a ênfase e a necessida-

de se promover o desenvolvimento. Particularmente elucida-

tivo sobre este aspecto é o discurso que Lindenberg pronun-
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ciou por ocasião do transcurso do segundo aniversário 

Governo, em 31 de janeiro de 1961, na Rádio Espírito 

de seu 

Santo. 

Assim, apos frisar que o Espírito Santo despertava 

"( ... ) da letargia a que fora relegado para marcar um novo en-

89 
contro com o seu destino" ( ... ), e ressaltar as medidas que 

havia tomado visando eliminar os entraves (energia elétrica) 

que dificultavam a expansão econômica do Estado, ele enfatiza 

que: 

"( ... ) Nos tempos que correm impõe-se-nos ir ao en-

contro dos investimentos para atraí-los, ainda que 

numa luta, por vezes, desigual com as demais unida-

des da Federaç~o, e que se acentua, a cada dia, ora 

no cotejo dos interesses políticos regionais, ora 

na invers~o dos valores e dados econômicos preteri-

dos por extra vantagens fiscais. 

Vale acentuar, ainda, particularizando o caso do 

Espírito Santo, que os benefícios atribuídos aos Es-

tados do Norte e Nordeste, através da criaç~o da 

SUDENE, vieram agravar as nossas preocupações, de 

tal forma, que, agora, já n~o nos limitamos, apenas, 

à procura de aplicaç~o de novos capitais, mas, tam-

bém, a necessidade de assegurar a efetiva permanên-

cia dos já aqui radicados. 

A luta é de sobrevivência! 

( . . . . . . . . . . . . . .. ) 

Estagnar n~o significa, hoje, estacionar, sen~o, 

mesmo perecer. Cumpre-nos, dest'arte, 'Desenvolver 

para sobreviver'. "90 
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Essas e outras modificações ocorridas no discurso go

vernamental caracterizam o relativo avanço das forças polí

ticas identificadas com o processo de industrialização acele-

rada, a nível nacional. Porém, a ação do governo, no âmbi-

to da política econômica não se resumiria, apenas, a reagir às 

demandas e questões colocadas no curso da ação. Nesse senti-

do, cabe ressaltar os desdobramentos das articulações reali-

zadas pelas lideranças pessedistas com o Governo Federal, tan

to no momento em que elas não detinham o controle do Aparelho 

Regional de Estado, com8 no momento seguinte, quando o referi

do controle lhes pertencia . 

. Plano de Metas: rebatimentos durante o Governo Lindenberg 

Nas negociações realizadas pelas lideranças p8líticas 

e econômicas capixabas objetivando conseguir, para o Espírito 

Santo, investimentos oriundos da execução do Plano de Metas é 

possível identificar duas fases, principalmente, para a indús

tria siderúgica. A fase de negociações nacionais e estrangeiras 

(Alemanha) paralela a gestão Francisco L. de Aguiar (1955/58) e 

a de implementação dos investimentos, durante a gestão Carlos 

Lindenberg (1959/62). Nesse sentido, o projeto de expansão da 

Companhia Ferro e Aço de Vitória foi aprovado, pelo BNDE, em 

junho de 1958. Incluiu o aval sobre nove milhões de dólares 

e a participação societária do Banco na empresa, através de uma 

subscrição de 200 milhões de cruzeiros. Porém a implementa-
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ção dos investimentos iniciaram-se, somente, no segundo semes-

tre de 1959, portanto, durante a gestão de Carlos Lindenberg. 

Com essas inversões a capacidade de produção da indústria foi, 

significativamente, ampliada, pois de um patamar de 40 mil ela 

passou para 300 mil toneladas de aço por ano, em perfis leves, 

9 1 médios e pesados. 

Com relação a indústria de cimento, também, beneficia-

da com recursos do Plano de Metas, cabe destacar a sua priva-

tização durante a gestão Carlos Lindenberg. Esta operação foi 

concretizada pela venda da empresa "Barbará S/A - Fábrica de 

Cimento Portland" ao grupo industrial João Santos. Essa in-

dústria havia sido instalada, no início do século, em Cachoei-

ro de Itapemirim, através do projeto de industrialização do 

Espírito Santo, realizado pela gestão Jerônimo Monteiro (1908/ 

1912). No entanto, ela vinha funcionando, precariamente, me-

diante concessões, arrendamento, e outras formas, desde 1925, 

ocasião em que iniciou suas atividades. Nas negociações da 

venda da fábrica ficou acertado a concessão de isenção de im-

postos estaduais pelo prazo de 20 anos. Esta medida foi con-

sumada com a aprovação, pela Assembléia, da Lei nº 1531, de 

24/10/60, a qual concedeu a referida isenção. 92 

Ainda com relação ao Plano de Metas, os investimentos 

federais, na área de transporte rodoviário e de aparelhamento 

portuário, continuaram no mesmo rítmo em que vinham sendo 

1 , d 93 rea lza os. Na esfera das ações não ligadas diretamente ao 

referido Plano, o Governo Estadual conseguiu articular vários 

convênios com os Ministérios da Agricultura e de Educação e 
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Cultura, o que veio reforçar a ação governamental nesses dois 

setores. No setor agrícola merece destaque os convênios fir-

mados para execução dos projetos 21 e 62. o projeto 21, i n-

teiramente voltado para a cacauicultura, atuou na área de as-

sistência técnica e de concessão de crédito orientado. Sua exe-

cução efetivou-se em cooperação com o Escritório Técnico da 

Agricultura - ETA (Ministério da Agricultura) e a CEPLAC que 

forneceu os recursos financeiros. Através desse projeto o 

Espírito Santo conseguiu ser inserido na área de atuação da 

CEPLAC que, até então, só agia no Estado da Bahia. O projeto 

62, também, executado pelo Escritório Técnico da Agricultura, 

teve por objetivo promover o aproveitamento racional dos vales 

úmidos. Atuou, principalmente, nos vales do Rio Claro e Jaca-

randá, no sul do Estado, elaborando levantamentos cadastrais 

e demonstrações junto aos agricultores sobre formas de apro-

. t 94 veltamen o. 

Todavia, as forças políticas do Espírito Santo não 

obtiveram apenas resultados positivos em suas negociações com 

as demais forças políticas no Poder Central. Na realidade, 

principalmente, as forças constituídas no seio da economia ca-

feeira sofreram perdas significativas, durante a gestão Carlos 

Lindenberg. Isso na medida que a política cafeeira, em âmbito 

nacional, foi substancialmente penalizada. 

Com efeito, a direção governamental nacional que sob 

a égide de Jânio Quadros e, posteriormente, João Goulart, as-

sumiu o comando do Aparelho Central de Estado, realizou modi-

ficações e novos ajustes no painel instrumental da política 
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econômica, visando obter uma maior adequação e integração des-

ses mecanismos ao contexto da etapa industrializante que se 

l 'd ' b '1' 95 conso 1 ava na economia rasi eira. 

Assim, durante a gestão Jânio Quadros, procedeu-se uma 

das mais relevantes modificações no conjunto dos instrumentos 

tradicionais da política econômica que foi a alteração da po-

lítica cambial. Até então, o Brasil havia operado com trata-

mento diferencial das operações cambiais, o que facilitou a 

implementação da política de substituição de importações. Po-

rém, dada a necessidade de ajustes da economia brasileira tal 

procedimento foi alterado. A possibilidade de tratamento di-

ferencial, via manipulação do câmbio, foi extremamente limi-

tada. Além disso, estabeleceu-se que as cambiais provenientes 

da exportação do café estavam sujeitas ao recolhimento da 

contribuição de natureza fiscal de US$ 22 por saca exportada, 

sendo que o valor médio da saca, no ano de 1961, 

US$ 41,8.
96 

foi de 

Tal política, aliada a já em vigor, que restringia a 

exportação de cafés de tipos inferiores, penalizaria profunda-

mente a economia do Espírito Santo e, consequentemente, às 

finanças do Estado que dependia, quase que exclusivamente, da 

comercialização do café. 97 

Nessa questão, as forças políticas capixabas uniram 

seus esforços, independentemente de suas vinculações partidá-

rias e de sua maior ou menor capacidade de articulação com as 

forças políticas no comando do Poder Central, no sentido de 

tentar modificar as decisões tomadas. Buscaram articular-se 
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com forças políticas dos demais Estados cafeeiros que, tam-

bém, estavam sendo penalizadas para pressionar, em bloco, con-

tra as medidas tomadas. Porém, muito pouco foi conseguido por 

elas, e por conseguinte, pelas forças políticas . b 98 caplxa as. 

Na realidade, a economia agroexportadora, baseada na produ-

ção cafeeira, vinha perdendo terreno para industrialização 

desde os anos 30. Nesse momento, inicia-se sua derrocada fi-

nal. Ou seja, a modificação na política cambial e, posterior-

mente, a dinamização do programa de erradicação dos cafeeiros 

anti-econômicos, implementado via IBC, promoveria, durante a 

década de 1960, a transferência de capital do setor agromer-

cantil para o setor industrial, consumando, assim, a dominân-

cia do capital industrial na economia brasileira. Processo 

esse que se aceleraria principalmente, após a Revolução de 

1964. 

Assim, apesar das forças políticas constituídas no es-

paço espíritossantense, terem tentado de todas as formas pos-

síveis modificar, ou mesmo amenizar, os efeitos negativos que 

tal política trazia, para a economia estadual, não conseguiram 

quase nada. Os impactos resultantes da execução dessa polí-

tica provocariam profundas alterações na performance econômica 

do Espírito Santo. 
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. Realizações implementadas no campo da Política Social 

A face social do Estado, durante a gestão Carlos Lin-

denberg, não mereceu grande destaque. Na verdade, nessa área, 

o governo manteve funcionando as estruturas existentes, e, a 

não ser na construção de escolas, poucas foram as realizações 

efetuadas. Nesse sentido, o setor educacional beneficiou-se 

mais do que o setor saúde, cujas atividades foram apenas man

tidas. Posto que, além dos recursos estaduais destinados para 

a construção de escolas foram conseguidos convênios com o Mi

nistério de Educação e Cultura com esse fim. Concretamente, 

através desses convênios, o Fundo Nacional de Ensino Médio, 

liberou verbas que foram empregadas na construção e reforma 

de prédios escolares, bem corno na aquisição de equipamentos 

e material didático para ginásios e colégios estaduais; e além 

desses, liberou recursos, também, para a construção de escolas 

rurais, permitindo, assim a ampliação da rede escolar rural. 99 

Em síntese, apesar das forças políticas expressas por 

Carlos Lindenberg terem tentado dar continuidade ao projeto de 

desenvolvimento moderado, visando com isso preservar a estru

tura de dominação oligárquica vigente, a dinâmica mais geral 

das transformações, em curso, inviabilizou, em certo sentido, 

a ação dessas forças. Concretamente, durante o Governo Carlos 

Lindenberg, os efeitos do reordenamento capitalista que se 

processava na economia brasileira tornaram-se mais intensos no 

espaço sócio-político espíritossantense, modificando dessa 

forma o trajeto, e o rítmo conservador definido para o desen-

volvimento capixaba. Nesse sentido, a dinâmica resultante dos 
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rebatimentos, seja a nível político-ideológico, seja a nível 

da base econômica regional, interseccionou a ação em curso re

definindo-a. Assim, os parâmetros da reorientação p~ssaram a 

ser ditados pelos eixos do desenvolvimentismo econômico nacio

nal e não mais por aqueles oriundos da estratégia preservado

ra das bases de interesses dominantes constituídos no Espírito 

Santo. 

No próximo item, a análise das bases de financiamento 

da ação governamental evidencia os rebatimentos da reorienta

ção da política econômica nacional a nível das finanças pú-

blicas estaduais, bem como, mostra os limites econômicos a 

que estava sujeito o Governo Estadual para fazer face 

transformações que se pr08essavam no Espírito Santo. 

2.3. BASES DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

as 

A análise dos quadros VII.27 a VII.30, evidencia, pelo 

prisma da obtenção e da alocação dos recursos financeiros, as 

prioridades do governo Carlos Lindenberg. 

O quadro VII.27 - Receita por Fonte de Recursos, além 

de mostrar as bases de financiamento da política pública es

tadual, reflete a eficácia da ação do Governo Lindenberg, no 

sentido de reequilibrar as receitas e despesas do Estado. Com 

efeito, apesar de Carlos Lindenberg ter iniciado sua gestão 

com um orçamento que previa um déficit da ordem de .......... . 
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Cr$ 383.656.403,00 e herdado uma vultosa dívida pública, sup~ 

rior a receita orçada para o exercício de 1959, considerando 

tanto a flutuante como a fundada interna e externa, ele con-

segue, Ja no primeiro ano de governo, inverter tal situa-

_ 100 
çao. 

Como foi enfatizado, páginas atrás, o primeiro ano de 

sua Administração foi inteiramente dedicado ao saneamento das 

finanças estaduais. Assim, através da restrição ao gasto 

corrente, corte dos ch~dos gastos supérfluos, reaparelhamento 

do órgão arrecadador e dinamização dos mecanismos de controle 

da arrecadação, ao invés do exercício de 1959 encerrar-se com 

déficit ele ostentou um superavit da ordem de Cr$ 59.236.229,40. 

A maior austeridade em relação a arrecadação permitiu obter um 

excesso de receita de Cr$ 523.686.789,00 em relação ao mJntan-

te orçado para 1959, que, na verdade significou um aumento da 

ordem de 47,59% em relação ao previsto. 

Há que se frisar, porem, que o registro de operações 

de crédito, no ano de 1959, não decorre de deliberações do Go-

verno Carlos Lindenberg e sim de seu antecessor - Francisco 

L. de Aguiar. Refere-se a "Operações de Crédito por antecipa-

ção de Receita" realizadas, em 1958, cujos saldos foram conta-

bilizados sob o item "Empréstimos contratados" no 

1959. 101 

ano de 

Com a manutenção dessa política, nos primeiros anos de 

sua gestão, as finanças estaduais foram saneadas e o almejado 

equilíbrio orçamentário conseguido. Porém, a partir de 1961, 

a elevação acelerada da inflação e a mudança radical da polí-
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tica cambial, não permitiria a Carlos Lindenberg governar 

dentro dos limites orçamentários. Os impactos negativos re-

sultantes da conjunção desses fatores, se refletiram direta-

mente sobre as finanças do Estado. O déficit crescente volta-

ria a figurar nos resultados dos exercícios, assim como, o 

recurso da operação de crédito teria de ser utilizado. Isso, 

apesar de o Governo ter tentado amenizar esses efeitos nega-

102 tivos através da majoração de alguns impostos e taxas. En-

tretanto, as penalizações sobre a política cafeeira estavam 

muito além da capacidade de absorção pela economia do Espírito 

Santo, daí a relativa ineficácia das medidas tomadas por Lin-

denberg. 

Por outro lado, cabe ressaltar que o crescimento das 

receitas industriais, a partir de 1961, refere-se a elevação 

da Taxa de Exportação de Minério e Taxa Anual de Arrendamento 

do Cais de Minério de Paul cobradas à CVRD. E, o crescimento 

das receitas extraordinárias, no ano de 1961, refere-se ao 

montante recebido da União, por conta do ressarcimento, ao Es-

tado, oriundo da encampação da Estrada de Ferro Leopoldina 

. 1 d .'. d 1 103 Rallway pe a Re e Ferrovlarla Fe era . 

O quadro VII.28 - Despesas por Elementos corrobora as 

análises efetuadas em relação a política de redução do gasto 

corrente. Pois, os itens pessoal e material de consumo tem 

participações decrescentes no conjunto das despesas do Estado, 

enquanto os itens, material permanente e despesas diversas, 

que incluem os gastos com investimentos, apresentam percentu-

ais crescentes. 
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Finalmente, o quadro VII.29 - Despesas por Poderes e 

Órgãos Administrativos e o quadro VII.30 - Despesas por Servi-

ços mostram as prioridades de alocação dos recursos 

as funções dJ Estado. o quadro VII.29 indica que os 

segundo 

Órgãos 

que receberam os maiores aportes, em média, foram as Secreta-

rias de Fazenda, Viação e Obras Públicas, Educação e Interior 

e Justiça. A Secretaria de Fazenda, como ficou demonstrado ao 

longo das análises, concentrou as atividades de definição dos 

rumos da política econômica e, além de espelhar seus próprios 

custos, contém também, os relativos a transferências para Pre-

feituras e Órgãos Assistenciais, despesas com inativos e en-

cargos sociais. A Secretaria de Viação de Obras Públicas res-

ponsavel pela execução das obras públicas evidencia os inves-

timentos na construção e reparos de escolas, construção e re-

paros de estradas vicinais, usina hidroelétrica de Suissa, e 

serviços de abastecimento de água em alguns municípios, além 

de outras pequenas obras. A Secretaria de Educação mostra os 

gastos realizados com o ensino primário, médio e superior. 

Nessa Secretaria a manutenção da Universidade do Espírito 

Santo, pelo governo estadual, contribuia para aumentar as des-

d · d - 104 pesas esta ualS com e ucaçao. Por fim, a Secretaria de 

Interior e Justiça reflete os gastos com o aparato da Polícia 

Militar que foi dinamizado durante a gestão Carlos Lindenberg. 

O quadro VII.30 corrobora, por outro ângulo, a agenda 

de prioridades de alocação definida pelo Governo. Assim, da 

mesma maneira que o quadro VII.29, indica que, pela ordem, em 

termos de volumes médios alocados, os primeiros lugares foram 

ocupados pelas funções: Educação, Encargos Sociais contabili-
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zado na Secretaria de Fazenda, Serviços de Utilidade Pública 

e Serviços Industriais contabilizados na Secretaria de Viação 

e Obras Públicas, e Segurança Pública e Assistência Social. 

Apesar da Função Educação, em termos médios, ter absorvido a 

maior parte dos recursos do Estado, na realidade ela não foi 

a grande vedete do Governo Lindenberg. A observação mais 

atenta dos àados mostra que, ao longo do período, os gastos 

com educação tiveram participações decrescentes, enquanto que os 

gastos com serviços Industriais e Serviços de Utilidade Públi-

ca tiveram participações crescentes. Isso porque eles 

lham os gastos com infra-estrutura básica - (energia, 

espe

vias 

de transportes, continuação das obras do Porto de Vitória 

Av. Beira Mar- saneamento, etc.) que, em síntese, consti

tuiu a tônica do Governo Lindenberg em termos das realizações 

do Estado. 



QUADRO VII.27 

ESPÍRITO SANTO: RECEITA POR FONTES DE RECURSOS - 1959/62 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA RECEITA TOTAL DO ESTADO 

1959 1960* 1961 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ 

1. RECEITAS ORDINÁRIAS 1.528.505 97,69 2.400.990 96,03 2.948.162 

1.1. Tributárias 1 .363. 104 87,12 2. 106.652 84,26 2.217.242 

1.2. Patrimoniais 8.731 0,56 18.242 0,73 45.756 

1 . 3. Industriais 85.028 5,43 137.286 5,49 529.419 

1.4. Diversas 71.642 4,58 138.810 5,55 155.745 

2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 43.982 2,81 445.498 17,82 1 .241 .056 

3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 51.399 3,28 - - -

SUBTOTAL 1.623.886 103,78 2.846.488 113,85 4.189.218 

4. DÉFICIT (-) OU SUPERAVIT (+) 

! 
(+) 59.236 3,78 (+) 346.337 13,85 (-) 410.464 

TOTAL GERAL 
I 

1.564.650 100 2.500.151 100 4.599.682 
~--~-'---~ - - - - - - -

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1959/61/62. 

*Dados obtidos no Departamento Estadual de Estatística - ES. 

1962 

% CR$ 

64,09 3.946.095 

48,20 3.320.569 

0,99 41.419 

11 ,51 569.502 

3,39 14.605 

26,99 589.889 

- 281.354 

91,08 4.817.338 

8,92 (-) 812.320 

100 5.629.658 

CR $ 1. O O O, O O 

% 

70,09 

58,98 

0,73 

10, 12 

0,26 

10,48 

5,00 

85,57 

14,43 

100 

PARTICI 
PAÇÃÕ 
MÉDIA 

81,97 

69,64 

0,75 

8,14 

3,44 

14,52 

2,07 

98,57 

1,43 

100 

\J1 
\() 

C1'> 



QUADRO VII. 28 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR ELEMENTOS - 1959/62 

r.M V/\LORES COHHEN'l'ES E P/\R'l'TCT r/\çÃo REL/\'l'TV/\ Nl\ DEsrES/\ 'l'O'l'l\L D8 ES'l'l\DO 

-
1959 1960* 1961 

ESPECIFICAÇÃO 
CR$ % CR$ % CR$ 

1. PESSOAL 1.006.299 64,32 1.406.981 56,28 2.153.728 

1.1. Fixo 866.153 55,36 1. 171. 483 46,86 1.761.974 

1.2. Variável 140.146 8,96 235.498 9,42 391.754 

2. MATERIAL 121.328 7,75 299.066 11 ,96 484.403 

2.1. Permanente 64.594 4,13 212.932 8,52 342.832 

2.2. Consumo 56.734 3,62 86.134 3,44 141.571 

3. DESPESAS DIVERSAS 437.023 27,93 794.104 31,76 1 .961 .551 

TOTAL GERAL 1.564.650 100 2.500.151 100 4.599.682 

------_._--~_._-----_._----- - -------- - ------ - - - - ---- - - --- -

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1959//61/62 

*Dados obtidos no Departamento Estadual de Estatística - ES. 

1962 

% CR$ 

46,82 3.232.774 

38,30 2.415.514 

8,52 817.260 

10,53 802.295 

7,45 597.079 

3,08 205.216 

42,65 1.594.589 

100 5.629.658 

CR$ 1.000,00 

% 

57,43 

42,91 

14,52 

14,25 

10,61 

3,64 

28,32 

100 

PARTICI 
PAÇÃÕ 
MÉDIA 

56,21 

45,86 

10,35 

11, 12 

7,68 

3,44 

32,67 

100 

VI 
\D 
-J 



QUADRO VII.29 

ESPÍRITO SANTO: DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS - 1959/1962 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1959 1960* 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ 

1 . PODER LEGISLATIVO 37.729 2,41 

2. PODER JUDICIÁRIO 38.993 2,49 

3. PODER EXECUTIVO 

- Governadoria do Estado 22.102 1 ,41 

- Secretaria do Governo 126.630 8,09 

- Secretaria do Interior e 172.617 11,03 
Justiça 

- Secretaria da Fazenda 554.044 35,41 

- Secretaria de Educação e 354.560 22,66 
Cultura 

- Secretaria de Agricultura, 78.790 5,04 
Terras e Colonização 

- Secretaria de Viação e 125.614 8,04 
Obras Públicas 

- Deptº de Estradas e Rodagem 49.000 3,13 

- Tribunal de Contas do ES 4.571 0,29 

TOTAL GERAL 1.564.650 100 2.500.151** 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1959/61/62. 
*Balanço n~o localizado nas fontes pesquisadas. 
**Dado obtido no DC'[lilrtillTlCnto Est.aduill de Estatísticil - ES. 

% 

100 
-~---

1961 

CR$ 

70.969 

72.233 

44.321 

327.410 

380.089 

1.251.253 

690. 129 

198.354 

1. 556. 085 

-

8.839 

4.599.682 
- --- -~- - - -

1962 

% CR$ 

1,54 92.381 

1,57 78.639 

0,96 45.236 

7,12 440.210 

8,26 573.711 

27,20 1.454.434 

15,00 1.056.166 

4,31 259.553 

33,85 1.618.865 

- -

0,19 10.463 

100 5.629.658 
- -

CR$ 1.000,00 

% 

1,64 

1,40 

0,80 

7,82 

10,19 

25,84 

18,76 

4,61 

28,76 

-

O, 18 

100 

PARTICI 
PAÇÃO-
MÉDIA 

1,86 

1,82 

1,06 

7,68 

9,82 

29,48 

18,81 

4,65 

23,56 

1,04 

0,22 

100 

\.n 
\{) 

cn 



QUADRO VII.30 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR SERVIÇOS - 1959/62 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1959 1960* 1961 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % CR$ 

1 . Administração Geral 145.600 9,31 201.785 8,07 284.449 

2. Exação e Fiscalização Fina~ 92.256 5,90 132.013 5,28 209.550 
ceira 

3. Segurança Pública e Assis 160.963 10,29 246.922 9,88 393.631 
tência Social -

4. Educação Pública 359. 107 22,95 500.256 20,0 '\ 764.788 

5. Saúde Pública 106.751 6,82 174.058 6,96 279.866 

6 . Fomento 82.048 5,24 188.852 7,55 191.938 

7. Serviços Industriais 105.942 6,77 162.773 6,51 387.937 

8. Serviços da Dívida Pública 80.292 5,13 94. 194 3,77 147.716 

9. Serviços de Utilidade Pública 69.540 4,44 161 .461 6,46 1 .071 .412 

10. Encargos Diversos 362.151 23,15 637.837 25,52 868.395 

TOTAL GERAL 1.564.650 100 2.500.151 100 4.599.682 

--- - --- - - ----------- - -- ------ ----- -- --- -- - - -- ------ - -

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1959/61/62. 

*Dados obtidos no Departamento Estadual de Estatística - ES. 

1962 

% CR$ 

6, 18 361.912 

4,56 295.009 

8,56 549.682 

16,63 1.110.141 

6,09 373.226 

4,17 262.435 

8,43 693.941 

3,21 55.130 

23,29 848.811 

18,88 1.079.371 

100 5.629.658 

CR$ 1.000,00 

% 

6,43 

5,24 

9,76 

19,72 

6,63 

4,66 

12,33 

0,98 

15,08 

19,17 

100 

PARTICI 
p~çÃÕ 
MEDIA 

7,49 

5,24 

9,62 

19,82 

6,62 

5,40 

8,54 

3,27 

12,32 

21,68 

100 

\Jl 
\lJ 
\lJ 
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-3. CONCLUSOES 

Em essência, as análises realizadas nesse capítulo 

evidenciam as reações das forças políticas espiritossantenses, 

diante dos impactos da ideologia desenvolvimentista que ca-

racterizava o espaço político-ideológico brasileiro, no final 

dos anos 50, bem como, mostram as cisões verificadas no pro-

cesso de desenvolvimento regional em virtude dos rebatimentos 

resGltantes da reorientação da política econômica nacional. 

Com efeito, as forças políticas mais conservadoras, 

embora estivessem perdendo espaço para as forças menos con-

servadoras, conseguiram, ainda, assumir a direção política do 

Aparelho Regional de Estado e, dessa forma, tentaram impor 

rítmo e sentido ao desenvolvim2nto regional. No entanto, a 

dinâmica das transformações que se processavam, a nível na-

cional, aliada aos impactos produzidos pela referida ideologia 

ao se refletirem mais acentuadamente no Espírito Santo inter-

seccionaram a ação encaminhada pelas forças mais conservado-

raso Tal fato articulado com a concomitante organização cor-

porativa (FINDES) das forças que propugnavam por uma m~ior in-

serção da economia estadual no processo de desenvolvimento in-

dustrial nacional, redefiniu o conteúdo e rítmo da ação go-

verr.amental,em curso, alinhando-a no m2smo sentido que se en-

cami~hava naquele nível. 

Com isso, o modelo jonista de desenvolvimento, que 

permanecia como referência no seio das forças que se agregavam 

em torno da FINDES, adquire maior consistência e respaldo para 
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articulação. Na realidade, a emergente tecnocracia, que se 

configurava junto a essas forças políticas, atualiza as li-

nhas básicas desse modelo e, através do discurso desenvolvi-

mentista, encaminha sua articulação a nível do Aparelho Regio

nal de Estado. 

Nesse processo, novas questões foram colocadas na or

bita político-institucional do Aparelho Regional de Estado que 

é forçado a aparelhar-se, tecnicamente, para fazer face as no

va~ tarefas que estavam sendo impostas pelo realinhamento da 

ação em curso. Com isso, foram implantadas as bases 

emergência da tecnocracia governamental no Espírito 

para a 

Santo. 

Por outro lado, esse pr08esso evidencia a forma como as forças 

mais conservadoras, detentoras do Poder Regional, buscaram 

adaptar, tanto seu discurso político, como os mecanismos atra

vés dos quais sua preservação no p05er é garantida. 

Em relação a luta intercapitalista entre interesses 

agromercantis consolidados e industriais emergentes, que, du-

rante esse perí050, passam a se expressar mais intensamente a 

nível do Aparelho Regional de Estado, observa-se, a nível do 

Legislativo, uma relativa ampliação das bases representativas 

dos interesses industriais e reformistas emergentes. Essa re-

lativa expansão é percebida, sobretudo, através da análise 105 

dos projetos apresentados por cada parlamentar durante a Quar-

ta Legislatura (1959/62), onde se verifica uma maior incidên-

cia de projetos solicitando favores fiscais para implantação 

de indústrias e mesmo para expansão das existentes (laticí-

nios, madeireira, etc.). Fato esse que atesta, por OJtro ân-
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gulo, as análises realizadas anteriormente, no sentido de que 

as forças menos conservadoras estavam adquirindo maior espaço 

a nível do Aparelho Regional de Estado. 

Entretanto, embora existam indicações que corroboram 

a relativa alteração na composição das bases representativas 

da Assembléia Legislativa, há que se frisar que a representa-

ção àos interesses agromercantis ainda era expressivamente 

majoritária e como tal atuava no sentido de preservar as bases 

da estrutura produtiva vigente. Daí porque a articulação e 

aprovação dos projetos oriundos das novas forças políticas 

(inàJstriais e reformistas emergentes) bem como, aqueles ori

undos do Poder Executivo, decorrentes da inserção dessas for

ças naquele espaço, via Grupo de Trabalho, encontrou maior re

sistência para aprovação. 

Em termo~ da relação entre as forças políticas regio

nais com as demais forças constituídas no centro dinâmico da 

ecor.omia brasileira as articulações realizadas, nesse período, 

eviàenciam a mudança de posição das forças políticas capixa

bas. Estas passam a perceber, de um lado, os descompassos 

exis~entes entre o desenvolvim2nto estadual e o do centro sul, 

e de outro, o reduzido poder de pressão que as forças políti

cas :ormadas no seio da economia cafeeira estavam tendo junto 

as forças que definiam a política econômica nacional. Esse úl

timo aspecto explicitou-se, principalmente, em virtude da cri

se àa economia cafeeira que revelou claramente, que essas for

ças ~aviam perdido espaço no conjunto nacional. Tal fato re

sultou no reposicionamento das forças políticas capixabas em 
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relação as forças dinâmicas da economia nacional. Com isso as 

forças políticas espíritossantenses, notadamente as mais con

servadoras, de uma posição de articulação para manter o "sta

tus quo" vigente, passam a lutar pela modernização da economia 

estadual e por sua inserção no contexto nacional como estra

tégia de "sobrevivência". 

Como resultante, embora Carlos Lindenberg tenha ini

ciado seu governo argumentando que a ação governamental deve

ria ser encaminhada no sentido de privilegiar tanto o setor 

agrícola comJ o industrial; onde o processo de expansão para

lela entre esses dois setores, na sua percepção, constituia a 

forrra ideal, na prática, essa alternativa, tornou-se inviável. 

Efe~ivamente, o reordenamento econômico, em curso, ao ser ex

presso, no Espírito Santo, através da política de erradicação 

dos cafeeiros considerados anti-econômicos, via IBC, redefiniu 

as rredidas encaminhadas pelo Governo Estadual no sentido de 

preservar a estrutura produtiva vigente. P03tO que, através 

do processo de erradicação dos cafeeiros, inicia-se as princi

pais transformações que ocorreriam na estrutura produtiva do 

Esp:rito Santo, durante as décadas de 60 e 70. 

Na realidade, com a erradicação do café, embora já se 

visl~mbrasse a adoção de um novo modelo de crescimento econô

micc calcado na industrialização acelerada, houve a substitui

ção da produção cafeeira pela pecuária extensiva. Com isso 

ampliou-se o número de grandes propriedades, principalmente, 

nas regiões central e norte do Espírito Santo, com a conse

que~te liberação de expressivos contingentes populacionais. O 
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processo migratório decorrente, acarretou a desagregação da 

estrJtura produtiva e a aceleração do processo de urbanização, 

notadamente em direção a região de Vitória, ao mesmo tempo em 

que aumentou o processo migratório em direção a outros Esta

dos. Esse quadro serve não só para evidenciar a ruptura da 

estrJtura produtiva e consequentemente das relações de produ

ção ,igentes, como também, as transformaçõ2s que o2orreriam a 

nível das demandas sociais que seriam colocadas para mediação 

a ní,el do Aparelho Regional de Estado. 

Resumindo, verifica-se que, apesar do esforço empre

endiào pelas forças políticas lideradas por Carlos Lindenberg 

para não permitir a ocorrência de grandes rupturas no processo 

de desenvolvimento espíritossantense, poucos resultados foram 

conseguidos nesse sentido. Efetivamente, com~ se verá, tam

béffi, no próximo capítulo, encerrava-se uma longa etapa de de

sen\"olvimento da economia capixaba, baseada na articulação en-

tre poucas grandes propriedades e muitas pequenas e 

propriedades, onde a monocultura cafeeira definia o 

o se~tido da m2diação de interesses no Espírito Santo. 

médias 

rítmo e 
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CAPÍTULO VII 

NOTAS E CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1. Cf. A Gazeta, 17/12/54, 1ª p., Presente á reunião pessedis

ta o Sr. Juscelino Kubitscheck; 18/12/54, 1ª p., Não deser

tarei do campo da luta! 

2. Cf. A Gazeta, 25/03/55, 1ª p. Belo espetáculo cívico a Con

venção do Partido Social Democrático. 

3. Cf. A Gazeta, 31/01/56, 1ª p., Posse dos novos dirigentes 

do país: Carlos Lindenberg, o grande orientador da vitória 

de Juscelino Kubitscheck, no Estado do Espírito Santo. 

4. Cf. A Gazeta, 25/05/56, 1ª p., PSD - decidido e coeso para 

embates de amanhã. 

5. Cf. A Gazeta, 05/08/56, 1ª p., Concentração pessedista- Fa

to mais importante. 

A partir de maio as matérias sobre organização/reorganização 

de diretórios e outros assuntos sobre o partido, fazem parte 

do dia a dia do jornal. 

6. Cf. A Gazeta, 10/01/57, 1ª p., PSD amanhã em Maruípe. 

7. Cf. A Gazeta, 22/07/56, 1ª p., Concentração pessedista em 

Cachoeiro de Itapemirimi 11/09/56, 1ª p., Vitalidade e for

ça do PSD capixaba demonstradas na concentração de Colati

nai 28/05/57, 1ª p., Resoluções da 12ª Convenção do PSD; 

26/05/57, 1ª p., Começou (com êxito) em Santo Antonio a ar 

rancada pela vitória em 1958; 29/09/57, 1ª p., Não lutamos 

em torno de nomes: vivemos unidos sob uma legenda, etc. 

8. Cf. A Gazeta, 28/01/58, 1ª p., Carlos Lindenberg para Go

vernador: indicado unanimente pelo PSD. 
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Sobre a disponibilidade do PSD para realizar alianças, o 

Partido já havia lançado na arena política, desde maio de 

1957, aceno nesse sentido. Na convenção realizada em 

28/05/57 Carlos Lindenberg assim se expressara, ao colocar 

a postura do Partido em relação ao pleito de 1958. 

"C ... ) Dentro dessa orientaçao está o nosso Par-

tido, sem desdouro algum para ele e para seus 

membros e sem gravame dos demais Partidos, per-

feitamente à vontade para qualquer enten(1jmento 

alto, leal e sincero, que vise, nao só ao 

guamento dos espíritos, como à harmonia 

apazi

geral, 

desde que tal congraçamento tenha em mira o bem 

colptivo e possibilite, realmente, a garantia do 

desenvolvimento e do progresso do Estado". C ... ) 

9. Cf. A Tribuna, 22/06/55, 1ª p., Eleito Francisco Lacerda de 

Aguiar, presidente da Coligação Democrática. 

10. Cf. A Tribuna, 11/11/55, 3ª p., Pensa o governador modifi

car a equipe dirigente do Estado; 11/11/55, 1ª p., Precisa 

ser livre a escolha do governador. (Pronunciamento de Wil

son Cunha, membro do PSP, ao jornal). 

11. Tanto no jornal A Gazeta (porta-voz do PSD) como no jor

nal A Tribuna (porta-voz do Governo e Partidos Coligados) 

são frequentes as matérias sobre desentendimento entre 

os membros da Coligação Democrática. Apesar de A Gazeta 

passar uma imagem negativa e de divisões; e A Tribuna 

imagem contrária, de conciliação e entendimentos, em es

sência confirma a existência de luta por maiores espaços. 

Sobre as mudanças no secretariado em função dessa primei

ra reunião conciliatória ver quadro VI.21. 

12. Cf. A Tribuna, 07/02/57, 1ª p., Proclamação ao Povo 

Capixaba; Histórica decisão do Governador Lacerda; A 

Gazeta, 07/02/57, 1ª p., Governador rompe com a Coliga

ção; 08/02/57, 1ª p., As margens plácidas do Rio Marinho a 
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Proclamação virou, mexeu ... e nada. A Tribuna, 09/02/57, 

1ª p., Todas as classes solidárias com o Governador; Nota 

do Governo: Conjugação de esforços em favor do povo. 

13. Ver quadro VI.21. 

14. Cf. A Tribuna, 13/02/57, 1ª p., Nota oficial do PTB; A Ga

zeta, 13/02/57, 8ª p., Nota Oficial do PTB. 

15. Cf. A Tribuna, 14/02/57, 1ª p., União Democrática Nacional 

- Nota Oficial; A Gazeta, 14/02/57, 1ª p., UDN - Linha de 

Independência; PRP - Linha de Colaboração. 

16. Cf. A Tribuna, 14/02/57, 1ª p., Partido de Representação 

Popular - Nota Oficial; A Gazeta, 14/02/57, Ibidem. 

17. Cf. A Tribuna, 15/02/57, 1ª p., Partido Social Progressis

ta - Nota Oficial. A Gazeta, 15/02/57, 1ª p., PR - Liber

dade de Ação frente ao Governo; PSP - Apoio ao Governo La

cerda de Aguiar. 

18. Idem, Ibidem. 

19. Cf. A Tribuna, 15/02/57, 1ª p., Partido Republicano - No

ta Oficial, A Gazeta, 15/02/57, Ibidem. 

20. Idem, Ibidem. 

21. Cf. A Tribuna, 12/02/57, 1ª p., Líderes partidários estu

darão novo quadro político: dia 14; 15/02/57, 1ª p., Coli

gação Democrática - Nota Oficial; 16/02/57, 3ª p., Rumos 

partidários após a proclamação; e depoimentos citados a 

nota 22. 

22. Os depoimentos de ex-líderes de alguns desses Partidos, 

que integravam a Coligação Democrática, de certa forma, 

confirmam a postura que esses Partidos 

quele momento da vida política estadual. 

assumiram na-

Lideranças entrevistadas, pela autora, sobre esses as-
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pectos: 

· Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

- Floriano Lopes Rubim (Presidente do Diretório Estadual 

- 1950/60), Vitória, 18/04/86. 

- José Alexandre Buaiz (Suplente - 1951/54, Deputado Es-

tadual - 1955/58), Vitória, 09/04/86. 

· União Democrática Nacional - UDN 

- Setembrino Pelissari (Secretário do Governador Lacerda 

de Aguiar - 1955/58, Deputado Estadual - 1963/66), Vi

tória, 16/05/86. 

· Partido Social Progressista - PSP 

- Joaquim Leite de Almeida (membro do PSP, foi um dos 

articuladores da candidatura Lacerda de Aguiar) Vitó

ria, 14/05/86. 

23. Cf. Floriano Lopes Rubim, Entrevista a autora, cito Ver 

também: A Gazeta, 26/07/58, 1ª p., PTB decidiu (historica

mente) que Carlos será vitorioso. 

24. Idem, Ibidem; A Gazeta, 17/06/58, 1ª p., PTB (em Conven

ção milionária) juntou Chiquinho com Floriano. 

25. Cf. A Gazeta, 04/07/58, 1ª p., Floriano propôs (ontem) ao 

PRP: Vice-Governador ia e Senatória. 

26. Ver especialmente as seguintes edições de A Gazeta,09/04/5~ 

1ª p., PRP rompeu com a Coligação; 25/04/58, 1ª p., A UDN 

marchará sozinha na sucessão com Eurico Rezende como can

didato; 27/04/58, 1ª p., Era uma vez uma Coligação... e 

Para o governo não existe Floriano; 30/04/58, 1ª p., UDN 

(de Carlos Lacerda e Eurico Rezende) chocou-se com o PTB 

de Vargas e Floriano; 06/05/58, lª p., Ou a UDN mente a 

favor do PTB ou o PTB mente contra a UDN; 07/05/58, lª p., 

Ele é que estava com a razão (comentário a entrevista de 

Floriano Rubim publicada no Jornal Sete Dias); 22/07/58, 

lª p., Zanello noticia Rubens Rangel com a UDN e PRPi 
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29/07/58, 1ª p., A respeitosa UDN que fala em mar de lama. 

etc. 

27. Cf. Floriano Lopes Rubim, Entrevista a autora, cit. 

28. Cf. A Gazeta, 01/05/58, lê p., Melhor perder com dignidade 

que marchar em acordo com a UDN. 

29. Cf. A Gazeta, 03/07/58, lê p., Lacerda de Aguiar ficará no 

governo desistindo de concorrer ao Senado; 04/07/58, lê 

p., A atitude de Lacerda de Aguiar em relação ao Estado, 

ao PSD, e ao PTB. 

30. Cf. A Gazeta, 19/07/58, lê p., O diretório do PRP decidiu 

mal; 15/08/58, lê p., Zanello lançou Arquilau para Vice e 

espera o apoio do PTB. 

31. Cf. A Gazeta, 15/03/58, 1ª p.,Muitos nomes para um só car

go (resultado adiado da Coligação); 16/07/58, lê p., Coli

gação pretende reagrupar-se em torno do nome de Attílio ... 

32. Cf. A Gazeta, 09/08/58, lê p., Registrada com reestrutura

dora do Partido Republicano. 

33. Cf. A Gazeta, 17/11/57, lê p., Expurgaram Wilson Cunha do 

PSP; 29/11/57, lê p., PSP cria problemas políticos (para 

o partido e para o Governo); 30/11/57, lê p., Governo e 

Governador hostilizam PSP. 

34. Os membros do partido eleitos para compor a Comissão Es-

pecial foram: Lourival de Almeida (então Presidente do 

Diretório Estadual do Partido), Raul Giuberti, Asdrubal 

Soares e José Cupertino. Raul Giuberti era Prefeito de 

Colatina pelo PSP. 

35. Cf. A Gazeta, 14/03/58, lê p., Flasches da Convenção Pes

sepista: Giuberti Presidente do PSP (sinal de novos rumos 

partidários). 
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36. Ver nota 8, acima. 

37. Cf. A Gazeta, 23/04/58, 1ª p., Colatina (pelo Prefeito 

Raul Giuberti) deu ao Governo a resposta merecida. 

38. Idem, Ibidem. 

39. Cf. A Gazeta, 25/05/58, 1ª p., A entusiástica 

do PSD foi a antevisão da vitória de outubro; 

1ª p., Homologado acordo PSD/PSP por expressiva 

(52 a 12); 12/08/58, 1ª p., Jefferson de Aguiar -

pelo PSD, Messias Chaves será o seu suplente. 

Convenção 

29/07/58, 

maioria 

senador 

40. Cf:. A Gazeta, 25/04/58, 1ª p. UDN marchará sozinha na su

cessão com Eurico Rezende como candidato; 19/07/58, 1ª p., 

O diretório do PRP decidiu mal; 15/08/58, 1ª p., Zanello 

lançou Arquilau para Vice e espera o apoio do PTB. 

41. Cf. A Gazeta, 26/07/58, 1ª p., PTB decidiu (historicamen

te) que Carlos será vitorioso. 

42. Sobre este aspecto a manchete do jornal A Gazeta, na data 

em que o PSD selou o acordo com o PSP, evidencia a nature

za da postura política das forças lideradas por Lindenberg. 

Assim, em grande destaque o jornal anunciou: Carlos (PSD) 

e Raul (PSP) unidos para salvar o Espírito Santo, cf. A 

Gazeta, 16/04/58, 1ª p. 

43. Cf. A Gazeta, 25/05/58, 1ª p., Não prometemos o impossí-

vel, não fazemos milagres, nem oferecemos aquilo que uma 

boa administração não possa ou não deva realizar (discurso 

de Carlos Lindenberg na Convenção). 

44. Idem, Ibidem. 

45. Cf. A Gazeta, diversas, anos: 1956, 1957 e 1958. 
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46. Cf. Folha Capixaba, 02/08/58, 5ª p., Floriano Rubim fala a 

Edmar MoreI, em Vitória: O Estado tem o dever sagrado de 

defender os nossos minérios; Floriano Lopes Rubim, 

vista à autora, cito 

Entre-

47. Cf. Floriano Lopes Rubim, Entrevista à autora, 

gério Medeiros. PTB: um partido que já nasceu 

dor, cito 

ci t. ; Ro

conserva-

48. Cf. O Diário, 18/06/58, 1 ª e 4ª p., Não permitiremos que peque

nas oligarquias continuem escravizando os trabalhadores. 

(Discurso de Floriano Rubim na Convenção do Partido que 

homologou sua candidatura). 

49. Idem, Ibidem. 

50. Idem, Ibidem. 

51. A análise biográfica e política do candidato da Aliança 

52. 

UDN/PRP tem por base as seguintes fontes: 

. Eurico Vieira Rezende. Entrevista (O novo Donatário). 

In: Revista Espírito Santo Agora, maio/1978, 

8/22. 

nº 24, p. 

Os Rezende do ~rio a Eurico: os fundadores de Ubá e 

Cataguases abrem escolas e fazem política. (Documento). 

In: Revista Espírito Agora, Agosto/1978, nº 26, 

68 . 

p. 45/ 

. David Nasser. Eurico o Capixaba, Folheto, s.n.t. (Trans

crito da Revista Manchete, nº 1354, Abril de 1978). 

Segundo Joaquim Leite de Almeida no protocolo do acordo 

que foi assinado entre o PSD e o PSP ficou acertado que o 

candidato à Prefeitura de Vitória seria indicado, também 

pelo PSP. Como o PSP o indicou candidato, e como ele e 

Carlos Lindenberg eram, à época, inimigos pessoais, o PSD, 

posteriormente, recusou-se a apoiar sua candidatura, lan

çando um candidato próprio. O PSP por sua vez, dobrou-se 

diante do PSD não impondo os termos do acordo. Consequen-
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temente, ele acabou traído, pois não contou com o apoio 

de seu partido na questão. Porém, ele não desistiu de sua 

candidatura. Concorreu praticamente sozinho alinhan

do-se ao lado de Eurico Rezende, apoiando-o na disputa ao 

Governo Estadual. Cf. Entrevista, à autora, cito 

53. Maria Victória de M. Benevides, op. cit., à p. 105/106, 

assinala que no final dos anos 50 a UDN torna-se mais fle 

xível em sua atuação política, e assume uma postura de 

tornar-se mais popular, mais próxima do povo, em sua estra-

tégia de tentar vencer as eleições. Ver, também, 

Hippolito, op. cit., p. 190/194. 

54. Cf. Setembrino Pelissari, Entrevista a autora, cito 

Lucia 

55. Cf. Joaquim Leite de Almeida, Entrevista a autora, cito 

56. Cf A Gazeta, 01/02/59, 1ª p., Não trazemos objetivos su-

balternos nem ódios, como governo não teremos amigos nem 

inimigos, apenas cumpriremos as leis em todo seu sentido. 

57. Cf. A Gazeta, 01/02/59, 1ª p., O Secretariado do novo Go

verno. 

58. Os dados biográficos dos novos dirigentes foram extraídos 

da matéria citada na nota anterior. 

59. Cf. A Gazeta, 13/07/60, 1ª p. Empossado o Cel. Lindenberg 

na Presidência da ESCELSA. 

60. O Serviço Especial de Saúde Pública - SESP foi criado em 

1942 com a finalidade de elaborar e executar, juntamente 

com o Instituto de Negócios Interamericanos dos EUA, o 

programa de cooperação, em matéria de saneamento e saúde 

pública no Brasil, previsto pela Terceira Reunião de Con

sulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúbli

cas Americanas, realizadas no Rio de Janeiro, em 1942. A 

partir de 1943, o SESP passou a executar também as medidas 

de combate à malária em todo o País, bem como, foi aprova

do o contrato, para sua atuação no saneamento do Vale do 



613 

Rio Doce. Cf. Beatriz M. de Souza Wahrlich. Reforma admi

nistrativa na era de Vargas, Rio de Janeiro, Fundação Ge

túlio Vargas, 1983. p. 709. 

61. Cf. A Gazeta, 02/02/59, 1ª p. Posse do Prefeito 

Monjardim. Sobre a divisão de forças ocorrida na 

PSD/PSP, ver a nota 52, acima. 

Adelpho 

Aliança 

62. Cf. A Gazeta, 01/04/59, 1ª p. Dr. Milton Caldeira na Secre

taria de Governo. 

63. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem à Assembléia Legislativa, 

Imprensa Oficial, 1960, p. 3. 

Vitória, 

64. Cf. A Gazeta, 01/02/59, 1ª p. Não trazemos objetivos su

balternos nem ódios, ..• cito 

65. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem ... 1960, cit., p. 3 e 4. 

66. Ver o quadro VII-28. 

67. Para uma exposição mais ampla sobre as concepções presen

tes na Formação Social Brasileira a respeito das alterna

tivas para o desenvolvimento industrial do Brasil, no pós 

30, ver: Sônia M. Draibe, op. cito 

68. Cf. A Gazeta, 19/03/58, 1ª p., Roteiro (de Governo) do 

Candidato Carlos Lindenberg. 

69. O Jornal A Gazeta deu toda cobertura a Campanha de 

finos iniciada pelo IBC no ano de 1957. Durante os 

cafés 

anos 

de 1957 a 1960 eram frequentes as matérias incentivando a 

melhoria da produção. 

70. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem a Assembléia Legislativa, Vitória, 
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Imprensa Oficial, 1961, p. 81/101. 

71. Idem, Ibidem, p. 98/99. Ver também: A Gazeta, 05/01/60, 

1ª p. Merçon presta esclarecimentos sobre Plano de amparo 

ao café. 18/02/60, 1ª p. Aprovado o Plano de amparo ao 

café; 10/02/60, 1ª p., Carvalho Pinto comprimenta Linden

berg pela apresentação do Plano do Café; 19/10/60, 3ª p., 

Financiando produtores de café do Estado o Governo já gas

tou 60 milhões este ano. 

72. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador,1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem ... 1961, op. cit., p. 5 e p. 28/29. 

Sobre as articulações para construção da usina 

trica de Suissa, ver as seguintes edições de A 

hidroelé

Gazeta: 

14/02/60; 01/05/60 (Cooperação da CVRD com financiamento 

para construção); 24/07/60; 15/10/60; 

06/07/61; 11/10/61; 13/10/61. 

17/12/60; 29/01/61; 

73. Tanto a Federação do Comércio como a Federação das Indús

trias foram fundadas no Espírito Santo na década de 50, 

pelo industrial, Américo Buaiz. A Federação do Comércio 

foi fundada, em outubro de 1954, e sua primeira diretoria 

se constituiu com os seguintes membros: Américo Buaiz -

Presidente; José Saade - Secretário; Belisário R. Brandão

Tesoureiro; Clemente Capelletti, Luiz Gabeira, Cesar No-

nato - suplentes; Manoel A. Silva, Bernardino da Silva 

Gonçalves, João José Nascif - Conselho fiscal. (Cf. A Ga

zeta, 08/10/54, 5ª p.). A Federação das Indústrias foi 

fundada, em fevereiro de 1958, e sua primeira 

foi a seguinte: Américo Buaiz - Presidente; 

diretoria 

Antonio So-

breira Amaral - Vice-presidente; Carlos Moreira Lima - 1º 

Secretário; Manoel Jair Gonçalves - 2º Secretário; Demó

crito Silva - Tesoureiro; José Meira Quadros, Laurentino 

Proença, Garrof Weigert - Conselho fiscal (cf. A Gazeta, 

13/02/58, 6ª p.). 

74. Cf. A Gazeta, 22/05/59, 6ª p., Instalou-se o Conselho Téc

nico da Federação das Indústrias do Espírito Santo. 
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75. Idem, Ibidem. 

76. Idem, Ibidem. 

77. Ver as seguintes edições de A Gazeta, 20/06/59; 

10/09/59; 08/10/59; 22/10/59. 

01/09/59; 

78. Cf. A Gazeta, 05/02/60, 1ª e 6ª p. Pró Desenvolvimento do Espí

rito Santo: Indústria e Governo conjugam esforços buscando 

solução para nossos problemas. 

79. Sobre a forma de realização desses estudos ver A Gazeta, 

05/02/60, (Discurso de Américo Buaiz). Durante os meses 

de fevereiro a outubro de 1960 as matérias sobre o semi-

nário, desenvolvimento econômico do Estado, planejamento, 

industrialização, tornam-se lugar comum no Jornal A Gaze

ta. O Serviço Social Rural, havia sido criado em 1951, 

durante a gestão Vargas. Destinava-se a atender aos pro-

jetos sociais do governo na área rural, e fora estruturado 

de forma similar aos já existentes Serviço Social da In

dústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Indus

trial (SENAI). Cf. Sônia M. Draibe, op. cito p. 219. 

80. Cf. A Gazeta, 20/10/60, 3ª p., Lindenberg criou ontem Gru

po de Trabalho para estudar desenvolvimento econômico do 

Estado. 

Na operacionalização de sua missão o grupo se 

em 5 subgrupos. Com isso, na realidade, foi 

corpo técnico bem mais amplo. Os subgrupos 

carregados dos seguintes trabalhos: 

subdividiu 

agregado um 

ficaram en-

a) estudar a possibilidade do Banco do Estado do Espírito 

Santo se adaptar a um programa amplo de Crédito Agríco

la e sua reestruturação em face da possibilidade de 

criação da Carteira de Desenvolvimento Econômico. (Mem

bros: Américo Buaiz, José Saade, Guilherme Pimentel Fi

lho, José Ferrari Valls, Carlos Lindenb2rg Filho). 

b) estudar a rentabilidade de uma Caixa Econômica Estadual 

(Gen. José Sinval M. Lindenberg, Pedro Merçon Vieira, 
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Armando Rabello, Asdrubal Soares, Arthur Carlos Gerardth 

Santos, Eugênio Sette}; 

c} estudar favores fiscais a serem concedidos às indús-

trias no sentido de radicar as existentes e atrair no-

vaso (Grey Prado de Freitas, Alvino Gatti, 

klin dos Santos, Arthur Carlos G. Santos, 

V. de Biase); 

Aldo Fran

Pietrângelo 

d} estudar a criação de um Conselho de Desenvolvimento 

Econômico. (Gen. José Sinval M. Lindenberg, Pedro M. 

Vieira, Eugênio Sette, Carlos Laindenberg Filho, 

trângelo V. de Biase); 

Pie-

e} estudar a possibilidade de obtenção de recursos para 

uma Carteira de Desenvolvimento Econômico (Armando Ra

bello, Pedro M. Vieira, Eugênio Sette, Carlos Linden

berg Filho, Pietrângelo V. de Biase). Cf. A Gazeta, 

26/10/60, 6ª p., Encerrados os primeiros 

Grupo de Trabalho: Desenvolvimento. 

debates do 

81. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem ... 1961, op. cit., p. 39. 

82. Idem. Ibidem, A Gazeta, 15/12/60, 6ª p., GT já apreciou 

ante-projetos que visam a premiar indústrias novas e a 

criação do CODEC. 

83. O projeto do Deputado Dylio Penedo iniciou sua tramitação 

na Assembléia em julho de 1960. Cf. Assembléia Legisla

tiva do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 122 de 08/07/60. 

84. Cf. Espírito Santo (Estado). Assembléia Legislativa. Cen

tro de Documentação e Informação. Autógrafos das Leis do 

ano de 1962; e Fichário protocolar dos projetos tramitados 

na Assembléia durante a 4ª Legislatura, (1959/1960). 

85. Idem, Ibidem. 

86. Para uma exposição mais ampla sobre o processo de criação 

da SUDENE e outros órgãos e mecanismos de política fiscal, 
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ver entre outros: Carlos Lessa, op. cit., p. 27/28 e 135/ 

140: Wilson Cano. Questão Regional e Concentração Indus

trial no Brasil - 1930/1970. Campinas, DEPE/UNICAMP/1978 

(mimeo): Cláudio R. Contador. A transferência do Imposto 

de Renda e incentivos fiscais no Brasil. Rio de 

IPEA/INPES, 1976. 

Janeiro, 

87. Sobre a questão da transferência da sede CVRD para Vitó-

r ia, ver: A Gazeta, 24/02/61, 8ª, Jocarly denuncia transferên

cia da sede da Vale do Rio Doce para Belo Horizone, 25/02/61, 

1ª p., Janio Quadros autoriza: a CVRD ficará sediada em 

Belo Horizonte: 26/03/61, 1ª p., Mudança da sede da Vale 

do Rio Doce para Belo Horizonte só seria viável após reu

nião extra dos acionistas; 02/04/61, 1ª p., Eng. Eliezer 

Batista na Presidência da Vale do Rio Doce; 04/04/61, 1ª e 

3ª p., Autorizada a mudança da CVRD para Vitória; 05/04/61, 

1ª p., Transferência da sede (CVRD) teve 

vorável em todos os setores do Estado. 

repercussão fa-

Diversas lideranças políticas e econômicas do Espírito 

Santo se pronunciaram em relação a transferência da CVRD. 

Especificamente, o Presidente da FINDES, Américo Buaiz, 

assim se expressou: 

"c ... ) A transferência da sede da CVRD para Vi-

tória constitui, sem dúvida, um fato 

para o nosso Estado. São facilmente 

auspicioso 

aquilatá-

veis os motivos de satisfação manifestada por 

todos, que viram na determinação governamental, 

um expressivo reconhecimento àquilo que, de há 

muito, se esperava. Os reflexos dessa mudança 

serão sentidos em todos os setores e Vitória po

larizará importância e atenção incomuns. 

c . . . . . . . . . . . . . . .. ) 

c ... ) Como presidente da Federação das Indús-

trias, orgulhamo-nos de ver, na Presidência da 

mais importante ferrovia nacional, um dos 

grantes do seu Conselho Técnico, e que, 

inte-

nessa 

função, deu provas inequívocas de sua capacida-



de e de seu conhecimento especializado. 

(Cf. A Gazeta, 05/04/51), 3ª p., grifos meus). 

88. Cf. A Gazeta, 19/06/62, 1ª e 3ª, Estado e CVRD 

mais importante contrato: 375 bilhões. 
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firmam o 

89. Cf. Carlos Lindenberg. Discurso proferido por ocasião do 

transcurso do segundo aniversário de governo. 

31/01/61, p. 9., s.n.t. 

90. Idem, Ibidem, p. 15/16. 

Vitória-ES, 

91. Sobre as articulações para expansão da indústria ver: nota 

28, do Capítulo VI; para execução do plano de expansão 

ver: A Gazeta, 02/08/59, 1ª p. Com a expansão da Ferro e 

Aço Vitória S/A, surgirá dentro de 90 dias nova e moderna 

siderúrgica no Espírito Santo, 03/08/60, 8ª p., Governador 

visitou (entusiasmado) as obras da Ferro e Aço de Vitória; 

21/10/60, 8ª p., Presidente e Diretores da Ferrostal es-

tiveram visitando nossa cidade. Para análise capacidade 

instalada antes da implantação do projeto e expansão ver: 

CAPES - Estudos de Desenvolvrnento Regional - Espírito San

to, op. cit, p. 90/120. 

92. Sobre o processo de fundaçao da indústria Barbará S/A 

Fábrica de Cimento Portland ver: Gabriel Bittencourt, 

Esforço industrial na República do café: o caso do Espí

rito Santo - 1889/1930. op. cito Haroldo C. Rocha e Maria 

da Penha Cossetti, op. cito 

Para capacidade de produção da indústria antes de sua pri

vatização e expansão ver: CAPES - Estudos de Desenvolvi

mento Regional - Espírito Santo, op. cito p. 90/120. 

Para a venda da Fábrica, ver: Espírito Santo (Estado). Go

vernador, 1959-1962 (Carlos Lindenberg). Mensagem ... 1961, 

op. cit., p. 108/109; e anexo carta à Dr. José Medeiros 

Correia em resposta a um abaixo assinado enviado ao Gover

nador. p. 267/272. 



619 

93. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg) Mensagem ... 1961, op. cito p. 101/109. 

94. Idem, Ibidem, p. 97/100. 

95. Diversas questões político-institucionais e econômicas so-

ciais estavam embricadas nesse momento histórico da 

mação social brasileira. Estas no fundo remetiam 

for

para 

questões de definição do conteúdo na etapa final da trans-

formação capitalista, em curso. Para urna exposição mais 

ampla sobre a natureza dessas questões e sua forma de ar-

ticulação ver, entre outros. Sonia M. Draibe, op. 

p. 240 e seguintes; Carlos Lessa, op. cit., p. 118 

guintes. 

ci t. , 

e se-

96. Cf. Carlos Lessa, op. cit., p. 143/157. 

97. Para urna análise mais detalhada sobre estes aspectos ver 

item 4, capítulo 111 da presente monografia. 

98. Sobre as medidas e articulações realizadas pela via gover-

namental ver os seguintes documentos: 

Ofícios: NG. 1873, de 03/08/61, ao Presidente da República 

NG. 1874, de 03/08/61, ao Presidente do IBC 

NG. 1888, de 07/08/61, ao Presidente do IBC 

NG. 2001 , de 24/08/61, ao Presidente da República 

NG. 2269, de 06/10/61, ao Presidente do Conselho 

de Ministros 

NG. 2274, de 06/10/61, ao Presidente e demais 

membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Memorial dos Estados Produtores de Café (MG, PR, SP e ES) 

ao Presidente do Conselho de Ministros (outubro de 1961). 

Pronunciamento, de Carlos Lindenberg, ao povo do Espírito 

Santo, na Assembléia Legislativa, em 25/09/61. 

Para as manifestações das elites políticas e econômicas, 

orgnizações e classe, e articulações realizadas pelas for

ças do Espírito Santo, ver: Jornal A Gazeta. A partir de 
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junho de 1961, são frequentes as matérias enfocando rei-

\'indicações, reuniões, protestos, pronunciamentos, e ou

tras formas de manifestações das forças políticas do Es

pírito Santo, assim como, pronunciamentos dos dirigentes 

nacionais e articulações realizadas para contemporizar as 

pressões oriundas dessas lutas. 

99. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos 

Lindenberg). Mensagem ... 1961, op. cit., p. 109/133. 

100. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba

lanços Gerais do Estado - Relatório do Contador Geral do 

Estado, Ano de 1959, p. 1/7., (mimeo). O orçamento desse 

exercício, estimou a receita em Cr$ 1.100.200.000,00 e 

fixou a despesa em Cr$ 1.483.856.403,00. A dívida do 

Estado, abrangendo os compromissos a curto e a longo pra

zo, em 31/12/58, era Cr$ 1.328.157.312,50. (Para detalha

mento da dívida do Estado ver: Balanços Gerais do Estado, 

Ano de 1958, e Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-

1962 (Carlos Lindenberg). Mensagem ... 1959, op. cit., 

p. 10/13. 

101. Para as medidas tomadas por Lindenberg para sanear as fi

nanças públicas, ver: Espírito Santo (Estado). Governa

dor, 1959-1962 (Carlos Lindenberg), Mensagem ... 1961, p. 

13/47; para os dados da execução orçamentária ver: Espí

rito Santo (Estado), Secretaria da Fazenda Balanços Ge

rais do Estado - Relatório ... Ano de 1959, p. 1 a 27. 

102. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1959-1962 (Car

los Lindenberg). Mensagens ... 1960 e 1961, op. cit., res

pectivamente, p. 46/47 e 13/14. 

103. Cf. Espírito Santo (Estado). Secretaria da Fazenda. Ba

lanços ... Anos de 1959, 1961, 1962. Sobre a elevação das 

taxas cobradas a CVRD ver: A Gazeta, 28/05/60, 1ª p., Go

verno e CVRD firmam um importante contrato. 
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104. A Universidade do Espírito Santo foi federalizada em ja-

105. 

neiro de 1961, através da Lei Federal nº 3.868, de 

30/01/61, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek. 

(Cf. Carlos Lindenberg. Mensagem ... 1961, p. 128). Para 

as articulações realizadas visando a fAderalização da 

Universidade ver: A Gazeta, 06/01/60, 1ª p. Dirceu quer 

federalização imediata da Universidade do Espírito Santo. 

01/12/60, 6ª p., J.K. assinou (em Vitória) mensagem fe

deralizando Universidade Capixaba. 

A intenção inicial prevista, para as análises que deve-

riam constar dessa monografia, era a de enfocar tanto o 

conjunto das ações do Poder Executivo Estadual, como o 

conjunto das ações do Poder Legislativo. Por isso em 

termos de levantamentos de dados os projetos de Lei, for

mulados tanto pelo Executivo como pelo Legislativo foram 

considerados como importantes indicadores de demandas 

sociais ou interesses em articulação. Nesse sentido, fo

ram levantados todos os projetos que tramitaram pela As

sembléia Legislativa em cada Legislatura, no períoro en

tre 1947 e 1975, independentemente da movimentação e do 

destino final a que foram submetidos. 

Com esses dados foram montados quadros analíticos visan

do avaliar a ação legislativa dos parlamentares do Es

pírito Santo e identificar os principais temas e assuntos 

que constituiu a pauta das decisões na arena Legislativa. 

Desse modo foram identificados os tipos de demandas e de 

interesses que tiveram acesso a referida arena decisória 

bem corno o tratamento que receberam nesse espaço institu

cional. 

Todavia, em virtude do volume de dados que se passou a 

dispor, que somados a aqueles obtidos em outras fontes, 

demandaria um tempo bastante extenso para tratamento ana

lítico, optou-se por reduzir o escopo das análises. Por 

isso, considerou-se para efeito dessa monografia apenas 

o processo político partidário e a ação do Poder Executi-
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vo, recorrendo aos dados do Legislativo, somente nos ca

sos em que a ação do Executivo tivessem uma relação de 

interdependência maior com o Poder Legislativo. Assim, as 

análises da ação Legislativa, em seu conjunto, foram dei

xadas para tratamento em outra oportunidade. 



623 

CAPITULO VIII 
, 

PSP/PTB/PRP/UDN/PDC EM COLIGAÇAO DEMOCRATICA: AINDA 
A PEQUENA PROPRIEDADE NA ORDEM DAS 

PRIORIDADES? - 1963/1966 

1. DISPUTA PARTIDÁRIA: PLEITO DE 1962 

o quadro da disputa eleitoral, em 1962, seria, sob 

vários aspectos, muito semelhante ao quadro que se configurou 

na disputa de 1954. Novamente o conjunto das forças políti-

co-partidárias polarizar-se-ia em dois grandes blocos. O re-

presentado pelas oligarquias agrofundiárias, com o emergente 

núcleo de forças sintonizadas com o processo de industriali-

zação acelerada, agregadas em torno do PSD, de um lado; e, o 

expresso pelas classes populares urbanas, pequena produção 

rural, oligarquias mercantis-exportadoras, pulverizadas nos 

demais partidos, de outro. 

Na verdade, o pleito de 1958 havia mostrado às lide-

ranças das forças políticas não alinhadas ao lado do PSD, 

que elas haviam perdido o comando do Aparelho Regional de Es-

tado porque haviam se dividido. Nesse sentido, elas busca-

riam rearticular os partidos integrantes da antiga Coligação 

Democrática visando formar um bloco capaz de fazer frente ao 

PSD e, assim, reconquistar o espaço perdido. 
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Apesar da Coligação Democrática reunir, outra vez, 

praticamente os mesmos partidos, ela não seria "ipsis litte-

ris" urna réplica daquela que se formou em 1954. Isso em de-

corrência, mesmo, das próprias mutações que ocorreram e es

tavam ocorrendo, tanto a nível do espaço sócio-político es

píritossantense, corno a nível da configuração interna de cada 

partido e de suas formas de articulação com as práticas das 

classes sociais presentes no Espírito Santo. 

Em termos de espaço sócio-político, há que se ressal

tar que, além dos reflexos da relativa instabilidade pOlíti-

co-institucional e econômica' vivenciada a nível nacional, 

concorria, ainda, para torná-lo mais complexo e difuso, em 

relação a 1954, a sua maior diversificação pelo crescimento 

das populações urbanas e decréscimo das populações rurais. 

As relações urbano/rural progrediam, em sua tendência à in

versão, aumentando, assim, o número de habitantes nos centros 

urbanos, principalmente, na Capital do Estado. 
2 

Do lado dos diversos partidos há que se destacar as 

performances que cada um foi assumindo na virada da década 

50/60. 
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. Configuração das forças políticas agregadas por cada Parti

do - articulações realizadas para o pleito de 1962 

- PARTIDOS SITUACIONISTAS: PSD E PSP 

O PSD no final dos anos 50, passou a configurar em 

seu interior, com maior diversidade que nos pleitos anterio-

res, bases de interesses distintos. Ou seja, aqueles expres-

sos pelas oligarquias agrofundiárias, que tinham na economia 

cafeeira sua razão de ser, de um lado, e os expressos pela 

emergente fração industrial e demais forças políticas iden

tificadas com o processo de industrialização acelerada, a ní-

vel nacional, de outro. Na verdade essas forças caminhavam 

juntas, no seio do PSD, desde a constituição do Partido, em 

1945; sendo expressas pelos líderes principais do Partido 

Carlos Lindenberg e Jones dos Santos Neves -, cada um visua

lizando rítmos distintos para o processo de industrialização 

estadual. Como foi indicado na análise do segundo período 

Governamental de Carlos Lindenberg (1959/62), as forças cons

tituídas pela emergente fração industrial e demais forças a 

ela articulada haviam ganho espaço no interior do Aparelho 

Regional de Estado e, na realidade, conseguido reorientar a 

ação governamental, em curso. Porém, essas forças não fica

ram so nisso. Também, a nível do Partido elas ampliaram 

suas bases de apoio. E, no momento da articulação para de

finição de candidatos à governadoria estadual, na disputa de 

1962, elas conseguiram indicar o seu mais entusiasta repre

sentante - Sr. Jones dos Santos Neves - para concorrer à su

cessão estadual pelo PSD. 
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Tal candidatura, por certo, definiu o espectro do ce-

nário político, em termos de definição de rumos para os de-

mais partidos. Porém, antes de se analisar esses aspectos, 

é preciso especificar como foi articulada a candidatura Jo-

nes, no interior do PSD. 

Tradicionalmente, o PSD iniciava seus movimentos em 

torno do processo sucessório estadual bem cedo. Assim, já 

em maio de 1961, na Convenção, realizada em comemoração 
, 
a 

fundação do partido, 23 de maio, deliberaram sobre a consti-

tuição de uma comissão para 

"( ... ) estudar, junto as demais agremiações parti-

dárias, o prOblema sucessório, isto sem cogitar de 

3 nomes". 

A referida Comissão foi constituída pelos seguintes 

membros: Governador Carlos Lindenberg, Senador Ary Viana, De-

putado Federal Napoleão Fontenelle da Silveira, Presidente, 

em exercício, do PSD, Lauro Ferreira Pinto e o Deputado Es

tadual Hilário Toniato.
4 

Em suas negociações, a referida Comissão realizou en-

tendimentos, prioritariamente, com aqueles partidos que, nor-

malmente, faziam aliança ou apoiavam o PSD, nas disputas 

eleitorais, e que, ainda, não haviam se posicionado em ter-

mos da disputa eleitoral. Isso porque, paralelamente, como 

se verá adiante, a candidatura Francisco Lacerda de Aguiar já 

estava sendo articulada pelo PRP e demais forças políticas 

ligadas a Lacerda de Aguiar. 
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Com efeito, o PSD realizou conversações com a UDN, 

PDC, PRT e PTN; o PSP, nesse momento, ainda era seu aliado. 5 

Desses entendimentos resultou apenas um aliado: o PTN; e o 

apoio do PRT. 6 O PTN, como foi demonstrado (Capítulo 111, 

item 3.2.1), havia sido recém constituído, no Espírito San-

to, a partir de uma dissidência do PTB, e não possuía, ain-

da, grandes bases consolidadas em termos de força político-

eleitoral. O PRT também era inexpressivo. 

Na verdade, o PSD não conseguiu alianças mais vanta-

josas, isto é, com partidos maiores porque ele não estava dis-

posto a abrir espaço, para qualquer dos partidos, em 

aos cargos majoritários. Os entendimentos do partido 

relação 

passa-

vam, apenas pela Vice-Governador ia, uma das vagas ao Senado e 

demais cargos a nível proporcional. 

Os comentários do Jornal A Gazeta sobre as conversa-

ções, em andamento, realizadas pelo PSD, dão uma idéia mais 

precisa sobre os conteúdos desses entendim2ntos. 

22/07/61, após relatar sobre as diversas reuniões 

o comentarista faz a seguinte observação: 

Assim, em 

realizadas, 

"( ... ) a Comiss~o de Entendimentos tem se mantido, 

durante as conversações realizadas, estritamente 

dentro dos termos para que foi criada. Entretanto, 

na sua condiç~o de partido majoritário, o PSD se 

manifesta, durante os entendimentos, no sentido de 

que o futuro candidato surja de nomes dos seus 

7 
dros." 

qua-



628 

Na verdade, o PSD possuia suas candidaturas, aos car-

gos majoritários, já mais ou menos delineadas. 

das vagas ao Senado seria disputada por Carlos 

Assim, uma 

Lindenberg, 

Presidente do Partido, no momento, na Governadoria do Estado. 

Para a sucessão de Carlos Lindenberg haviam duas candidaturas 

em articulação, no interior do partido, ambas forjadas em 

cada um dos núcleos base de interesses mencionados anterior-

mente. Isso sem contar com as pretensões do partido aliado 

- PSP - que também, se julgava com o direito de indicar o 

sucessor. 

Concretamente, esses diversos grupos de forças polí-

ticas possuiam pretenções e projetos políticos distintos, 

assim como, candidaturas específicas. Com efeito, as lutas, 

pela definição daquele candidato que deveria expressar esse 

conjJnto de forças, se travaram entre as forças ligadas às 

bases agrofundiárias, as quais tinham por candidato o médico 

Carlos Lindenberg Von Schilgen (Carlito) - sobrinho do Gover-

nador; as forças ligadas às bases industriais, as quais ti-

nha~ por candidato o ex-Governador do Estado Jones dos San

tos ~eves, ambas no interior do PSD; e, ainda, aquelas cons-

tituídas no PSP, que tinham por candidato o Vice-Governador 

Raul Giuberti. Em termos de bases de interesses boa parte 

das :orças pessepistas se identificavam mais com o primeiro 

grupo pessedista. Na medida em que o PSP havia sido, pra-

tica~ente, suporte para o PSD vencer as eleições majoritá-

rias, em 1958, reivindicavam, agora, a chance de indicar um 

candidato saído de suas hostes. 8 
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Dos embates resultou que, na reunião da Comissão Exe-
\ 

cutiva do PSD realizada, em janeiro de 1962, para definir 

qual dos candidatos seria lançado pelo partido, Jones dos 

Santos Neves venceu, por 23 votos, Carlos Lindenberg Von 

9 Schilgen, que obteve 21 votos. Nesse evento, apesar do no-

me de Raul Giuberti ter sido colocado, pelo Presidente do 

Diretório Estadual do PSD - Carlos F.M. Lindenberg - como pos-

sibilidade, visando preservar a aliança existente com o PSP, 

ele não foi sequer considerado pelos convencionais do PSD. 

o depoimento de Carlos Lindenberg,10 sobre os as-

pectos mais dramáticos dessa decisão, traduz o quadro da luta 

travada entre essas várias forças políticas. De sua narra-

tiva, sobre a forma como Raul Giuberti se apresentou como can-

didato potencial, pela aliança PSD/PSP, e como os membros do 

diretório estadual do PSD reagiram às pretensões do PSP, po-

de se extrair, em síntese, os seguintes fatos como particu-

larmente elucidativos. 

Inicialmente, Lindenberg relata sobre suas conversa-

ções com Raul Giuberti em relação a sua substituição na Gover-

nadoria do Estado. (Isto porque Carlos Lindenberg concorre-

ria à senatória, pelo PSD, e portanto, estava preocupado com 

o destino político de seu Vice-Governador - Raul Giuberti 

que, posteriormente, não teria mais mandato algum. Por isso, 

ele desejava saber quais eram as pretensões de Raul). Enfati-

za q~e, nessas conversações, Raul o havia tranquilizado di-

zendo: 
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"( ... ) Absolutamente, Or. Carlos, n~o se incomode 

com isso. Vem um novo Governo e naturalmente have-

rá um entendimento. Haverá de surgir qualquer so-

luç:Io para • 1 1 
m1R1." 

Entretanto - depõe Carlos Lindenberg -

"Quando veio se aproximando mais a época de definir 

a sucess~o eu, ent~o, voltei a falar com ele, espe-

cialmente porque tinha havido uma intervenç~o no 

PSP e o interventor seria nomeado por Adhemar de 

Barros, lá em S~o paulo. Pois sempre eu conversa-

va com ele, manifestando o meu desejo de continuar 

com o mesmo esquema I • t . 1 2 po 1 lCO PSO/PSP." 

Todavia, continuando, Lindenberg relata que, apos a 

nomeação do Interventor para o PSP, em um de seus últimos 

contatos com Raul, antes da Convenção do PSD, Raul se apre-

sentou a ele corno candidato a Governador. Ressalta, ainda 

que, nessa ocasião, apesar de suas ponderações, Raul enfati-

zara que não abria mais mão de sua candidatura. 

Finalmente, Carlos Lindenberg expõe, nos seguintes 

termos, a realização da reunião do PSD que decidiu pela can-

didat.ura Jones. 

"( ... ) Na hora da reuni~o do PSO, eu expus a his-

tória toda. E que o Or. Raul tinha se apresentado 

como candidato a última hora. E que eu achava que 

nós devíamos fazer um entendimento com ele para ele 



ser o candidato. Todo mundo foi contra. Fui a t é 

vaiado. o único que defendeu essa posiç~o foi o 

Dirceu Cardoso. Houve um corre-corre danado e pre-

cipitaram a votaç~o. Os votos que sairam eram s6 

Jones e Carlito. E eu ali ... O meu chapéu de cumbu-

ca recebendo os votos. Quando acabaram de contar, o 

Carlito tinha perdido para o Jones por dois votos. 

Frederico Pretti n~o compareceu, era voto de Car-

1 i to. Lembro-me bem o que eu disse naquele dia: 

'O Sr. Jones é candidato tudo bem, a Comiss~o Exe-

cutiva aprovou o nome dele, mas eu n~o me respon-

sabilizo pelo resultado da eleiç~o. Os Srs. 

votaram que se responsabilizem'. Dei um tapa 

cima da mesa e disse que estava encerrada a 

1 3 
são." 

Na verdade - ainda depõe Lindenberg -

"Os amigos dele (Jones dos Santos Neves) 

que 

em 

ses-

vinham 

tentando desde muito tempo. E eu dizia que n~o era 

possível. Vamos acabar com esse negócio de Carlos 

e Jones, Jones e Carlos. Chega. Vamos colocar um 

outro candidato. Os dois que conversaram comigo 

foram Cristiano (Christiano Dias Lopes Filho) e 

Frota (Cel. José Parente Frota) e levaram o nome do 

Jones outra vez para o partido. Eu os aconselhei 

a não fazer isso, porque eles estavam criando um 

problema para Jones e para t . d 14 o par 1 o." 

631 
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Fica claro, portanto, que as forças representadas por 

Jones dos Santos Neves venceram a batalha intra-partidária a 

alto custo e, no roldão da luta, eliminaram as possibilidades 

de o partido aliado, jogando-o de escanteio. Subestimaram, 

novamente, a capacidade de articulação dos parceiros. Resul

tado: perderam-no, e com isso reduziram suas chances de vi

toria. 

A manutençao da aliança PSD/PSP era crucial para o 

PSD, naquele momento. Isso tanto do ponto de vista eleito-

ral, como de suas chances para realizar outras alianças, daí 

o esforço de Carlos Lindenberg para preservá-la. Pois, em 

primeiro lugar, àquela altura a arena política já estava po-

larizada entre a candidatura da situação, representada pelo 

PSD e seus possíveis aliados, e a de Francisco Lacerda de 

Aguiar que já havia sido lançada pelo PRP. Em segundo, por

que o PSD, como foi demonstrado, ao longo das análises reali-

zadas, precisava de um aliado forte para sobrepujar a 

dos demais partidos, caso eles resolvessem se coligar, 

mando um bloco. 

força 

for-

Foi o que efetivamente ocorreu. Assim, com a infle

xibilidade interna e a falta de plasticidade nas negociações 

com os outros partidos, o PSD, principalmente a nova ala jo

nista, pagou caro por não abrir espaço às novas lideranças 

que emergiam no Partido, e, sobretudo, por negar reciprocida

de para as forças que haviam somado a favor do PSD, no plei-

to anterior. Com efeito, as forças expressas por Jones ven-

cerarr: o primeiro "round". Mas, na decisão final, pelas urnas, 

sofreriam a mais fragorosa derrota do partido. Perderiam to-
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dos os cargos majoritários e, ainda, reduziriam seus espaços 

na Câmara e na Assembléia. 

- DEMAIS PARTIDOS PRESENTES NA ARENA POLíTICA 

Do lado dos partidos ausentes da direção governamen

tal ào Estado - UDN, PRP, PTB, PDC, PRT, PTN e PSB - com ex

ceção do PTB que, como foi demonstrado no capítulo 111, ha

via se dividido, dando origem ao PTN e MTR, não se registra

ra g~andes mutações, em relação a composição das forças so

ciais básicas que os formavam. 

O que, de fato, havia se modificado na arena políti

ca estadual, repercutindo favoravelmente à performance polí

tica desses partidos, era, de um lado, a ampliação do espaço 

urbano e, de outro, a maior penetração do modo populista de 

articulação eleitoral. 

O populismo havia chegado no Espírito Santo com o mo

vime~to político-eleitoral de 1954. Porém, é na eleição pre

side~cial de 1960 que ele passa a ser, efetivamente, dissemi

nado e expandido enquanto prática político-eleitoral no es

paço espiritossantense. Essa maior incorporação foi facili

tada, principalmente, pela ação do PTB, PSP e UDN - na rea

lidade os mais fortes do grupo - que, visando eleger seus 

respectivos candidatos, à Presidência da República (PSP e 

UDN) e Vice-Presidência (PTB), disseminaram de forma ampliada 

as p~áticas populistas de arregimentação do eleitorado. Fun-
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daram para tanto tis comitês eleitorais ADHE/JAN (Ademar-Jan

go) - PSP/PTB; JAN/JAN (Jânio/Jango) - UDN/PTB, e introduzi

ram outras formas como, comícios relâmpago, em vários pontos 

da cidade e "slogans" através dos quais difundiram e popula-

rizaram suas mensagens. Com isso, tornaram-se mais permeá-

veis, junto ao eleitorado, aumentanto, assim, o potencial 

eleitoral de cada um. A vitória de Jânio Quadros (UDN) e 

João Goulart (PTB), de certa forma, indicou o crescimento 

desses partidos, no Espírito Santo, e, posteriormente, 

eleições de 1962, viriam confirmar tal tendência. 15 

Além desses fatores, esses partidos possuiam, 

as 

como 

cacife contra o PSD, uma maior plasticidade para composições 

e formação de alianças, que, uma vez acionada, transfomBva

os de inexpressivos e minoritários, individualmente, em força 

majoritária. Contavam, também, com um grande aliado - o ex-

governador Francisco Lacerda de Aguiar - que potencializava 

suas capacidades de luta. A figura popular de "Chiquinho", 

somado a seu carisma pessoal, capitalizava eleitoralmente em 

favor desses partidos. 

Por outro lado, o fato de o PSD estar a frente do 

Aparelho Regional de Estado e, nesta posição, sofrer os des

gastes naturais, que a própria gestão político-administrativa 

provoca, tal desgaste foi acentuado por dois conjuntos de fa-

tores. Em primeiro lugar, na medida em que Carlos Linden-

berg assumira o Governo com o firme propósito de realizar uma 

política de moralização/austeridade administrativa e de 

saneamento do gasto público, tal ação, na prática, acabou im

popularizando o Governo Lindenberg, ao mesmo tempo que mante-

ve em evidência o nome de Francisco Lacerda de Aguiar. Isso 
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porque ao ser implementada, tal política, além dela vir re-

vestida por toda uma aura moralizante, ela deu forte ênfase 

à caça aos culpados, à redução do gasto corrente, a criação 

de comissões para rever os atos e feitos de Francisco L. de 

Aguiar, o que acabou criando um clima de "terror" na admi-

nistração pública. As referidas comissões foram taxadas de 

"Comissões de Perseguição" e a redução do gasto corrente tra-

duziu-se por um maior "arrocho salarial" e concomitante dis

pensa dos servidores "considerados desnecessários."16 

Simultaneamente, na medida que, para além das razões 

de eficiência e eficácia administrativa, Carlos Lindenberg e 

as forças políticas a ele alinhadas intencionavam atingir 

Francisco L. de Aguiar e as forças que ele representava, tal 

ação foi acompanhada por ampla divulgação. A estratégia sub-

jacente das forças pessedistas era através desse processo 

denegrir ao máximo a imagem de "Chiquinho" visando, com isso, 

eliminá-lo, de uma vez por todas, da arena política. Assim, 

foi divulgado, com destaque, toda e qualquer ação de "Chiqui-

nho" que de alguma forma evidenciasse qualquer aspecto nega-

tivo de sua gestão. Com isso o nome de "Chiquinho" ao in-

ves de sair de cena e cair no esquecimento foi mantido em 

. d~ . 17 eVl enCla. 

Com efeito, no momento oportuno, os partidos alvo do 

PSD - antigos membros da Coligação Democrática - astuciosa-

mente, capitalizaram em cima dessa atitude do PSD reverten-

do-lhe o troco. Pois, como se verá, a campanha política de 

"Chiq~inho" viria de novo pautada por "slogan", criado na me-
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dida exata que o populismo em ascenção, no Espírito Santo, 

requeria. 

o outro conjunto de fatores que contribuiu para ba-

lançar o prestígio pessedista, agora no meio rural, foi a 

execução da política federal de confisco cambial, a qual 

aliada às medidas restritivas para exportação de cafés de 

tipos inferiores, penalizava sobremaneira a cafeicultura, 

principalmente, do Espírito Santo. Na medida que tal políti-

ca acabou acirrando o processo de crise que a economia ca-

feeira enfrentava, e o fato dessa crise atingir seu climax na 

segunda metade do Governo Lindenberg, que muito pouco conse-

guiu fazer para amenizá-la, tal processo refletiu, também, de 

forma negativa sobre o Governo de Lindenberg, e por conse-

. f d' 18 gUlnte, para as orças pesse lstas. 

, 
E, pois, nesse contexto que as forças políticas iden-

tificadas com Francisco Lacerda de Aguiar articulam, nova-

mente, sua candidatura à sucessão estadual. Para tanto vão, 

passo a passo, recompondo as peças da antiga Coligação Demo-

crática que, para a desgraça dos pessedistas, acaba reunindo, 

de novo, a maioria dos pequenos e médios partidos existentes 

na arena política estadual. 
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. Posicionamento dos Partidos na disputa eleitoral 

Com grande antecedência, o PRP e demais forças po-

líticas ligadas a Francisco Lacerda de Aguiar lançam, em 

abril de 1961, a candidatura de "Chiquinho" ao Governo do 

Estado. 19 Vale lembrar que Oswaldo Zanello, líder do PRP, 

no Espírito Santo, fora durante a gestão de Lacerda de Aguiar 

(1955/58), um dos dirigentes que, além de ter permanecido du-

rante todo o período, no Governo, mais se identificara com 

a forma personalista e apartidária de atuação do Governador. 

E, ainda, no episódio da "Proclamação ao Povo Capixaba" que 

acabou diluindo a Coligação Democrática, fora o único líder 

partidário que manifestara integral apoio a atitude de "Chi-

qUinho".20 Portanto, era natural que Zanello, Chiquinho, e 

as forças políticas com eles identificadas, na medida em que 

estavam alijados dos centros de comando do Governo, articu

lassem no sentido de tentar reconquistá-lo. E, para tal em

preendimento, eles já conheciam a fórmula. Portanto era so 

acioná-la. 

Efetivamente, foi o que fizeram ao explicitar, ante-

cipadamente, a candidatura Lacerda de Aguiar. Na verdade, tal 

estratégia definia os horizontes da luta partidária, na me-

dida que caracterizava os polos da disputa. Isso porque, de 

um lado, estava o PSD e seus possíveis aliados, e do outro, 

os demais partidos. Estes, no pleito anterior, haviam testa-

do suas capacidades individuais, por conseguinte, não se ar

riscariam a incorrer no mesmo erro, uma segunda vez. Assim, a 

tendência natural, do ponto de vista desses novos articula-
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dores, seria (como efetivamente foi) a polarização dos diver-

sos partidos em torno desses doi seixos. 

Paralelamente, no cenário político, o fato de o nome 

de Francisco Lacerda de Aguiar ter sido mantido em evidência, 

pela imprensa pessedista, associando a sua pessoa uma imagem de 

benevolente e inconsequente diante da coisa póblica e dos ne-

gócios do Estado, contribuiu para fortalecer o "mito Chiqui-

nho", diante das classes populares, como pessoa bondosa, ami-

go dos fracos, dos desprotegidos, da então chamada "raia mió-

d " 21 a . Enfim, criou para Lacerda de Aguiar uma aura ideal 

para o ambiente populista que se delineava, com maior ampli-

tude, no espaço político capixaba. 

o depoimento de Setembrino Pelissari traduz, com cla-

reza, o caráter que acabou se revestindo o anseio pessedis-

ta de destruir o adversário. 

"( ... ) Com a derrota da Coligação (1958), tendo o 

PSD voltado ao Governo, na pessoa do Dr. Carlos 

Lindenberg, que era um grande líder do PSD, ( ... ) , 

o PSD voltou com toda a sua força para o Governo. 

Mas, voltou e continuou no Governo, praticamente, 

mantendo o mesmo rítmo da campanha eleitoral. Ele 

continuou, no Governo, atacando a Coligação, ata-

cando o Dr. Chiquinho. Diariamente a imprensa do 

PSD, A Gazeta, atacava o Chiquinho. Tudo que o 

Governo de Chiquinho fez, que a Coligação fez, no 

Governo, passou a ser atacado pelo jornal. Com isso 

o nome do Chiquinho ficou em evidência. Nós que não 

tínhamos imprensa estávamos tendo evidência atra-



v é s d a i m p r e n s a do' P 5 O ." ( ... ). 

o Governo do PSD começou a se caracterizar por um 

Governo de vingança, de represália, de revanchismo 

mesmo ... Eles estavam indo à forra porque haviam 

perdido a campanha, há quatro anos atrás, e esta 

era a hora de irem à forra e, realmente, o foram, 

fizeram muita coisa ... 

Entretanto, nós começamos a capitalizar, criamos um 

"slogam", que foi a grande mola da segunda vitória 

de Chiquinho, que foi: 'Sem ódio, sem rancor, Chi-

quinho para Governador', montado em cima desse re-

vanchismo do PSD. Emtão, eu considero que, o gran-

de fator de retorno do Chiquinho ao Governo, foi 

exatamente o revanchismo praticado pelo PSD, no Go-

verno. 

Este foi, na verdade, um grande fator de aglutina-

ção. Isto porque nós sentimos o seguinte: ou nós 

nos uníamos novamente e voltava para derrotar o PSD, 

ou nós estávamos riscados do mapa do Espírito 

t 
,,22 

o . 

San-
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Os demais pontos que somariam a favor das forças ex-

pressas por Francisco Lacerda de Aguiar o próprio PSD foi, 

graãativamente, fornecendo-lhes, gatuitamente. Assim, na me-

dida que o PSD manteve-se inflexível em sua posição de reser-

var para si a indicação dos candidatos da maioria dos cargos 

majoritários, em disputa, não ofereceu maiores atrativos para 

os ãemais partidos comporem com ele. As compensações ofere-
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cidas pelo PSD eram irrisórias diante das possibilidades 

reais, desses partidos, se eles se unissem. E, por fim, como 

já foi demonstrado, o PSD perdeu o seu mais importante 

aliado, naquele momento, o PSP que, ao lado dos partidos co

ligados, concorreu ao Senado e venceu. 

Há que se ressaltar, no entanto, que o episódio da 

nâo indicaçâo de Raul Giuberti para concorrer a Governadoria, 

pela aliança PSD/PSP, foi apenas a gota d'água que faltava 

para o rompimento da aliança. Isso porque, de um lado, o 

PSD, na sua ânsia de manter-se hegemônico, não cedeu espaço 

para que o PSP pudesse ampliar suas bases; de outro, o PSP, 

como a maioria dos partidos, no Espírito Santo, possuia suas 

alas internas. Dessas alas, a liderada por Raul Giuberti, 

que reunia, principalmente, as lideranças emergentes do norte 

do Estado, identificava-se mais com os pessedistas; 

a liderada pelo Cel. Carlos Marciano de Medeiros e o 

porém, 

Desem-

bargador Lourival de Almeida, a chamada ala militar do par

tido, não se solidarizava com os pessedistas. Aliás, no 

pleito de 54, essa última fora a mola mestra da articulação 

da candidatura Lacerda de Aguiar. Por conseguinte, o fato de 

o PSD ter restringido as possibilidades de maior participação 

do Partido, no Governo, contribuiu para exacerbar as lutas 

intra-partidárias e, no limite, provocar a cisão do acordo com 

o PSD. 

Nesse sentido, a ala militar, visando recuperar o 

espaço perdido, havia articulado, junto a Direção Nacional do 

Partido, a intervenção no Diretório Estadual e o concomitan

te patrocínio da candidatura de Lacerda de Aguiar à Governa-
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doria do Estado, no pleito que se aproximava. Com isso, na 

fase preliminar de definição dos rumos partidários, para a 

eleição de 1962, a intervenção no Partido se efetivou, e o 

Cel. Carlos Marciano de Medeiros foi designado para assumir 

a Direção Estadual do PSP. A p~rtir daí, como foi indicado, 

na análise da articulação da candidatura Jones, os rumos do 

'd f d" d 23 partI0 oram re IrecIona os. 

Portanto, é a conjunção desses diversos fatores, em 

movimento, que cria as pré-condições para que Francisco La-

cerda de Aguiar e a Coligação Democrática retornem ao cená-

rio político capixaba, com força capaz de imprimir, sobre o 

PSD, a maior das derrotas que ele obteve em toda sua histó-

ria. 

Com efeito, como resultante, o quadro da disputa elei-

tora I assumiu a seguinte configuração. De um lado, concorreu 

o PSD em aliança com o PTN, e com o apoio do PRT. Desse acor-

do resultou que a composição da chapa, aos cargos m~joritá-

rios, se constituiu pelos seguintes candidatos: Jones dos 

Santos Neves (PSD), para a governadoria, e Moacyr Brotas 

(PTN), para a vice-governadoria; Carlos F.M. Lindenberg e 

João de M. Calmon, ambos do PSD, a uma das vagas do Senado 

e respectiva suplência; Olimpio J. de Abreu (udenista dissi-

dente; Secretário da Fazenda no primeiro governo de Carlos 

Lindenberg) e Napoleão Fontenelli da Silveira (PSD), 

l ~ , 24 vaga do Senado, e sup enCIa. 

a outra 
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Do outro lado, os demais partidos disputaram quase 

todos reunidos em torno da Coligação Democrática, que se cons

tituiu com os seguintes partidos: PRP/PTB/UDN/PSP/PDC. 25 So-

mente o PSB não se posicionou em nenhum dos lados. o PSB, 

desde as eleições de 1950, só concorria a nível municipal. 

Nesse pleito, no entanto, concorreu, também, à Assembléia, po-

rém, sozinho. 

Assim com Francisco Lacerda de Aguiar atuando como 

ponto de união e convergência, a chapa dos candidatos aos 

cargos majoritários, da Coligação Democrática foi constituída 

por elementos de quase todos os partidos que a integrava. Com 

efeito, Francisco L. de Aguiar que filiara-se ao PSP, em con-

trapartida às negociações de sua candidatura, concorreu a go-

vernadoria (após sua dissidência, em 1954, do PSD, Francisco 

L. de Aguiar não se filiou a nenhum dos partidos da Coliga-

ção, somente nesse pleito ele se define, em virtude do acor-

do com o PSP)i Rubens Rangel (Presidente do PTB) disputou a 

vice-governadoria: Eurico Rezende e Paulo Barros, ambos da 

UDN, a uma das vagas do Senado e respectiva suplência; Raul 

Giuberti (PSP) e Silvério Del Caro (PRP), respectivamente, a 

d d l ~· 26 outra vaga o Sena o e sup enCla. 

Na disputa proporcional manteve-se a tradição. Para 

a Câmara Federal prevaleceu os mesmos acordos que fi7.eram 

para os cargos majoritários e para a Assembléia Legislativa 

disp~taram em separado. 
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. As Plataformas de Governo dos Candidatos 

o candidato da aliança PSO/PTN - Jones dos Santos Ne-

ves - não se distanciou muito, em seus propósitos, do projeto 

político que iniciara, na sua gestão, em 1951/54, e que fora 

interceptado, justamente, pelo seu atual adversário. Sua pla-

taforma político-eleitoral,27 nesse sentido, não deixou de 

refletir um certo ressentimento ao explicitar críticas a ges-

tão Lacerda de Aguiar comparando-a a um momento de " ( ... ) 

eclipse total, de um Governo sem conteúdo e sem grandeza, 

,,28 ( ... ) . Mas que, no entanto, graças a Carlos Lindenberg, 

o Estado fora recuperado e trazido, novamente, à luz no "En-

contro com o Progresso". 

Considerava, em seguida, a conjuntura sócio-econômi-

ca nacional, enfatizando que o Espírito Santo vivia um momen-

to crucial de sua história e que somente as forças pessedis-

tas tinham condições de levar adiante tão importante missão. 

Por isso, cabia 

"( ... ) ao nobre elitorado espirito-santense, e só a 

ele, a responsabilidade suprema de retraçar o futu-

ro no momento crucial em que vivemos. Em suas mãos 

se encontra o próprio destino do nosso Estado. De 

seus sufrágios depende a sobrevivência das nossas 

esperanças ou o colapso mesmo da nossa 

d a de. (...)" 2 9 

prosperi-

Assim, em essência, Jones propunha a recuperação de 

sua antiga proposta de Governo, no sentido de se criar, tan-

to as pré-condições infra-estruturais como as de apoio à re-
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produção da força de trabalho, como suporte para a industria

lização. Caminho inevitável que o Espírito Santo haveria de 

trilhar. Isso, apesar de não ter sido contemplado com a 

suplementação de recursos federais, de que as demais regiões 

brasileiras estavam sendo tributárias (SUDENE, CODECO, SUDAM, 

etc. ) . 

Nesse sentido ela expressou a atualização daqueles 

grandes objetivos, cujo substrato o trecho, a seguir, expli

cita. 

"( ... ) Colocaremos especial ênfase no processo de 

industrialização do Estado. A política 

será incrementada, em todos os sentidos, 

mente, no tocante às ligações do nordeste 

e sudoeste baiano ao porto de Vitória, do 

vem ser tributárias. 

rodoviária 

especial-

mineiro 

qual de-

( ... ). Vitória não permanecerá como simples local 

de trânsito do carvão e do ferro. Teremos que re-

ceber, em troca, na esteira desses minérios, um 

parque siderúrgico diversificado, indústrias de 

base e moderna coqueria para o integral 

menta dos derivados do carvão.,,30 

aproveita-

o candidato da Coligação Democrática - Francisco La-

cerda de Aguiar - também, manteve-se dentro dos mesmos pa-

râmetros que haviam direcionado sua gestão, em 1955/58. Os 

pontos básicos de seu programa de governo, refletiram a mes-
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ma tendência, porém a tonalidade populista viria bem mais 

acentuada. 

Assim, seu programa-plataforma inovava ao incorporar 

a forma genérica e global de definição das prioridades de 

atuação sem deter-se a um setor específico da administração 

pública ou da atividade econômica. Seu enfoque foi dado a 

partir das questões básicas que estavam colocadas no ambien-

te sócio-econômico do Espírito Santo. Para tanto, especifi-

cou doze metas-programa 31 colocadas como alternativa de solu-

ção para as referidas questões. Estas abrangiam medidas tan-

to no plano econômico como no social e expressaram, parti-

cularmente, os anseios das classes populares urbanas e do 

pequeno e médio produtor rural. 

Por outro lado, imprimia, em seus contornos mais ge-

rais, uma forte identificação com a linha dh . 32 a emarlsta do 

pop~lismo brasileiro. Linha esta que associava a imagem pa-

triarcal de Adhemar de Barros à possibilidade da realização 

de um governo generoso de "amor", "paz" e de "tranquilidade". 

Tal imagem se traduzia na percepção do eleitorado pela pos-

sibilidade de um Estado assistencial, protetor, ao qual se 

poderia recorrer, em caso de qualquer dificuldade, sem os 

impedimentos de uma burocracia racional e impessoal. Para 

tanto, o Governo precisava estar próximo, junto às necessida-

des do povo. Nesse sentido, o programa de Lacerda de Aguiar 

passava pela "descentralização administrativa com a criação 

de Secretarias Regionais de Governo", a qual constituia uma 

das principais metas de seu Programa. 
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o trecho a seguir evidencia as colocações 

acerca do conteúdo mais geral da proposta de Governo 

cerda de Aguiar. 

feitas 

de La-

" ( . . .) O P I a n o d e G o ver no, (...), i n c I u i m e tas d e 

profundo alcance popular, como a criaç~o da Caixa 

Econômica Estadual, destinada ao financiamento, a 

prazo longo, aos realmente necessitados, possibi-

litando-Ihes a aquisiç~o de casa própria e recursos 

para assistência médica e social, além de 

financiamentos. Por outro lado, no plano 

outros 

adminis-

trativo, a criaç~o das Secretarias regionais de 

Governo, visando a descentralizaç~o da administra-

ç~o estadual, com o objetivo de uma assistência di-

reta aos interesses municipais, ( ... ), e de 

ções imediatas para os problemas locais. 

Também a execuç~o de um plano de construção 

solu-

de es-

tradas de penetração, ligando as zonas produtoras 

às estradas tronco, visando ao mais rápido e fácil 

escoamento da produç~o agrícola e industrial, é 

ponto importante das metas do programa de 

no, ( ... ).,,33 

gover-
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. As campanhas eleitorais 

As campanhas eleitorais, por seu turno, marcaram a 

contraposição das formas distintas de abordagem do eleito-

rado que os dois grupos em ação expressavam. 

De um lado os pessedistas e seus aliados não foram, 

suficientemente, perspicazes para perceber as mutações que 

estavam ocorrendo a nível das práticas de classe, e assim inovar 

mais, em suas campanhas. Mantiveram-se, também, nesse nível, 

inflexíveis. Novamente, apostaram na solidariedade das eli-

tes rurais que, pela via "coronelística", assegurava o seu 

domínio. E, para o meio urbano, além dos usuais comícios, 

utilizaram largamente a televisão, a qual estava sendo in-

troduzida no Estado. Porém o tom de suas mensagens não se 

modificou muito. Repetiram, praticamente, a mesma estratégia 

da fracassada campanha de 1954, no sentido de enaltecimento 

do candidato·como o mais cap3Z, o único que poderia resolver 

os problemas do Espírito Santo a contento. 

Nesse sentido, ela esteve centrada na divulgação da 

obra do Governo Jones e no que ele significava, em termos 

de progresso para o Estado. Ao lado dessa exaltação do can-

didato e de seus feitos contrapunha-se críticas à administra-

ção Lacerda de Aguiar e apresentava-se "Chiquinho" como "o 

devedor de promessas", o bonachão e inconseqüente no trato 

d ' 'bl' 34 a COlsa pu lca. 

Outro ponto de destaque esteve na imagem de coesão, 

unidade e coerência que buscavam passar do PSD. O Partido 
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era apresentado como o invencível. Como aquele que marchava 

coeso e unido p3ra as urnas, sob a liderança de Carlos Lin

denberg e Jones dos Santos Neves que "unidos foram consagra

dos para a vitória". 

Por outra parte, a campanha pessedista, continuou, 

ainda, com seu tradicional destaque para as adesões, de úl-

tima hora, de lideranças de outros partidos ao PSD, através 

do Jornal A Gazeta. Isso, ao mesmo em que se apresentava 

uma imagem dividida e de incoerência dos Partidos Coligados, 

denominados pelo Jornal de "Barafunda coligada".35 

Na fase final da campanha A Gazeta deu grande ênfa

se as cham:tdas "violências" e "perseguições" aos adeptos dos 

pessedistas encaminhadas pelo Governo. 36 Vale lembrar que 

naquele momento, Asdrubal Soares, membro do PSP e Secretário 

de Governo, durante a gestão de Carlos Lindenberg, era o Go-

vernador do Estado. Ele fora eleito, pela Assembléia Legis-

lativa, para substituir Carlos Lindenberg que concorria ao 

Senado, porque o vice- Governador - Raul Giuberti - também 

havia saído para disputar uma das vagas ao Senado pela Coli

gação Democrática. 

A campanha dos partidos coligados,37 por sua vez, 

revidou em tom altamente populista, o ataque de que era alvo. 

Com muita propriedade, e ainda, contando com o carisma de 

Francisco Lacerda de Aguiar, novamente, utilizaram o "slogam" 

como mola mestra da campanha. Assim, a frase: "Sem ódio, 



nem rancor Chiquinho p1ra Governador", imprimiu 

rítmo da campanha oposicionista. o ataque dos 
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o tom e o 

pessedistas 

passou a ser qualificado, nos comícios, como manifestação de 

desespero de última hora. Por isso, os partidos coligados 

não revidavam na mesma moeda as acusações que lhes eram fei-

tas. A elas contrapunham a idéia de perdão, de amor, "não ha

via ódio, nem rancores" nas forças políticas expressas por 

"Chiquinho". Propunha-se, paralelamente, um governo de "Paz", 

de "Tranquilidade", aliado a uma esperança de ascenção soci

al, de maior participação dos humildes e marginalizados da 

sociedade, pelas oligarquias exploradoras. 

o Estado expresso nessa imagem patriarcal de "Chi-

quinho" facilitaria a ascenção desses "desprotegidos" da 

chamada "raia mi úda", pela abertura de caminhos para supera-

ção de suas situações de "pobres", de "desamparados", no 

meio social. Nesse sentido, "Chiquinho" era apresentado 

como um cidadão do povo, que estava próximo, no meio do pJvo, 

para socorrê-lo, protegê-lo, e não distante em um pedestal 

inacessível. Conhecia a cada um, comprimentava a todos in

distintamente. Seus comícios eram precedidos por visitas do

miciliares. Chiquinho convidava, particularmente, a todos. 

Estabeleceu-se, assim, o caráter de amigo, de pessoa identi

ficada com as questões do dia a dia do povo. Portanto, o 

homem que ~eria suprir as carências e instatisfações indivi

duais de c~da um dos "desprotegidos", se eleito fosse. 

Os depoimentos de Joaquim Leite de Almeida e de Se

tembrino Pelissari, sobre a forma como se realizou a campanha 

política, explicitam o caráter da mensagem veiculada. 
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Com efeito, Joaquim L. de Almeida, se refere as cam-

panhas de "Chiquinho" nos seguintes termos: 

"( ... ) As Campanhas do Chiquinho foram feitas em 

cima dos chamados comícios relâmpagos (eu fui o in-

trodutor dessa forma aqui em Vitória) realizados 

por correligionários em vários pontos da cidade, e 

em torno da estratégia pessoal de Chiquinho. O Chi-

quinho, por exemplo, se ele viesse fazer um comício 

em Vitória, e o comício estava marcado para depois 

de amanh~, ele passava três dias em Vitória. Duran-

te esses dias, prévios ao comício, ele passava vi-

sitando todos os bairros de Vitória, casa por casa, 

convidando para o comício no dia "X", na praça oi-

to. ( ... ). 

Com essa visitaç~o ele levava um papo com o pessoal, 

tornava-se próximo, amigo. E, convidava, pessoal-

mente, cada um dizendo: 'Oh! hoje à noite quero 

ver você lá no comício! A mesma estratégia era 

·1· d . t . ,38 utl Iza a no In erIor.' 

Setembrino Pelissari, assim se expressa: 

"A campanha de 1962, praticamente, realizou-se com 

a mesma estratégia utilizada em 1954. A diferença 

era que, agora, os meios de comunicaç~o de massa 

já estavam atuando. Já existia a televisão, a TV 

Vitória, do Jo~o Calmon, que era do PSD. Ela abran-

gia só a Grande Vitória, mas era onde o eleitorado 

estava mais concentrado. A televis~o estava a fa-

vor do Jones que era candidato contra Chiquinho. 



Essa televisão castigava muito o Chiquinho. ( ... ). 

( ................ ) 

Nós então, nos comícios, colocavamos que Chiquinho, 

mais uma vez, perdoava os adversários. Sem ódio e 

sem rancores o Chiquinho ia voltar, não ia per se-

guir ninguém. o funcionário podia ficar despreocu-

pado, podia votar em quem quizesse, não 

39 blema." 

. Resultados Eleitorais 

tinha pro-
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Os resultados eleitorais, pela última vez, durante 

a vigência do regime democrático, confirmam a polarização, 

mais ou menos equitativa, do eleitorado ao redor dos dois 

grupos de forças políticas evidenciados ao longo das análi-

ses realizadas. Em síntese, os pessedista, de um 

os partidos coligados, de outro. Corroboram as 

lado, e 

colocações 

efetuadas no sentido de que, sozinho o PSD não sobrepujava a 

força do PTB, UDN, PSP e PRP, caso eles se aliassem. 

vencer o PSD precisava do apoio de, pelo menos um, 

Para 

desses 

quatro partidos, que assim, pendia o fiel da balança a seu 

favor. Os dados dos quadros IX.47, IX.48, IX.49 mostram os 

resultados referentes aos votos obtidos para os cargos majo

ritários e Câmara Federal, disputados em aliança, pelos dois 

grupos. 

Com efeito, os partidos coligados venceram a disputa 
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para todos os cargos majoritários. Mas, a vitória obtida não 

foi muito folgada, pois os adversários ficaram bem próximos. 

Assim, Francisco L. de Aguiar obteve 52,0%, enquanto Jones 

dos Santos Neves obteve 48,0% dos votos partidários, dados à 

Governadoria. Para as duas vagas ao Senado, no entanto, a 

vitória dos coligados foi mais tranquila na medida em que 

obtiveram 58,9%, e os pessedistas, apenas, 41,1% dos 

partidários. 

votos 

No nível proporcional, a Câmara Federal refletiu a 

mesma tendência da Governadoria obtendo, inclusive, percen-

tuais idênticos. Com efeito, o preenchimento das vagas, que 

haviam sido aumentadas de 7 para 8, foi dividido, igualmente, 

em 4 para cada grupo. 

Na Assembléia, na medida em que não disputaram alia-

dos, a performance de cada um dos partidos, também nesse 

pleito, pode ser melhor avaliada. Antes, porém, há 

frisar que o número de vagas da Assembléia, também, 

40 mentado de 32 para 43. 

que se 

foi au-

Com efeito, o quadro IX.50 evidencia que o PSD conti-

nuou a perder espaço, pois enquanto, em 1958, ele 

32,6% dos votos partidários, nesse pleito ele só 

obtivera 

alcançou 

28,4%. Possuia, então 11 vagas que representavam 34,4% do 

total, passou a ter 13 vagas, que significou 30,2% do total. 

o PTB, também, perdeu uma fração de seu eleitorado, 

refletindo, assim, os efeitos da divisão do partido. Em 1958, 

conseguira 23,9%, nesse pleito, obteve 19,6% dos votos parti-

dários. Possuia 8 vagas e passou a ter 9, ou seja, detinha 



25,0%, das cadeiras, passou a deter apenas 20,9%. 

A UDN e o PRP mantiveram-se na mesma posição 

tavam, em 1958. Ambos obtiveram percentuais idênticos 

obtidos naquele pleito. A UDN, na verdade, refletiu 
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que es-

aos 

um li-

geiro acréscimo de 15,2% para 16,7% dos votos partidários. 

Percentuais estes que expressavam, também, o número de 

da UDN na Assembléia, isto é, respectivamente, 5 e 7. 

vagas 

o PRP, 

no entanto, manteve seus tradicionais 8 O~ , o. Suas vagas per-

maneceram no mesmo nível 6,0%, isto é 2, em 1958, e 3 em 

1962. 

o PSP, na realidade, foi o partido que obteve os 

maiores ganhos eleitorais. "Stricto sensu" ele venceu tanto 

a nível majoritário, como no proporcional. Isto porque La-

cerda de Aguiar concorreu filiado ao PSP, e para o Senado, 

uma das vagas foi conquistada por um líder pessepista (Raul 

Giubertil. Na Assembléia ele elevou sua participação de 16,0, 

em 1958, para 23,3% nesse pleito. Assim, suas vagas amplia-

ram-se de 15,6 para 23,6%, o que significou um acréscimo de 

5 para 10 cadeiras. 

Finalmente o PDC, que disputou junto com os coliga-

dos, obteve 2,7% dos votos partidários e conseguiu conquistar 

uma vaga na Assembléia. E o PSB, que tentou sozinho, não 

conseguiu eleger nenhum candidato, pois obteve apenas 1 , 0% 

dos votos partidários, não atingindo o quociente eleitoral. 

Em suma, tanto o processo político eleitoral, como os 

resultados das eleições evidenciam que no início dos anos 60 

o Espírito Santo vivia um momento singular de seu devir 
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histórico. Isso na medida em que as rupturas, que vinham 

ocorrendo em sua base sócio-econômica, principalmente a par-

tir dos rebatimentos do desenvolvimento nacional, passaram a 

se refletir mais intensamente a nível da dinâmica social, 

constituindo uma conjuntura onde os contrastes entre o "novo" 

e o "velho" foram exarcebados. 

Assim, de um lado, o debate em torno do desenvolvi-

mento econômico, encaminhado durante a gestão Carlos Linden-

berg ("Seminários Pró-Desenvolvimento Econômico do Espírito 

Santo") trouxe à tona as questões do "desenvolvimento" ver-

sus "subdesenvolvimento", acelerando o processo de cisões 

no plano ideológico; de outro, as transformações que ocorriam 

na base econômica decorrentes da erradicação do café, ao li-

berar expressi vos contingentes da população rural que se di-

rigia para o meio urbano, principalmente, para a região da 

Grande Vitória, aumentou a população urbana do Estado. Com 

isso o número de indivíduos em "situação de disponibilidade 

para participação 
• 41 

polltica" foi significati vamente ampliado 

(ver quadro 111.07). Com efeito, as chances dos partidos que 

utilizavam formas populistas de articulação e mediação com 

as classes populares se tornaram mais promissoras, do que a 

daqueles partidos mais tradicionais e conservadores. 

Por isso, os partidos coligados obtiveram desta feita 

uma vitória mais expressiva do que aquela obtida em 1954. 

Com isso a margem de manobra da Coligação Democrática em re-

lação ao PSD foi expandida, na medida em que a vítoria a 

nível majoritário foi acompanhada de um rearranjo na composi-

ção, tanto da Câmara Federal, como da Assembléia Legislati-
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va. Assim, se na Câmara Federal a divisão de forças torna-

ram-se equitativas, na Assembléia Legislativa os partidos 

coligados tornaram-se majoritários. Posto que, o número de 

vagas conseguidas, na Assembléia, pelos partidos coligados 

totalizou 30 (PSP + PTB + UDN + PRP + PDC), enquanto que o 

PSD conseguiu, apenas, 13 vagas (ver quadro IX.41). 

Por conseguinte, a vitória da Coligação 

para o Governo Estadual, nesse pleito, significou 

rearranjo na correlação de forças no poder, tanto 

como central. Com isso, como se verá a seguir, 

Democrática 

também um 

regional 

as forças 

expressas pelos partidos coligados tiveram maior espaço para 

atuação no direcionamento da política de desenvolvimento 

sócio-econômico estadual. Assim, embora a atuação dessas 

forças fosse interceptada pelo movim=nto pOlítico-militar de 

64, que desmobilizaria o processo, em curso, em outro nível, 

enquanto elas detiveram a direção política do Aparelho Regio

nal de Estado elas conseguiram ser mais atuantes do que o 

foram durante o período de 1955 a 1958. 
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2. A ACAO DO ESTADO SOB A DIRECAO DE FRANCISCO LACERDA DE 

AGUIAR 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES 

Francisco Lacerda de Aguiar, como foi indicado, assu

miu a direção do Aparelho Regional de Estado apoiado, prati

camente, pelos mesmos partidos que deram suporte a seu primei 

ro governo. Tal correlação de forças trouxe, novamente, à 

tona as formas de articulação e composição que vigiram naque

le período. Isso em relação ao preenchimento dos cargos de 

direção que se efetuou, através de negociações inter-partidá

rias, reservando-se, a cada partido, o direito de indicar pe

lo menos um Secretário, e também no que concerne a dinâmica 

de funcionamento do Estado. Essa recuperou o padrão mais 

flexível de articulação, tanto a nível de execução das ati

vidades, em cada Órgão do Aparelho, como a nível de relacio

namento com as práticas das classes sociais. Mais precisa

mente, a forma populista de mediação e de articulação voltou 

a integrar o "modus operandis n de ação do Estado. 

O Aparelho Regional de Estado, no entanto, não era 

o mesmo. Tanto Carlos Lindenberg como seu sucessor, Asdrubal 

Soares, haviam realizado algumas modificações estruturais na 

compJsição dos órgãos. O primeiro criou o Conselho de Desen 

volvimento Econômico - CODEC, e o segundo as Secretarias de 

Indústria e Comércio e a de Saúde e Assistência. Apesar des-

ses órgãos prescindirem, ainda, de regulamentação e estrutu

ração internas, eles faziam parte do conjunto de Aparelhos, 
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com direção relativamente autônoma, configurando e expressan

do áreas de interesses distintos e, portanto, com atividades 

específicas. Nesse sentido o CODEC e a Secretaria de In

dústria e Comércio era resultante, sobretudo, da maior orga

nização das forças industriais emergentes que, através da 

FINDES e, posteriormente, dos Grupos de Trabalho na Secreta

ria de Fazenda, haviam forçado a modernização do Aparelho de 

Estado, visando o atendimento das demandas colocadas p~r 

essas forças. A Secretaria de Saúde, no entanto, expressou 

mais a tendência à especialização do Aparelho Regional de 

Estado, em função de efeitos miméticos do Aparelho Central 

de Estado, do que uma medida no sentido de atender 

concretas de determinadas forças sociais. 

pressões 

Por outro lado, a primeira experiência de governo de 

Francisco Lacerda de Aguiar havia lhe mostrado os limites e 

possibilidades concretas implícitas na tarefa de governar. 

Nesse sentido, Lacerda de Aguiar retornou muito mais seguro 

de seus propósitos, e seu governo, ao contrário da primeira 

gestão, assumiria contornos bem mais nítidos em termos do 

conteúdo expresso pelas políticas implementadas. Além disso, 

a ação, em curso, não sofreria solução de continuidade ao 

longo do período. Assim, apesar dele nuclear uma correlação 

de forças políticas diversificadas, em term~s de bases de 

interesses, e ainda, mesclada por tendências ideológicas dis-

tintas, ele não se deixaria enredar, tão intensamente, na 

trama colocada pelos diversos partidos que davam suporte a 

dita correlação. Com isso a instabilidade político-adminis-

trativa que caracterizou seu primeiro governo seria minimiza-
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da e as frequentes mudanças dos dirigentes dos respectivos 

Aparelhos não se registraria na mesma intensidade com que se 

efetivou naquele período. 

o quadro VIIL31 mostra que houve mudanças, mas que, 

além de terem sido em número bem menor, suas razões na maio

ria dos casos, não se originaram por fissuras inter-partidá

rias e necessidades de acomodações no interior do bloco de 

forças no poder regional. Verifica-se que os motivos, em 

geral, ou foram particulares ou decorreram do movimento po

lítico-militar de março de 64, que provocou um certo rear

ranjo em alguns Órgãos do Estado. 

Em termos dos Ap3relhos que detiveram maior poder de 

decisão e de definição dos rumJs da política pública se vera 

que, à medida que a ação governamental seria orientada para 

o atendimento das demandas do setor agrário, a Secretaria de 

Agricultura Terras e Colonização subsidiada pela ACARES-

Associação de Crédito e Assistência Rural do Espíiito Santo 

concentrou, preponderantemente, essas atividades. 

2.2. DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 

O retorno de Francisco Lacerda de Aguiar à direção do 

Aparelho Regional de Estado, por um lado expressou os efeitos 

da ascenção do populismo no Espírito Santo, por outro, seu 

governo foi marcado pelos reflexos dos movimentos sócio-po

líticos, que ocorriam a nível nacional, os quais culminaram 
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com a Revolução de março de 1964. Concretamente, significou 

a rearticulação do pacto populista de dominação pelas di-

versas forças políticas que integravam a Coligação Democráti-

ca, bem como, a reintrodução da forma populista de gestão nos 

Aparelhos de Estado do Espírito Santo. 

o fato de Lacerda de Aguiar ter assumido a direção 

do Aparelho Regional de Estado, na ante-véspera da revolução 

de 64, se, de uma perspectiva de tempo, anuncia os limites e 

obstáculos iminentes que a interceptaria, ainda no início, e 

marcaria seu fim prematuro; do ponto de vista imediato, isto 

é, do momento histórico vivenciado, tal volta de Lacerda de 

Aguiar foi, particularmente, providencial da perspectiva das 

classes subalternas. Isso porque a conjuntura de pressões 

sociais por reformas de base, encaminhadas a nível nacional, 

e as resultantes diretrizes no sentido de se atender boa par-

d 1 o o dO - 42 G te aque as relVln lcaçoes, outorgaram, ao overno Lacerda 

de Aguiar, condições para realização de políticas mais volta-

das para objetivos sociais. Com efeito, principalmente a ní-

vel do discurso, as políticas formuladas, no plano estadual 

estiveram muito mais comprometidas com os interesses das 

classes dominadas, principalmente, a pequena produção rural, 

do que com os interesses das oligarquias dominantes tanto a 

agrofundiária como a mercantil-exportadora. 

Todavia, é preciso ressaltar, de um lado, o caráter 

populista dessas políticas, e de outro, os efeitos desestru-

turadores que a crise da economia cafeeira, iniciada por vol-

ta de 1956, estava provocando, tanto na estrutura produtiva 

como nas relações de produção no Espírito Santo. Nesse sen-



662 

tido, o pacto populista incluia forças conservadoras (agro-

fundiárias, mercantis-exportadoras, pequena e média produção 

rural) que atuavam, sobretudo, no sentido de preservar a es-

trutura econômica vigente. Ou seja, não interessava ~ gran-

de parte das forças políticas integrantes do bloco regional 

no poder a desestruturação da forma de produção existente no 

Espírito Santo, a qual estava sendo induzida, principalmente, 

por forças exógenas. Por isso, da perspectiva dessas forças 

era preciso atuar no sentido de minimizar esse processo; além 

disso, há que se ter presente o conteúdo paternalista e de 

cooptação, próprio da forma populista de mediação que carac-

terizou o Governo Lacerda de Aguiar. 

Efetivamente, Lacerda de Aguiar começou a governar 

no momento em que João Goulart assumia plenos poderes e reo-

rientava a política de desenvolvimento sócio-econômico nacio-

1 1 , h " d 43 A d L d d na numa ln a malS a esquer a. pesar e acer a e 

Aguiar, pessoalmente, não se identificar muito com as corren-

tes de esquerda ele convivia habilmente, com elas. Além dis-

so, o fato de ele ter sido eleito com o apoio expressivo de 

forças políticas identificadas com essas correntes ideoló-

gicas, agregadas principalmente em torno do PTB, introduziu 

no novo equilíbrio de forças pressões por políticas de cunho 

mais socializantes. 

Assim, enquanto o contexto político nacional conferia 

ao novo Governo um maior respaldo para propor medidas no sen-

tido de se atender realmente aos interesses das classes menos 

favorecidas as novas forças políticas na direção do Aparelho 

Regional de Estado se encarregariam da formulação e execução 
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de políticas de maior alcance social, como por exemplo, o 

"Plano de Industrialização Rural" e o "Plano Educacional de 

Emergência". 

É bem verdade que o delineamento político mais geral, 

das ações do Governo Aguiar, esteve revestido pela aura popu

lista que marcou sua campanha eleitoral, e refletiu as ten

tências dos encaminhamentos que estavam sendo colocados, no 

plano nacional, em termos das soluções para as inúmeras ques

tões que existiam naquele nível. Não obstante, tal forma, não 

deixou de expressar o atendimento das demandas colocadas, 

principalmente, pelas classes formadas na pequena e média 

produção rural, além de contemplar, também, as agrofundiárias 

mais conservadoras, nucleadas por Lacerda de Aguiar. Pois os 

objetivos finais perseguidos, como se verá, visava atender 

ao conjunto rural, na medida que a crise da economia cafeeira 

atingia a todos indistintamente. Isso sem deixar de promover 

os necessários ajustes e concessões para as demais frações 

que compunham a correlação de forças no poder. 

Nesse sentido, os rumos da política econômica seriam 

atualizados, em relação a aquele impresso em 1955/58, pela 

incorporação de novas formas de abordagem às questões pre-

sentes. Porém, em essência, ele não se desviaria daquele 

traçado. 
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. Rumos definidos pelo pacto populista para o desenvolvimento 

do Espírito Santo 

o discurso que Francisco Lacerda de Aguiar 

ou, na Assembléia Legislativa, por ocasião de sua 

pronunci

posse no 

Governo, revela nitidamente os pontos de convergência exis-

tentes entre os propósitos anunciados, nesse evento, com 

aqueles anunciados em 1955. Além disso, salienta a imagem de 

concórdia, paz e prosperidade como "ethos" que ele pretendia 

imprimir a seu Governo. Claro está que a segunda caracterís-

tica decorre da inspiração adhemarista que vinha 

sua prática política. 

Com efeito, Lacerda de Aguiar expõe, nos 

permeando 

seguintes 

termos, as linhas mestras que orientariam sua administração: 

"( ... ) Estou perfeitamente capacitado (sic) de que 

não são otimistas as perspectivas que envolvem o 

período governamental que hoje se inicia. Sofre o 

Espírito Santo, com mais acentuada incidência, pe-

las peculiaridades de suas bases econômicas as di-

ficuldades que, dia a dia, agravam a situação na-

cional. Ingressaremos agora, após a reformulação 

institucional do País, numa fase de profundas re-

formas de base que, por certo, exigirão 

pesados sacrifícios do povo, ( ... ). 

novos e 

( ... ). Devemos estar preparados para dar nossa cota 

de contribuição e sacrifício cívico em favor da sa

grada causa da Pátria que desejamos ver forte, pro-

gressista, respeitada e economicamente independen-



te. 

Venho animado dos mais sadios propósitos de dar ao 

Espirito Santo um governo de paz e prosperidade. 

( ... ) . 

( . . .......... ) 

( ... ). Pretendo dar destaque ao programa que obje-

tiva o incre.ento da produçfto agrícola, através de 

providências recomendadas pela técnica moderna, bem 

como, pela adoção de uma politica agrária de alto 

alcance social e cristão, possibilitando aos que 

desejam realmente produzir o acesso a terra e aos 

meios de produção. o aumento do nosso potencial 

hidroelétrico, bem assim, a vinda de energia de 

outras fontes, pertencentes ao esquema energético 

do pais é assunto que já merece a minha atenção e 

se acha praticamente esquematizado, 
44 

( ... ) " . 
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Fica claro, portanto, que a direção que se objetiva-

va imprimir à política de desenvolvimento sócio-econômico es-

tava, novamente, voltada para o setor agrícola e, em certo 

sentido, como se verá, procurava conter o processo de deses-

truturação da base econômica que começava a se configurar 

no meio rural espiritossantense. Sob esse aspecto, Lacerda 

de hguiar, também, não se distanciou muito dos propósitos 

iniciais definidos pelo Governo Lindenberg (1959/62), prin-

cipalmente, no que concerne a sua política econômica ( "Pro-

grar..a de amparo à lavoura cafeeira"). Entretanto, na medida 

em q~e Francisco Lacerda de Aguiar atuava respaldado por um 

espectro mais abrangente de forças (Coligação Democrática), 



666 

do que aquele que deu suporte ao Governo Lindenberg (Aliança 

PSD/PSP), naturalmente, o Programa de Governo de Lacerda de 

Aguiar refletiu essa composição, incluindo um leque mais 

abrangente de medidas. 

Há que se ressaltar, porém, que, apesar da similari-

da de de propósitos de Lacerda de Aguiar, em relaçao à gestão 

de 1955/58, o conteúdo efetivo que acabou se consubstancian-

do, na ação governamental, viria revestido por contornos ni-

tidamente distintos daqueles que foram visualizados para 

seu primeiro Governo. Isso em virtude, tanto da conjuntura 

pOlítica nacional, como da presença de forças progressistas 

nos quadros dirigentes do Aparelho Regional de Estado. 

Com efeito, o sentido da política econômica seria 

direcionado para o setor agropecuário, mas, não na forma in-

diferenciada e desarticulada como ocorrera em seu primeiro 

período administrativo. Sob este aspecto, o conteúdo expres-

so pela política econômica viria, explicitamente, comprometi-

do com objetivos de promover a elevação do padrão de vida da 

grande parcela da população rural vinculada à pequena e média 

propriedade. Esta, desde os primórdios da colonização es-

trangeira, estivera abandonada a sua própria sorte e, no mo-

mento, sofria os efeitos da crise da economia cafeeira. Por-

tanto, a política do Governo Lacerda de Aguiar visava rein-

tegrá-la em outras atividades produtivas. Para tanto foram 

priorizados mecanismos de intervenção que contribuiriam, efe-

tivamente, para uma redistribuição mais equitativa do produto 

, 1 b 'd ' 1 45 sOCla o tl o no melO rura . 
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Assim, tanto o elenco de metas que Lacerda de Aguiar 

fixou como Programa de Governo, em sua campanha eleitoral, co

mo as diretrizes básicas que definiu em seu discurso de pos-

se, se assentaram em torno de um programa integrado de ação 

que tinha por carro chefe a reorientação do desenvolvimento 

agrícola do Espírito Santo. Tal reorientação visava, sobre-

tudo, livrá-lo da estagnação e decadência econômica, através 

da diversificação agrícola. Porém, com objetivo explícito 

de manter a estrutura fund~ária existente, predominantemente 

formada por pequenas e médias propriedades, e melhor distri

buição da renda per cápita. 46 

Em essência o Programa de Ação Governamental consubs

tanciou-se em torno dos seguintes objetivos básicos: 47 

· Diversificação da produção agrícola via crédito ru

ral orientado; 

· Estímulo a formação de agroindústrias, como ativi-

dade complementar para setor agropecuário, 

cooperativa de produção; 

através da forma 

· Erradicação do analfabetismo rural através da in

trodução de novos métodos para a educação rural, e ampliação 

da rede escolar básica. 
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. Pressupostos básicos que orientaram a formulação das polí-

ticas públicas 

Esses objetivos foram articulados e integrados em 

dois planos de ação: "Plano de Industrialização Rural" e 

"Plano Educacional de Emerg~ncia". O Plano de Industrializa-

ção Rural, na verdade, constituia-se no coroamento de toda 

urna política de desenvolvimento agrícola planejada para ser 

implementada no Espírito Santo. 

Em seus aspectos fundamentais, os objetivos de de-

senvolvimento s6cio-econ6mico, formulados pela equipe de go-

verno de "Chiquinho", guardava estreita semelhança com aque-

les formulados pela ACARES - Associação de Crédito e assis-

t~ncia Rural do Espírito Santo, para execução no tri~nio 

1963/65, consubstanciados no seu "Plano Diretor: 1963/65 

Desenvolvimento para a Agricultura do Espírito Santo".48 

Esse plano da ACARES seguia de perto as orientações 

do Plano Trienal de Desenvolvimento Econ6mico e Social 

1963/65, da Presid~ncia da República e do Plano Diretor Quin-

quenal 1961/65 da ABCAR - Associação Brasileira de Crédito e 

Assist~ncia Rural, organização a cujo sistema a ACARES per-

o 49 ( ~ dO 3) tenCla. Ver apen lce nº . 

Apesar do Plano Diretor: 1963/65, da ACARES, não ter 

sido implementado na íntegra, pela sua desarticulação no pos 

64, ele fornece elementos cruciais para compreensão do pro-

cesso de constituição e articulação de interesses de classe 

a nível do Aparelho Regional de Estado, no Espírito Santo. Isso 
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na medida em que ele caracteriza e especifica uma outra esfe

ra institucional de agregação e mediação de interesses, além 

da burocracia pública e organizações partidárias. Na verdade, 

a ACARES cristalizaria a agregação de uma outra linha de 

clivagens sócio-econBmicas, distinta daquela que se 

em torno da Federação das Indústrias do Estado do 

agregava 

Espírito 

Santo - FINDES, cuja forma de articulação e inserção daqueles 

interesses, no Estado, se analisou ao se enfocar a 

Carlos Lindenberg (1959/62). 

gestão 

Interessante notar que ambas as organizações - ACARES 

e FINDES - passam a atuar no sentido de produzir alterações 

na condução da política pública, simultaneamente, nJ governo 

de Carlos Lindenberg. Porém, a ACARES apesar de ter conse

guido alguns ganhos (Leis nQs. 1490, de 13/05/60; e 1.634, 

de 21/08/61) perdeu terreno para a FINDES em termos de espa

ço político no Aparelho de Estado. Todavia, ambas, nesse pe

ríodo, concentraram suas atividades no sentido de criar pré

condições, em termos de produção de conhecimento da realida

de sócio-econBmica do Espírito Santo, para uma ação mais per

tinente no período governamental seguinte. 

Embora não tenham atuado totalmente desvinculadas, am-

bas produziram um minucioso diagnóstico da situação social, 

eco~Bmica e cultural do Estado, bem como de suas potenciali

dades. Assim, os estudos da FINDES que tiveram origem com o 

"Se~inário Pró-desenvolvimento Sócio-econBmico do Espírito 

Sar.~o" e foram, posteriormente, realizados em conjunto com 

o Serviço Social Rural - SSR, concretizou-se no substancioso 
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doc~mento denominado: wDesenvolvimento municipal e níveis de 

vida do Estado do Espírito Santo, publicado pelo Serviço So

cial Rural, Conselho Regional do Espírito Santo, em maio de 

1962.
50 

E os estudos produzidos pela ACARES, em muitos pon-

tos embasado, no documento publicado pelo SSR, acima refe-

rido, foram sintetizados no aludido Plano Diretor: 

datado de abril de 1963. 

1963/65, 

Em termos de diagnóstico, isto é, da determinação dos 

prir.cipais pontos de estrangulamento que entravavam a econo-

mia capixaba, suas análises e conclusões foram praticamente 

idênticas. Entretanto, do ponto de vista das premissas que 

orientaram tanto a hierarquização das questões como as alter

nativas de soluções, os conteúdos, expressos por cada um jos 

doc~mentos, são substancialmente diferentes. Apesar dos es-

copos de abrangência dos documentos não ser o mesmo, tal es-

pecificidade não invalida.o caráter distinto subjacente às 

suas respectivas orientações. 

Ambos enumeraram, ao lado da reduzida significância 

territorial, econômica e política do Espírito Santo, no con-

tex~o nacional, os seguintes fatores como principais determi

nan~es do atraso e estagnação econômica que tornava o Estado 

"pobre e subdesenvolvido·: o mecanismo da transferência de 

rene a para as regiões mais desenvolvidas e a estrutura primá-

ria de sua produção, excessivamente, dependente da economia 

cafeeira. Esta última tornava a economia estadual por demais 

sujeita a todas as vicissitudes enfrentadas pela economia ca

feeira a nível nacional. Na medida que o Espírito Santo não 

poss~ia uma forma econômica alternativa para atenuar os im-
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pactos negativos resultantes dessas crises, seus reflexos se 

faziam sentir mais inten~nte na dinâmica geral do processo 

econômico que vivia períodos de estagnação e decadência. Além 

disso, o Espírito Santo pagava, na maioria das vezes, por 

problemas que não contribuia para criar, como era o caso mo-

m2ntâneo, da crise de superprodução, do final dos anos 50. 

Isso porque estava sujeito às mesmas medidas restritivas para 

a exportação e retenção do produto, implementadas, princi-

palmente, a partir de 1961, que deveriam ser direcionadas, 

apenas, para aqueles Estados que contribuiam, de fato, para 

tal situação. Todavia, na medida que a política cafeeira era 

ditada, a nível nacional, não levando em conta as especifici-

dades regionais, o Espírito Santo arcava, devido a seu redu-

zido poder de barganha, para interferir no processo, com to-

dos os efeitos negativos, tanto os oriundos das medidas go-

vernam2ntais, como os da própria crise em si. Com isso, 

acirrava-se o "circulo vicioso de pobreza e estagnação econ6-

. d d 51 mlca o esta o". 

No âmbito das medidas sugeridas, para corrigir as 

distorções verificadas, os referidos documentos registraram 

formas distintas de equacionar e priorizar as alternativas 

de s0luções. 

Assim, o documento produzido pela FINDES e pelo SSR, 

a partir de um equacionamento mais geral, a nível do supri-

mento de infra-estrutura básica, estabelecia, em grandes li-

nhas, um roteiro de empreendimentos que possibilitaria um 

"desenvolvimento acelerado" para a Região. Em essência pre-
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conizava-se a necessidade de diversificação econômica que de

veria se concretizar pela ampliação do parque industrial do 

Estado. Assim, a industrialização deveria passar a ser o 

carro chefe que conduziria o desenvolvimento sócio-econômico 

do Espírito Santo. Para tanto era necessário, apenas, indu

zir o processo, através da criação das pré-condições necessá

rias, pelo Estado. A partir daí, seus passos estariam desa-

tados e a industrialização, concebida como sinônimo de de-

sen\"olvimento, seguiria a mesma trilha percorrida nos Estados 

"mais desenvolvidos" do território nacional. (Ver apêndice 

nº 3). 

o Plano Diretor da ACARES, apesar de estar voltado 

exclusivamente para o meio rural e reconhecer, explicitamen-

te, suas limitações, em termos de meios e recursos, para in

ter\-ir, propunha uma ação integrada para o setor agrícola, 

cujo objetivo final, também, era a diversificação econômica 

e o concomitante desenvolvimento sócio-econômico. 

Sua diferença fundamental estava no ponto de partida 

para tal processo. Assim, enquanto o documento do SSR pro-

punha a intervenção, a partir da criação de infra-estrutura 

básica capaz de permitir a diversificação, via implantação 

de indústrias, não passando pela questão da distribuição de 

renda, o Plano da ACARES partia exatamente dessa questão. 

Para tanto o Plano Diretor da ACARES considerava que 

os objetivos básicos de sua ação eram: 

. Elevação do nível de renda e a sua 

rítmo crescente e sustentado; 

perpetuação em 
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Distribuição da renda em proporções mais justas; 

. Desenvolvimento social para elevação dos níveis bá-

sicos de vida (alimentação, habitação, higiene, saúde, etc. ) 

e dos níveis sociais de convivência (relações familiares, 

conforto doméstico, cultura, lazeres, etc.); 

. Promoção gradativa de mudanças sociais pela intro-

dução de novos conhecimentos e habilidades que gerem mudanças 

de mentalidades, hábitos e atitudes por parte das 

. 52 ruraIS. 

famílias 

Com essa definição mais geral o plano detalhava me-

tas a cumprir para cada objetivo especificado. A interven-

ção foi programada no sentido de cobrir zonas agrícolas ho-

mogêneas. Estas foram definidas em função dos produtos bá-

sicos (café, cacau, pecuária - leite e corte -, etc.) e dos 

produtos complementares (milho, mandioca, mamona, feijão, 

etc.) produzidos em cada uma. Foram especificadas 5 grandes 

zonas agrícolas cada uma ~ontendo diversas subzonas, as quais 

totalizavam 14 espaços homogêneos. Nesse espectro definiu-

se, como prioritárias para atuação, aquelas que tinham maior 

potencial para sustentar a ampliação da produçao com outros 

1 , d f' 53 produtos a em o ca e. 

Em síntese, a diversificação da estrutura 

passava pela diferenciação da produção agrícola. 

econômica 

Tal diver-

sificação deveria se concretizar através da orientação técni-

ca encaminhada pela ACARES, e cuja dinamização se efetivaria 

via crédito rural orientado. Este processo seria culminado 

com a implantação de indústrias que "utilizassem matérias 

primas agricolas" sob a forma cooperativa de produção. Além 
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disso, previa-se a ampliação do mercado de gêneros alimentÍ

cios para suprimento tanto da Grande Vitória como para expor

tação para outros mercados do território nacional. Isso em 

função das conclusões das rodovias (BR-101 e BR-262) que es

tavam sendo construídas, as quais facilitariam o acesso a 

Belo Horizonte, Guanabara e Nordeste. (Ver apêndice nº 3). 

Foram, portanto, as diretrizes e as formas de solu-

ções das questões, contidas nesse Plano Diretor da ACARES, 

que se constituiram na pedra angular para a montagem da Polí

tica de desenvolvimento do Governo Lacerda de Aguiar. Como 

foi indicado, há uma estreita correlação entre suas proposi

ções e aquelas contidas nos Programas de Governo, de "Chi

quinho". 

o que a observação mais atenta dos documentos anali

sados sugere é que eles foram produzidos com a intenção de 

subsidiar a futura ação governamental de cada um dos candi

datos que concorriam à sucessão estadual, no pleio de 1962. 

Como o candidato vencedor foi Francisco Lacerda de Aguiar, 

o qual fora apoiado também pelas forças de esquerda, presen

tes principalmente no PTB, naturalmente, o Plano Diretor da 

ACARES, mais comprometido com o pensamento dessas forças, 

encontrou maior espaço para sua implementação. Por outro la

do, há que se considerar a dimensão relativa às forças polí

ticas que patrocinaram a elaboração dos referidos Planos. 

Nesse sentido, o Plano produzido pela FINDES e pelo SSR re

presentava o equacionamento das questões do desenvolvimento 

estadual produzido pelas forças políticas adversárias, por-

tanto, não seriam as forças expressas pela Coligação Demo-
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crática que iriam buscar nele sua principal fonte de inspira

ção para a ação governamental, mesmo porque havia o Plano Di-

retor da ACARES, como alternativa. Além disso, esse Plano 

da ACARES estava mais próximo das diretrizes gerais que La-

cerda de Aguiar visualizava para a orientação de seu Gover-

no (destaque a programas que objetivava o incremento da pro

dução agrícola - discurso de posse) . 

. Conteúdo substantivo das políticas formuladas 

Concretamente os objetivos da Política de Desenvolvi

mento Sócio-Econômico, do Governo Lacerda de Aguiar, e os 

concomitantes planos de "Industrialização Rural" e "Educacio-

nal de Emergência", enumerados anteriormente, se 

nas seguintes formas de consecução. 

traduziram 

o "Plano de Industrialização Rural" consubstanciou-

se na aplicação de recursos financeiros em crédito orientado 

e na aquisição de plantas industriais para repasse financiado 

às cooperativas agrárias. Com base no Plano Diretor da 

ACARES e no zoneamento agrícola por ele ditado, o Plano de 

Ind~strialização previa a implantação de 52 agroindústias, 2 

armazéns de beneficiamento e padronização de sementes e 2 

parques de exposições agropecuárias. O custo global foi pro

jetado em oito bilhões de cruzeiros e sua implantação previs-

54 ta para os anos de 1964 e 1965. 

Como base de financiamento o plano previu a utilização 
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das seguintes fontes: dotações orçamentárias do Estado que 

cobriram 21,7% do total; participações da União, que co-

bririam mais 12,4%; sendo que, a maior parte dos recursos 

49,8%, deveria ser coberta por participações do IBC-GERCA, 

IAA e CVRD, e ainda, havia 16,1% cuja fonte não foi especi-

ficada mas que, certamente, deveria ser coberto por operações 

de crédito. (Ver quadro VIII.32). 

o "Plano Educacional de Emergência" visando erradi-

car o analfabetismo, constitui-se no segundo pilar básico da 

política de desenvolvimento concebida para o Espírito Santo. 

Isso na medida em que se orientava para a criação de condi-

ções que rompessem com o elitismo educacional vigente no Es-

tado. Sobre este aspecto, a Mensagem de Governo enviada à 

Assembléia, em março de 1965, ao comentar sobre a execução do 

Plano, assim se referia: 

"Co o o) ~ notória a deficiência do Sistema Escolar, 

empenhado na formação de elites intelectuais, e não 

em educar o povo ou em formar as lideranças que en-

frentarão os problemas práticos do desenvolvimento 

• o o I C )"55 economlCO e SOCIa o o o o 

Por conseguinte, o plano previa a ampliação do numero 

de classes e de matrículas e a introdução de novos métodos 

de educação rural que propiciassem uma 

dora dos recursos 
56 

humanos do Estado". 

"formação transforma-

Para tanto enfatiza-

va-se que a filosofia educacional deveria: 



"( ... ) ultrapassar os limites das áreas 

coordenando-se com os esforços de nossas 

escolares, 

técnicas 

agrícolas e sanitaristas, criará condiç~es para um 

desenvolvimento econômico mais acelerado proporcio

nado pelo Plano de Industrialização Rural."57 
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Assim, com um custo global projetado em tres bilhões 

e duzentos milhões de cruzeiros, o plano previa a construção 

de 1.080 novas salas de aula e de 4 ginásios, bem como a aqui-

sição de móveis e equipamentos para os mesmos. Tal meta, pre-

vista para 1966, elevaria o número de matrículas no 

primário para 271.000 e no ensino médio para 26.200. 

ensino 

Para financiar a execução do plano foi prevista a uti-

lização de dotações do orçamento estadual que contribuiria 

com 22,21% do total; dotações do orçamento da União que con

tribuiria com mais 56,82%, conforme previsão contida no Plano 

Trienal da Presidência da República 63/65; e, ainda, 20,97% 

do total, cuja fonte não foi especificada. (ver quadro VIII. 

33) . 

. Rebatimentos da política de desenvolvimento encaminhada por 

João Goulart, no Espírito Santo 

Efetivamente, todo o esforço governamental de Lacerda 

de Aguiar concentrou-se em torno da execução dos referidos 

Planos de Governo. Porém, com8 se enfatizou, seu Governo con-

tou nos primeiros 13 meses de gestão, com o respaldo e o apoio 
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do Governo Federal. Tal fato permitiu a Lacerda de Aguiar uma 

maior articulação para obtenção de recursos financeiros, e 

mesmo uma atuação mais ampla do Governo Federal no Espírito 

Santo. Coisa que ele não conseguiu em seu primeiro Governo. 

Isso porque, conforme, se frisou (Capítulo VI), os laços de 

solidariedade política existentes entre Lacerda de Aguiar e 

João Goulart eram bem mais estreitos do que aqueles que ele 

tinha com Juscelino Kubitschek. Com isso, enquanto Goulart 

perdurou no poder, Lacerda de Aguiar obteve pleno apoio para 

as realizações no plano regional. 

Assim, em termos da atuação do Governo Federal, o Es-

pírito Santo foi beneficiado pela política de investimento em 

infra-estutura (estradas, energia, aparelhamento portuário, 

etc.) iniciada pelo Governo Goulart. Isto porque, dentro da-

quilo que Goulart conseguiu realizar, as obras do Porto de Tu-

barão, iniciadas em 1962, constituiram-se em prioridade de seu 

Governo. Portanto, a CVRD recebeu aportes de recursos para a 

construção do referido Porto, o qual seria concluído pelo Go-

verno revolucionário, também, como . . ,. 58 
meta prlorltarla. Por 

outro lado, no plano de desenvolvimento e ampliação da side-

rurgia nacional, a Companhia Ferro e Aço de Vitória, teria seu 

capital elevado de 2 bilhões para 5,7 bilhões de cruzeiros, 

através de subscrições feitas pelo BNDE. Com isso o BNDE 

passou a deter 95% do total do capital da Empresa enquanto es-

ta aumentava sua capacidade de produção com a construção da 

Usina de Laminação do Ferro. 59 
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Enfim, a análise, a seguir, do processo de execução 

das políticas formuladas, bem como, dos limites que cercaram 

a ação governamental de Lacerda de Aguiar evidenciam que, 

apesar dos desencontros e das inúmeras dificuldades vicencia-

das pelo Governo Federal e, por conseguinte, por João Gou-

lart, e da derrocada final que a Revolução de 64 imporia ao 

Governo Federal, no plano estadual, as políticas que se imple

mentavam respaldadas pelas diretrizes do Governo Goulart (Pla

no Trienal) continuariam seu curso, ainda no pós 64. 

Na realidade, em virtude das defasagens existentes en

tre as transformações capitalistas, que ocorriam no centro sul, 

e aquelas que se verificavam no Espírito Santo, além da per

manªncia de Lacerda de Aguiar na direção do Aparelho Regional 

de Estado, após a Revolução, esta, efetivamente, só reorienta

ria a ação governamental, em curso, no Espírito Santo, com a 

deposição de Lacerda de Aguiar do Governo, em fevereiro de 

1966. 

Em síntese, se a cojuntura de lutas sociais por Refor

m3S de Base, encaminhada a nível nacional, e a ascensão do 

populismo tanto no plano nacional como no regional ofereceu, 

a Francisco L. de Aguiar e demais forças integrantes da Coli

gação Democrática, a oportunidade para retomar e atualizar di

retrizes que visavam sobretudo atender as demandas do setor 

agrário, no mo~ento em que o rebatimento do desenvolvimentismo 

industrializante começava a se tornar mais presente, no Espí

rito Santo, a ACARES - enquanto espaço de agregação de forças 

mais comprometidas com as lutas por Reformas de Base - propi-
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ciou, a Lacerda de Aguiar e forças conservadoras, por ele nu

cleadas, instrumentos e mecanismos através do qual essas for

ças, por um lado, visavam, sobretudo, preservar a estrutura 

produtiva vigente e, por outro, de certa forma, cooptavam a 

luta das forças que se expressavam através da ACARES. 

Assim, apesar do cunho socializante e da ênfase dada 

para o atendimento do pequeno e médio produtor rural no sen

tido de propiciar alternativas de produção, objetivando pre-

servar a estrutura produtiva, no fundo tal política 

implícito o caráter de preservação da estrutura de 

oligárquica vigente no Espírito Santo. Esta, como 

trazia 

dominação 

foi de-

monstrado ao longo das análises, assentava-se na dominação 

da grande propriedade, ajustada, no limite, a uma colméia de 

pequenas e médias propriedades, atomizadas, que garantia a 

reprodução e manutenção das oligarquias constituídas nas pri-

meiras e no comércio exportador. Embora essas oligarquias, 

talvez não tivessem consciência clara de que o fim desse sis-

tema de dominação estava iminente - (na medida em que, 

tivamente, as transformações capitalistas, em curso, 

efe-

ao se 

refletirem mais intensamente, no Espírito Santo, marcava o 

fim do longo ciclo monocultor da economia capixaba) - essas 

forças buscaram atuar, principalmente, no sentido de conter o 

processo de desestruturação que se desencadeava. 

A análise da execução das referidas políticas expli

cita, mais claramente, os contornos que ela foi se revestin

do ao longo de sua execução. 
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2.3. EXECUÇÃO E LIMITES QUE INTERCEPTARAM A AÇÃO DO 

LACERDA DE AGUIAR 

GOVERNO 

A execução das diretrizes básicas dos referidos Planos 

de Governo estiveram a cargo de Órgãos, tanto da administração 

direta - Secretarias de: Agricultura, Educação e Viação e 

Obras Públicas -, e da administração indireta - Banco de Cré

dito Agrícola do Espírito Santo S/A, como, também da ACARES 

que, além de ter atuado no processo de formulação dos Planos, 

funcionou como Órgão de apoio técnico-operacional para execu

ção dos mesmos. 

No entanto, a compreensão das principais articulações 

estabelecidas entre essas organizações, a forma como as refe

ridas medidas foram implementadas, bem como os principais obs

táculos que dificultaram a ação, em curso, demandam uma análi

se mais ampla do processo de transformação que se delineava 

na estrutura institucional do Aparelho Regional de Estado. 

Como foi demonstrado ao se analisar a gestão Carlos 

Lindenberg (1959/62) a modernização do Aparelho de Estado do 

Espírito Santo tornara-se inevitável, no início dos anos 60. 

Pressionado pelas forças ligadas a transformação capitalista, 

em curso, Lindenberg promoveu algumas mudanças no Aparelho Re-

gional de Estado, até então, voltado para as atividades ine-

rentes as funções tradicionais do Estado. Na realidade aquelas 

modificações se processaram mais por efeito reflexo, decorren

te da maior diferenciação econômica e institucional, ocorrida 

a nível nacional, do que por pressões resultantes da maior di-
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versificação da base sócio-econômica estadual. 

Entretanto, na medida que existiam forças políticas 

capixabas que lutavam pela inserção do Espírito Santo no pro

cesso desenvolvimentista nacional, estas passaram a exigir uma 

maior adaptação do Aparelho Regional de Estado para a realiza-

ção de tal tarefa. Como se viu estas forças políticas obtive-

ram alguns ganhos efetivos com a criação do CODEC -

de Desenvolvimento Econômico. Todavia, a ação do 

Conselho 

Governo 

Lindenberg, além de ter sido bastante tímida, concretizou-se 

praticamente no final de sua gestão. Com isso, o CODEC não 

teve tempo suficiente para estruturar-se definitivamente, nem 

tão pouco, produzir grandes mudanças, a nível de ação governa

mental, pois os planos e projetos que produziu não chegaram 

a ser implementados (Plano Trienal 1961/63, entre outros).60 

Por outro lado, o CODEC não seria suficiente para 

abarcar todas questões que começavam a figurar no espaço só-

cio-econômico do Espírito Santo. Isso em função, tanto 

modificação no perfil das demandas sociais, que a maior 

da 

urba-

nização estava provocando (habitação, saneamento, etc.), como 

da maior politização das classes sociais, principalmente as 

classes médias e populares urbanas. Essa última era resultan-

te dos efeitos do desenvolvimentismo econômico que exacerbou 

os contrastes entre desenvolvido e subdesenvolvido, de um la-

do, e dos debates que se encaminhava, no nível nacional, 

em torno das Reformas de Base, os quais repercutiam no Espíri-

to Santo - principalmente aqueles referentes a 

Agrária, de outro. Na realidade, a conjuntura 

Reforma 

políti-

ca e econômica nacional refletia no contexto regional os efei-
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tos das crises que se articulavam naquele nível, modificando, 

assim, o perfil das lutas sociais no Espírito Santo. Com efei-

to, tal processo colocava como questão inadiável, para o Go-

verno Estadual, a necessidade do reaparelhamento institucional 

do Estado, e da modernização de sua economia. 

Aos sucessores de Lindenberg, portanto, caberia a du-

pla tarefa de promover: a nível do Aparelho Regional de Es-

tado, as necessárias adaptações para poder, de um lado, inse-

rir o Espírito Santo no rítmo do desenvolvimento acelerado 

que se realizava no plano nacional, e de outro, inscrever, nas 

suas estruturas, a materialização de interesses econômicos e 

sociais que emergiam no espaço estadual; e a nível da estrutu-

ra economlca, os ajustes que a dinâmica das transformações 

capitalistas, em curso, na medida que realizava a integração 

dos espaços econômicos, passava a impor para o 

t 
61 

o. 

Espírito San-

Por conseguinte, durante o reduzido período governa-

mental, dirigido por Asdrubal Soares, foram criadas as Secre-

tarias de Indústria e Comércio e a de Saúde e A . A • 62 
sSlstencla. 

Porém, a organização e montagem dessas Secretarias ficou a 

cargo dos governos seguintes. A Francisco Lacerda de Aguiar 

ficou reservada, pois a missão de realizar a estruturação das 

Secretarias criadas por seu antecessor, criar órgãos conside-

rados imprescindíveis aos rumos que se desejava imprimir a po-

lítica de desenvolvimento e, promover ajustes nos demais Apa-

relhos. 
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. Reaparelhamento institucional encaminhado pelo Governo de 

Lacerda de Aguiar 

Efetivamente, as primeiras providências do Governo 

Aguiar foram, antes de tudo, cuidar do reaparelhamento insti-

tucional do Estado do Espírito Santo. E, as áreas que foram 

objeto prioritário de intervenção, naturalmente, foram aque-

las que: 

a) seriam capazes de dar o necessário suporte tecno-

crático às intervenções que estavam sendo demandadas (CODEC -

Conselho de Desenvolvimento Econômico); 

b) estavam ligadas diretamente ao sentido que se de-

sejava imprimir à política de desenvolvimento sócio-econômi-

co. (Secretaria de Agricultura Terras e Colonização); e 

c) concentravam as demandas das classes populares por 

maiores e melhores serviços públicos, principalmente, saúde, 

saneamento e habitação. 

Para tanto, no primeiro ano de sua gestão, Lacerda de 

Aguiar enviou à Assembléia Legislativa mensagens solicitando 

tanto a criação, como a reorganização e estruturação de ór-

gãos. Assim, foram encaminhadas mensagens criando a Secre-

taria de Planejamento, propondo a reorganização da Secretaria 

de Agricultura Terras e Colonização; a estruturação das Se-

cretarias de Saúde e Assistência e a de Indústria e Comércio, 

todas durante o exercício de 1963. E, ainda, em 1965, foi 

encaminhado mensagem solicitando a criação da Companhia de Ha-

b ' - P 1 63 ltaçao opu ar. 
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Nenhum desses Projetos de lei foi aprovado na ínte-

gra. Todos receberam emendas ou substitutivos e, assim mesmo, 

a maioria não foi aprovada durante a gestão de Aguiar. A cria

ção da Secretaria de Planejamento foi considerada, pela Comis-

são de Justiça, "demasiadamente dispendiosa e improdutiva", 

nos termos em que foi proposta pelo Executivo. Para cumprir 

as funções propostas pelo Projeto de lei a referida Comissão 

apresentou um substitutivo. Este previa a criação do cargo de 

Secretário sem pasta com as atribuições previstas no p3rágrafo 

único do artigo 6º, e nos artigos 9º e 14 àa Lei nº 1613, de 

12/01/61. Além disso, propunha várias alterações em diversos 

artigos dessa Lei. As demais Comissões Técnicas aprovaram o 

projeto nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 

de Justiça, o qual constituiu-se na Lei 1.867, de 17/09/63. 64 

A Lei nº 1.613, de 12/01/61, criou o Conselho de De

senvolvimento Econômico - CODEC, e, portanto, através da apro

vação desse substitutivo, modificava-se tanto a estrutura fun-

cional como as atribuições do CODEC. Isso na medida 

ele previu a ampliação de suas atividades, alterou sua 

em que 

forma 

constitutiva e sua estruturação interna. Na realidade copia-

va-se o rótulo existente, na esfera federal, e com uma estru-

turação mais flexível, criava-se um órgão com o mesmo "status" 

das demais Secretarias, com atribuições básicas de realizar 

as atividades de planejamento governamental. 

Os demais Projetos de Lei enviados à Assembléia, com 

exceção daquele que cuidava da estruturação da Secretaria de 

Indústria e Comércio, não conseguiram aprovação durante a ges-
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tão Lacerda de Aguiar. A estruturação da Secretaria de Indús-

tria e Comércio foi aprovada após quase dois anos de tramita-

ção e muitas idas e vindas. Consubstanciou-se na Lei 

2.092, de 31/12/64. Os outros, apesar de terem sido emendados 

pelo Legislativo, ou mesmo, substituídos pelo Executivo, não 

passaram. Resultado: a organização ou reorganização jurídica 

da Secretaria de Saúde e Assistência e de Agricultura Terras e 

Colonização, não se processaria. Mas, na medida que, princi-

palmente, a Secretaria de Agricultura era crucial para a im-

plementação da Política de Desenvolvimento do Governo, sua di-

nâmica de funcionamento foi alterada e suas atividades expan-

didas. O projeto que criava a Companhia de Habitação Popular 

do Espírito Santo foi arquivado. 

• Realizações implementadas no campo da política Econômica 

A 

Em relação às demandas colocadas pelas questões econo-

micas o equacionamento mais geral, como se demonstrou, pau-

tou-se pelas orientações do Plano Diretor - 1963/65, da AC~. 

Porém, a formulação específica das políticas públicas - Planos 

de Industrialização Rural e Educacional de Emergência - se fi-

zeram nas Secretarias de Agricultura, Educação e Sem 

assessoradas por técnicos da ACARES. 65 

Pasta, 

A implementação da política econômica se processou, em 

estreita interdependência e articulação, através da Secreta-

ria de Agricultura Terras e Colonização, ACARES e o Banco de 
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Crédito Agrícola do Espírito Santo. Ao Banco coube a tarefa 

de repassar aos pequenos e médios agricultores, através de 

Cooperativas Agrícolas, recursos financeiros para aplicação 

em atividades agro-pastoris. De acordo com a Mensagem Gover-

namental enviada à Assembléia em março de 1965, durante o 

exercício de 1964, efetivaram-se 1.000 financiamentos num 

total de um bilhão de cruzeiros (antigos).66 

Na Secretaria de Agricultura e na ACARES é que se 

concentrou a maior parte das atividades previstas no programa 

governamental, entre elas a implantação do Plano de Industria-

lização Rural. Apesar da reorganização da Secretaria de 

Agricultura não ter sido aprovada, mesmo assim, enquanto du-

rou o Governo Aguiar, foram implementadas grande parte das me-

tas previstas para o setor agrícola. Efetivamente sua ação 

se consubstanciou no incentivo ao associativismo e coopera-

tivismo rural, fomento a produção (revenda de insumos e equi-

pamentos agrícolas), assistência técnica e experimentação agrl

cola 67 

Em relação ao cooperativismo e à extensão rural, ati-

vidade realizada em estreita colaboração com a ACARES, cabe 

destaque a expansão do número de cooperativas e respectivos 

associados entre 1961 e 1965. Com efeito, o diagnóstico con-

tido no Plano Diretor 1963/65, da ACARES, registra a existên-

cia, em julho de 1961, de 56 cooperativas, com um total de 

68 4.434 sócios, em todo o Estado; e a Mensagem Governamental 

enviada à Assembléia em março de 1965, enfatiza que o número 

de cooperativas existentes, no Espírito Santo, atingia a 263 

com um total de 73.800 cooperados. Além disso foram cons-
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truídas 135 usinas de despolpamento de café (produção de tipos 

finos na zona serrana), iniciada a cultura da mamona para pro-

dução de óleos, incentivada a produção de gado leiteiro e a 

. 1 69 aV1CU tura. 

A primeira etapa do Plano de Industrialização Rural 

foi implementada durante o ano de 1964. Para tanto o Governo 

adquiriu 10 fábricas para industrialização de farinha, fécula 

e raspa de mandioca, 5 fábricas para industrialização do mi 

lho e 2 usinas de Laticínios, ao custo total de 

Cr$ 400.000.000,00. Estas foram alienadas a 17 cooperati-

70 . vas, "medIante contrato de utilização condicional, até a li-

qui dação do preço ajustado", pelas respectivas cooperativas, 

conforme o disposto no art. 1Q da Lei 2.069, de 23/11/64, que 

autorizou a realização dos contratos. 

. Realizações implementadas no campo da política Social 

o outro pilar básico da Política de Desenvolvimento-

Plano Educacional de Emergência - também foi implementado em 

grande parte. Pelos seus próprios objetivos - aumento do nú-

mero de salas e matrículas, e introdução de novos métodos 

de ensino - sua implementação se fez através das Secretarias 

de Educação e a de Viação e Obras Públicas, as quais atuaram 

em estreita articulação e interdependência. 

Boa parte do plano foi executada em 1964. Com efeito, 

para o ensino primário foram construídas 273 Escolas Singula-
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res, em diversas localidades; 13 Grupos Escolares que resultou 

na obtenção de 68 novas salas, em diversas sedes municipais, 

e permitiu a instalação de 208 novas classes; bem como adqui

riu-se carteiras duplas e material didático para equipá-las. 

Para o ensino médio, também, foram construídos, ampliados e 

equipados diversos estabelecimentos. A rede oficial de esta

belecimentos de ensino médio elevou-se de 9 para 23, os quais 

p3ssaram a atender uma média de 17.000 alunos. Além disso fo

ram instaladas Escolas Normais nos municípios de: São José do 

Calçado, Linhares, Vila Velha, Itapemirim, Iúna e Barra de São 

Francisco; e autorizado funcionamento de Escolas Normais par

ticulares em Rio Novo do Sul e sauaçu.
71 

Paralelamente, para fazer funcionar a nova Rede, que 

se constituia, foi enviado à Assembléia Legislativa Projeto 

de Lei solicitando o aumento de quadro de professores prlma-

rios de 1.200 para 3.000. Sua aprovação resultou na Lei 

2.083, de 22/12/64, que forneceria os recursos humanos neces

sários à execução da política educacional. Além disso, a 

atualização e aprimoramento do corpo docente, foi iniciada 

com a realização de diversos cursos de treinamento para 

fessores do ensino primário e médio.
72 

pro-

Em síntese, essas foram as realizações que o Governo 

Lacerda de Aguiar conseguiu implementar, nos dois primeiros 

anos de sua gestão. Isso, é claro, além da manutenção das 

ati~idades das demais Secretarias de Estado. Com relação a 

Secretaria de Saúde e Assistência, na medida que a Assembléia 

não aprovou sua estruturação, ela funcionou, precariamente, 
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com a estrutura e recursos do antigo Departamento Estadual de 

Saúde. Mais uma vez as demandas dessa área foram relegadas 

a segundo plano. A Secretaria de Indústria e Comércio, apesar 

de ter aprovada a 'sua estruturação, nem por isso fez grandes 

realizações, nesse momento. Na verdade, ela só adquiriria 

destaque perante o conjunto após a queda do Governo Lacerda de 

Aguiar. Porém, aí, as coordenadas seriam outras, bem como 

outros seriam os atores políticos . 

. Rebatimenos da ~lução de 1964, no Espírito Santo, durante 

o Governo Lacerda de Aguiar 

Concretamente, a ação do Governo Lacerda de Aguiar não 

foi interceptada, imediatamente, após a eclosão do movimento 

político-militar de 1964. A maior parte de seu programa go

vernamental foi implementado em 1964. Entretanto, a medida 

que o Movimento Revolucionário se consolidou, no Governo Fede-

ral, e reorientou os rumos políticos e econômicos da Nação, 

a ação em curso, no plano estadual, perdeu o rítmo e gradati

vamente foi desestabilizada. 

As forças políticas regionais, principalmente aquelas 

agregadas em torno do PSD, que haviam perdido a direção do 

Aparelho Regional de Estado para Lacerda de Aguiar, articula

ram, em nome da Revolução, meios para retirá-lo da direção do 

Governo. 
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Por conseguinte, além da oposição e da imagem caótica 

que o Jornal "A Gazeta" vinha veiculando sobre o Governo La

cerda de Aguiar, aliás, praxe do Jornal, a partir de meados 

de 1965, levantou-se uma série de denúncias em torno do envol-

vimento do Governador em processos de corrupção administrati-

va, e insinuações sobre possíveis ligações de Francisco Lacer

da de Aguiar com elementos subversivos. 

Esse processo, acabou com a instauração, pelo Exérci

to, de "Inquérito Policial Militar - IPM" e culminou com pedi

do de licença pelo Governador, em 31 de janeiro de 1966. Assu

miu o Governo do Estado o Vice-Governador - Rubens Rangel - em 

1º de fevereiro de 1966, com todo apoio do Jornal "A Gazeta" 

que se manifestou nos seguintes termos: 

"Assume hoje às elevadas funç5es de Governador do 

Estado do Espírito Santo o Sr. Rubens Rangel, homem 

de bem e altamente devotado ao progresso e ao desen-

volvimento de nossa terra. Assume o Governo numa 

hora difícil, encontrando a coisa pública em verda-

deiro caos e onde muito precisa ser feito para que 

o Espírito Santo não entre num clima de insolvência. 

( . . . . . . . ......... ) 

As nossas condições de órgão oposicionista faziam 

crer ao Governador que saiu fossemos intransigentes 

com relação a administradores que não rezavam por 

nossa Cartilha política. Aí está o Sr. Rubens Ran-

gel, que hoje assume tão elevadas funções. 

tro interesse que não seja o do bem comum, 

Sem ou-

vamos 
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dar ao novo Governo que hoje se instala a nossa mo-

desta colaboraç~o e, antes mesmo que ele assumisse 

o cargo, já fizemos chegar ao seu conhecimento o 

nosso sadio desejo. 74 
( . . . ) " 

Posteriormente, Lacerda de Aguiar, seria levado a re-

nunciar definitivamente ao Governo, no início de abril de 

1966 . d t ,. 75 , por melO e car a renunCla. 

As marchas e contra-marchas desse processo, na verdade 

são bem mais complexas. Envolvem, não apenas questões de ordem 

moral referentes ao envolvimento de Lacerda de Aguiar em ques-

tões de corrupção, mas, muito mais que isso. A análise mais 

atenta dos fatos indica que, na realidade, as denúncias le-

vantadas contra Lacerda de Aguiar visaram criar todo um ambi-

ente propício para justificar, perante a opinião pública, a 

pretendida "renúncia" do popular Chiquinho, pelas forças opo-

sicionistas. 

Os reais motivos, porem, elém de expressar fissuras 

e lutas entre as diversas frações intercapitalistas - agrofun-

diária, mercantil-exportadora, e industrial (emergente) - cada 

uma querendo assumir o controle do Aparelho Regional de Esta-

do, estava, também, no conteúdo que acabou assumindo a polí-

tica de desenvolvimento sócio-econômico do Estado, principal-

mente as ações relativas ao incentivo ao cooperativismo. 

O avanço de tal processo de desenvolvimento, no limi-

te, colocaria em jogo os interesses fundamentais das oligar-

quias dominantes. Isso na medida que o incentivo crescente 
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ao associativismo rural, solaparia as bases da dominação oli-

gárquica, na medida em que desatomizaria a massa rural, depen-

dente de seus favores e, portanto, a elas subordinadas. 

Com efeito, essas forças políticas não mediriam es-

forços para desestabilizar o Governo instalado. o respaldo 

necessário para tal ação, o Movimento Militar de 1964, havia 

lhes concedido. Se, a nível federal, os rumos haviam mudado, 

a nível estadual, também, haveriam de mudar. A presença de 

Francisco Lacerda de Aguiar na direção do Aparelho Regional de 

Estado estava natrapalhando n os objetivos da Revolução, na me-

dida em que ele estava retardando o processo de mudanças no 

Espírito Santo. 

o pronunciamento de Francisco Lacerda de Aguiar sobre 

sua renúncia é, particularmente, elucidativo quanto a esse 

aspecto: 

"( ... ) Renunciei ... Entrei em licença, depois renun-

c i e i. . Mas eu pretendia entrar em licença e voltar 

às atividades, quando chegou um coronel e me disse: 

"Eu vim lhe aconselhar a deixar o Governo. o se-

nhor está atrapalhando a Revoluç~o". 

E eu: 'Mas estou atrapalhando a Revoluç~o por que?' 

E ele: 'O senhor está atrapalhando a revoluç~o por 

uma raz~o muito simples, o senhor é muito ligado ao 

povo. E homens como o senhor, Carlos Lacerda, Adernar 

de Barros, Arraes, e, Juscelino, não podem continuar 

atrapalhando a Revoluç~o' De fato logo depois que 

eu saí eles 
. 76 

salram". 
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Se a redefinição da instância jurídico-institucional 

do Estado brasileiro, instaurada no pós 64, desmobilizou a 

ação do Governo Lacerda de Aguiar, em marcha, a dinâmica das 

transformações da estrutura do econômico se encarregaria de 

anular os efeitos que o programa de industrialização rural im-

plementado, em parte, poderia gerar. Isto porque, a partir de 

então, as transformações do econômico seriam administradas no 

sentido de se reestabelecer as bases para uma franca expansão 

do capitalismo brasileiro. Com isso, as medidas de política 

econômica adotadas pelos novos dirigentes da Nação, de imedia

to, aprofundariam a crise que a economia brasileira vinha 

mani:estando desde o início dos anos 60. Posteriormente, no 

seu reordenamento geral, ela realizaria os movimentos de con

cent~ação do capital e integração do processo econômico via 

divisão inter-regional do trabalho e especialização produtiva, 

cujo processo havia se iniciado com o desenvolvimentismo eco

nômico encaminhado por Juscelino Kubitschek. 

o primeiro movimento eliminava as chamadas "indús-

trias tradicionais", em geral, constituídas no setor de produ

ção de bens não duráveis de consumo (alimentares, têxteis, ce-

râmicas, couros, etc). Estas haviam sido instalada3, no 

Brasil, desde o século XIX e na maioria produziam em pequena 

esca:a, com equipamento, às vezes, obsoleto, com poucas con-

dições de concorrer com a grande empresa capitalista propria

mente dita. Na medida que as segundas passaram a receber o 

apoio direto do Estado com o objetivo de acelerar sua expan

são, o processo de concentração próprio da lógica do capita

liSIT.c foi facilitado, e as "indústrias tradicionais", com 
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isso, perderam espaço para a grande empresa. o segundo movi-

mento, que se realizou com o mesmo processo, definiu a loca-

lização espacial da indústria nacional em termos de seus Gran

des Departamentos (I - Bens de Produção, 11 - Bens de Consu-

77 mo) . 

Com efeito, como o Plano de Industrialização Rural, em 

implantação, não se enquadrava nos novos rumos da política 

econômica nacional, nem tão pouco se constituia em projeto das 

forças políticas regionais, que advogavam a industrialização 

como saída para as questões do desenvolvimento do Espírito 

Santo, portanto, ele seria paralizado. Além disso, o que se 

conseguiu implantar não se consolidaria em virtude do movi-

mento de concentração e integração que a economia 

Ao Espirito Santo estava reservado outro papel na 

regional do trabalho e especialização produtiva da 

realizava. 

divisão 

indústria 

nacional, que não teria nada a ver com produção de bens de 

cons~mo não duráveis. Posto que, nos anos 70 e 80 a economia 

capixaba seria integrada definitivamente à dinâmica da econo

mia brasileira, sendo centrada, principalmente, na produção 

de bens intermediários da indústria nacional (Extrativa mine-

ral - pelotização de minério de ferro -, Metalurgia, Química, 

Celulose, etc.). Com isso seu perfil primário-exportador se-

ria transformado e ela passaria a assumir, a partir de então, 

um caráter complementar e dependente no contexto nacional. 78 

Enfim, como se enfatizou no capítulo anterior, as aná

lises aqui realizadas, confirmam que o reordenamento decorren

te da etapa industrializante da economia brasileira, nos anos 
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60, atinge, definitivamente, o espaço sócio-econômico espiri

tossantense, passando a impor novos eixos reestruturadores à 

economia regional. Assim, apesar das forças políticas capi

xabas, tanto as mais conservadoras, como as menos conservado

ras, terem articulado formas de modernizar a economia estadu

al, visando preservar as bases de interesses dominantes cons-

titt.:ídos, seus esforços foram praticamente em vão. Pois as 

transformações, tanto econômicas, como políticas, que ocorre

ria~, principalmente no pós 64, redefiniriam seja as relações 

de produção, seja a estrutura de produção e a base de interes

ses dominantes constituídos e, por conseguinte, a estrutura de 

domi~ação vigente no Espírito Santo. Além disso, seriam re

defi~idos, também, as relações com as demais forças políticas 

e econômicas presentes na Formação Social Brasileira. 

A análise a seguir das bases de financiamento das po

líticas públicas mostra como o Governo Lacerda de Aguiar, a 

despeito da crise financeira enfrentada pelo Estado do Espí-

rito Santo, conseguiu realizar grande parte dos investimentos 

pre\- istos nos Planos de "Industr ial i zação Rural" e 

nal de Emergência". 

"Educacio-
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2.4. BASES DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Em termos de recursos financeiros, o Governo Lacerda 

de Aguiar beneficiou-se, de um lado, com os resultados das ne-

gociações e articulações realizadas durante a gestão Carlos 

Lindenberg no sentido de obter recursos do Programa Aliança 

para o Progresso, financiado através do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento - BID, e de outro, de recursos oriundos do 

Programa de erradicação, diversificação e renovação da cafei-

cultura, do IBC, executado através do GERCA - Grupo Executivo 

de Racionalização da Cafeicultura. 

Como foi visto, a partir de 1960, o Governo Lindenberg 

buscava formas de redirecionar a economia estadual. Para tan-

to, elaborou o Plano Trienal 1961/63, e, posteriormente, o 

Plano de Emergência com vistas a obtenção de recursos do "Pro-

grama Aliança para o Progresso". Ambos visavam sensibilizar 

o Governo Federal para as carências e especificidades da eco-

nomia estadual, ressaltando a necessidade de se destinar re-

_. S 79 
cursos para o Esplrlto anto. Das reivindicações contidas, 

apenas parte daquelas especificadas no Plano de Emergência fo

ram conseguidas. Isto é, dos US$ 31.400.000,00 80 solicitados, 

através do refer ido Plano, conseguiu-se obter US$ 81 2.000.000,00. 

Esses foram emprestados pelo BID ao Banco de Crédito Agrícola 

do Espírito Santo S/A para ser aplicado no "Programa do Fundo 

d e C r é d i t o R u r aI, c r i a d o p e 1 a L e i nº 1. 634, de 2 1 / 08/ 1 96 1 ". Es-

tes recursos constituiram-se, pois, na base da política de 

crédito rural, fornecido ao pequeno e médio produtor, cujo 

mon~ante aplicado foi significativamente ampliado. O quadro 
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VIII.34 evidencia a evolução das aplicações por ano agrícola, 

de julho de 1960, quando o programa foi iniciado (Lei nº 1.490, 

de 13/05/60), a junho de 1966, e o quadro VIII.34-A mostra o 

significado relativo dessas aplicações em relação as receitas 

próprias do Estado. Assim, verifica-se que o peso relativo 

dessas inversões foram crescentes durante o período, e que o 

maior salto crescente registrou-se exatamente no ano agríco-

la 1963/64. 82 

Paralelamente, o Programa de Diversificação da Cafei-

cultura, implementado no Espírito Santo, a partir de 1962, 

pelo GERCA, também, carreava recursos financeiros para o Es-

tado. Para execução desse programa, o GERCA havia elaborado 

o Plano Diretor GERCA - Abril/62, o qual previa várias linhas 

de atuação. Apesar desse Plano não ter se concretizado na 

íntegra e, efetivamente, o programa ter se resumido à erradi-

cação com um mínimo de diversificação, naquele momento cons-

tituia-se numa fonte de recursos definida, com verbas especi-

ficadas para cada linha de atuação. Entre essas havia uma 

que previa investimentos em infra-estrutura (eletrificação ru-

ral, implantação de estação experimental, implantação de fá-

bricas de Celulose, Óleos Vegetais, etc.) a qual deveria ser 

. 'd ~ . d 83 Implementada atraves e Convenlo com o Esta o. 

Decorre, portanto, dessas definições do GERCA, a pre-

visão de obtenção desses recursos contidas no Plano de Indus-

trialização Rural formulado pelo Governo Lacerda de Aguiar 

(Quadro VIII.29). Na realidade, essa fonte deveria contri-

buir, juntamente com a CVRD, com a maior parte do montante 
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global previsto no Plano. 

Não fossem essas fontes, o Governo Lacerda de Aguiar 

muito pouco poderia realizar daquilo que planejara. Isso por

que, desde o início dos anos 6D, as finanças do Estado enfren

tavam a sua pior crise. Esta, como foi salientado, decorria 

de uma conjunção de fatores tanto estruturais como conjun

turais que afetavam a economia estadual, refletindo-se dire-

tamente nas finanças do Estado. Entre eles cabe destaque a 

nova política cafeeira (retenção dos tipos inferiores, con-

fisco cambial, erradicação dos cafeeiros anti-econômicos, etc) 

que penalizava sobremaneira a economia do Estado e, por con

seguinte, as finanças públicas. 

A análise dos quadros VIII.35 e VIII.36 mostra que o 

montante de recursos próprios do Estado não dava sequer para 

cobrir os custos de manutenção de suas atividades tradicio-

nais. Verifica-se, através do quadro VIII.36, que as despe-

sas correntes absorveram, em média, 86,88% do total dos recur

sos obtidos pelo Estado, enquanto que o quadro VIII.35 mostra 

que o déficit foi uma constante no período, 

média, 13,15%, no total das despesas públicas. 

significou, em 

Na medida que 

a participação das outras fontes de recursos - receitas de ca

pital 1,73%, e transferências da União 2,30%, em média - eram 

irrisórias, poucas chances teria o Governo para 

qualquer ação de maior vulto no Espírito Santo. 

implementar 

o quadro VIII.37, Despesas por Órgão e os quadros 

VIII.38 e VIII.39, Despesas por Serviços (63/64), e por Fun-

ções (65/66) corroboram as análises precedentes. Verifica-se 
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que o padrão de alocação dos recursos não fugiu muito a re-

gra delineada pelos governos anteriores. Em geral os órgãos 

que receberam os maiores aportes foram aqueles que possuiam 

os maiores quadros de pessoal, ou, no caso da Secretaria de 

Fazenda agregava os gastos com encargos sociais e inativos. 

Com efeito, a Secretaria de Agricultura Terras e Colonização, 

apesar de ter concentrado as atividades de direção e execução 

da política econômica, não esteve entre aquelas que receberam 

os maiores volumes de recursos. Em média absorveu 4,89% do 

total dos recursos dispendidos pelo Estado. Por sua vez as 

Secretarias de Educação e Cultura e a de Viação e Obras Pú-

blicas, além de expressarem os gastos de manutenção, eviden-

ciarr. a maior absorção na medida que elas, efetivamente, im-

plementaram grande parte do Plano Educacional de Emergência. 

1.ILlGTECA 
........ ,ARMI 



QUADRO VIII.32 

ESPÍRITO SANTO: PLANO DE INDUSTRIALIZAÇÃO RURAL 

PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 

EM VALORES CORRENTES 

PROGRAMAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO DOS 1964 1965 TOTAL DO 
INVESTIMENTOS PROGRAMA 

Nº CUSTO Nº CUSTO 

- Usinas de Laticínios 5 470.000 470.000 
- Posto de Resfriamento de 

Leite 3 15.000 15.000 
- Fábricas de farinha de 

mandioca e derivados 1 5 300.000 3 90.000 390.000 

- Usinas de Beneficiamento 
de arroz 5 125.000 125.000 

- Usinas de Beneficiamento 
de milho 5 125.000 125.000 

- Fábricas de Doces 3 60.000 60.000 

- Usinas de Óleos Vegetais 1 600.000 600.000 

- Usina de Pasta Mecânica 1 1.200.000 1.200.000 

- Usina de Açúcar 1 5.000.000 5.000.000 

- Armazéns de Benef. e Pa-
droniz. de Sementes 2 20.000 20.000 

- Parques de Exp~sição 2 30.000 30.000 

- Contribuições e Partici-
pações 

TOTl\IS 20 770.000 26 7.265.000 8.035.000 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA I I 100 
-~ -- ------_ .. _----

Em Cr$ 1.000,00 

FONTES DOS RECURSOS 

ORÇAMENTO ORÇAMENTO IBC-GERCA, OUTROS ESTADUAL FEDERAL IAA, CVRD 

470.000 

15.000 

320.000 

100.000 

125.000 

60.000 

600.000 

4.000.000 

20.000 

30.000 

1.000.000 

1.740.000 1.000.000 4.000.000 1,295.000 

21 , 7 12,4 49,8 1 6 , 1 
-- ----- -- -

Fonte: Francisco Lacerda de Aguiar. Mensagem de Governo ... 1964 - Relatório da Secretaria sem 
selho de Desenvolvimento Econômico - CODEC, Anexo I, s.i.p. (mimco). 

Pasta e Con-
-..J 
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Em CRS 1.d"OO,oo ~--------------------------r-------------.---------,-_________ .-________ -. ________ __ 
r\.l~·rLS [)~\~~ i'l\'l:HS(lS 

~-_._- ----

I. Obra~ l>óo\'a~ Quant. 

- JarJln do. l:dãr.~-;. .• 10 
- Grul'Q=' [:)~olclrt.:-- 1~ 

- t:..:ula.::> H"d~l~ 17 

- rr~dlo~ lsccla,.. 22 
- !'r<'dlos Escol. - I Jano da lOS 

SlDU, ~~~Ipa",~:cs c mate 
rlal ~"rrr.ant:nt< 

2. Conclusões de De: •• e Arr~liaçOes 

- Arrpllações e cc~=lusao de obras 
err, Gr. EscolarEs 

- Escolas k~rals , Jardins d, 
J .. 111<: l.l 
l>UU'jUl id, 

Ir. 

- Vcro~ do Plan~ :~l~nal - 30, -
Fundo Nacional d~ EnSino frlffi~ 
rio 

- Arrecadação de salario-Educa 
çl\O Lei 4440 d, ~4 lO b4 

I. Obras Novas 

- Ginásios 
- Inst. Ejucaele~.: 

- Inst. Eàucação 

Quant. 

5 
1 

I 

2. Conclusées àe Ob:~s e Arr~Jiações 

- I\U'i.llu<.·OL~ L' CC'. ·l..l~,u'" dObras 
en, GináSIOs 

SUb1'01AL 

- Verba do Plano Trienal - Fundo 
Nacio~al de Ens"ne Méjio 

TOTAL 
1::"1 ;,(l~' id n,))I')"d, 11: ''I'H.':, 

METIIS PA~A 
1966 

DEflCITS 
ESCOLI,PES 

ATUM ~, 

-------.- -'--'--- -·------r--------t--------+-------
~~.:r~~r-~Il\:I"~lI.r~r-

I 

s" , ~,'" " 
104. "se. 
111. bOIl I 
'iI".O"(' 

1 O,. ú,.(I , 

6.623 

70.2'>0 
~~6.223 

17.500 
5.000 

60.000 

6J.500 

146.000 

I 
I 

I 

I 

700'.000 

700.000 

".862.000 
I 1.080 salas 
eyu lI.adas) 

300.000 
(4 Ginásios) 

Ens. Primár. Ens. Prlrrár. 
271.000 matric. 86.000 matrlc. 

Ens. Médio 
26.200 matric. 

Ens. Méclo 
4.200 vagas 
lQ ciclo 
600 vagas 2Q 
ciclo 

-------------------------------~--------+---------+---------~------------~----------_4-------------

l. 796.624 663.15j* 3.162.000 

;'RTl~lPAÇA0 RELATI\"~ 22,21 56,82 20,97 100 

nte: f'ra~elsco L. de Aguiar. Mensagem de Governo ..• 1964 - Relatório da Secretaria Sem Pasta e Conselho de Desenvolvimento 
Econômico - CODEC, Anexo II I, s. i. p. (rrlrr,eo) 

valor especifieacc ~~ Anex~ 11 e bO~, 153. Poré~. com~ tal valor ultrapassa o valor total previsto. acredita-se que houve 
~ erre de cálculo. 



QUADRO VIII. 34 

ESPÍRITO SANTO: IBC-DAC - PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO 

APLICAÇÕES DA ACARES - BCAES EM CRÉDITO RURAL ORIENTADO 

- ---,._-----._-_. ---~-~----- ----------- -~----- --_ .. _--, -- - ------~-----

ITENS 60/61 61/62 

Total Beneficiários 214 228 

Crédito Individual 214 228 

Café - M. qualidade 2: 121 2: 221 
o M. Produtividade 2: 93 2: 7 
o::: 
~ Culturas Anuais :E 

- -
'8 

Gado Leiteiro z - -

Avicultura - -
Cooperativas Beneficiadas - -

Aplicações - Total 18.166 32.915 -o Crédito Individual 18.166 32.915 
o 
o Café - M. Qualidade 11.652 32.400 . 
r- M. Produtividade 6.514 515 
{/)-

lo-l Culturas Anuais - -
CJ 
~ Gado Leiteiro - -

~ Avicultura - -
8 
Z Crédito a Cooperativas - -
,::C 
8 Investimento - -
z 
o Capital de Giro - -
:E 

----_._--~-~ -----

62/63 63/64 64/65 

243 476 598 

238 461 586 
1 51 143 85 
- 13 24 

44 193 196 

43 76 232 
- 36 49 

5 15 12 

61.239 360.420 1.006.218 

50.789 166.597 640.937 

35.199 53.943 77.553 

- 5.852 24.564 

3.521 27.441 71.111 

12.069 46.961 357.671 

- 32.400 110.038 
10.450 193.823 365.281 

1.200 107.592 248.771 

9.250 86.231 116.510 

Fonte: Instituto Brasileiro do Café. Departamento de Assistência a Cafeicultura. O Programa 

ficação no Espírito Santo, op. cit., Quadro 1.4.B, s.i.p. 

65/66 

793 

774 
147 

35 

309 
234 

49 

19 

1.897.156 
1.011.688 

162.092 
59.870 

229.425 
426.082 
134.219 
865.468 
406.568 

479.900 

de diversi-

..... 
o 
VI 
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QUADRO VIII.34-A 

ESPÍRITO SANTO: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO MONTANTE INVESTIDO EM 

CRÉDITO RURAL ORIENTADO NO TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO ES-

TADO 

RECEI'rAS PRÓPRIAS CRÉDITO RURAL 
ORIENTADO PARTICI 

PAÇÃO-

ANOS CR$ ANOS CR$ % 
(AGRÍCOLAS) 

1961 4.189.218 1960/61 18.166 0,43 

1962 4.817.338 1961/62 32.915 0,68 

1963 7.123.084 1962/63 61.239 0,86 

1964 14.919.353 1963/64 360.420 2,42 

1965 29.365.820 1964/65 1.006.218 3,43 

1966 40.725.495 1965/66 1.897.156 4,66 

Fontes: Quadros: VII. 27 e VIII.35 - Receitas por fontes de 

Recursos 

Quadro: VIII.34 - Espírito Santo: IBC-DAC -

de Diversificação - Aplicações da ACARES-BCAES 

dito Rural Orientado. 

Programa 

em Cré-



QUADRO VIII.35 

EspíRITO SANTO: RECEITA POR FONTES DE RECURSOS - 1963/1966 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA RECEITA TOTAL 08 ESTADO 
Cr$ 1.000,00 

1963 1964 1 ()6 5 1966 
ESPECIFICAÇÃO* 

CR$ % CR$ % CR$ % CR% % 

1. RECEITAS PRÓPRIAS 
1. 1 . Receitas Correntes 7.123.084 76,14 14.919.353 81,46 29.365.820 87,22 40.725.495 86,42 

1.1.1. Tributárias 5.891.771 62,99 11.986.209 65,44 24.862. 174 73,84 35.183.415 74,66 
1.1.2. Patrimoniais 38.711 0,41 56.637 0,31 82.698 0,25 115.095 0,24 
1.1.3. Indústrias 1.098.412 11 ,74 2.463.286 13,46 4.038.050 11 ,99 4.650.023 9,87 
1.1.4. Diversas 94.190 1,00 413.221 2,25 382.898 1 , 14 776.962 1,65 

1.2. Receitas de Capital 449. 178 4,81 367.254 2,01 31.427 0,09 14.348 0,03 
1.2.1. Operações de Crédito 384.626 4,12 350.000 1,92 - - - -
1.2.2. Alienação de Bens [vk)-

veis e Irroveis 64.552 0,69 17.254 0,09 31.427 0,09 14.348 0,03 
1.2.3. Outras receitas de ca-

pital - - - - - - - -

2. RECEITAS PROVENIENTES DA UNIÃO 17.502 0,19 1.144.457 6,24 264.623 0,78 951.604 2,02 
2.1. Transferências Correntes 17.502 0,19 144.457 0,78 264.623 0,78 951.604 2,02 
2.2. Transferências de Capital - - - - - - - -
2.3. Auxílios e/ou Contribuições - - 1.000.000 5,46 - - - -

3. RECEITAS PROVENIENTES DE FON- i 
TES DIVERSAS 
3.1. Outras transf. de Capital - - - - - - - -
3.2. Auxílios e/ou Contrib. Di -versas - - - - - - - -

SUB'l'OTAL 7.589.764 81 , 14 16.431.064 89,71 29.661.870 88,09 41.691.447 88,47 

4. DtFICIT (-) OU SUPERAVIT (+) (-) 1.764.263 18,86 (-) 1.885.566 10,29 (-) 4.008.461 11 ,91 (-) 5.432. 105 11,53 

TOTAL GERAL 9.354.027 100 18.316.630 100 33.670.331 100 47.123.552 100 
- ----- -- ------_ ..... _- -------

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo. 1963/1966. 
*Os dados de 1963 e 1964 foram compatibilizados de acordo com a nova classificação orçamentária da receita e 
definida pela lei 4.320, de 17/03/64, através do mapa EVolução da Receita - 1961/65, contido no Balanço de 1965. p. 12. 

Pl\RTICI 
Pf';ÇÃO-
MEDOA 

82,81 
69,23 

0,30 
11,76 

1,51 

1,75 
1,50 

0,25 

-

2,30 
0,94 
-

1,36 

-

-
86,86 

13, 14 

110 

despesa 
-..J 

o 
\.>' 



QUADRO VIII.36 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - 1963/1966 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 
Cr$ 1.000,00 

1963 1964 1965 1966 

ESPECIFICAÇÃO* 
Cr$ % Cr$ % Cr% % Cr$ % 

1 . DESPESAS CORRENTES 8.428.042 90, 10 15.959.401 87, 13 27.236.350 80,89 42.128.947 89,40 

1 . 1 . Despesas de Custeio 

· Pessoal e Encar-
gos Sociais 6.458.704 ,69,05 12.074.681 65,92 20.822.835 61 ,84 29.766.927 63, 17 

1 . 2 . Trans f erências Cor-
rentes 

· Diversas transf. 
correntes 1.917.365 20,50 3.820.760 20,86 6.391.421 18,98 12.362.020 26,23 

· Juros 51.973 0,55 63.960 0,35 22.094 0,07 - -

2. DESPESAS DE CAPITAL 925.985 9,90 2.357.229 12,87 6.433.981 1 9 , 1 1 4.994.605 10,60 

2. 1 . Investimentos 476.346 5,09 1.238.394 6,76 4.911.215 14,59 2.764.143 5,87 

2.2. Inversões finan-
ceiras 439.046 4,69 913.120 4,99 1.282.453 3 , 8 1 683.278 1,45 

2.2. 'frans f erênc ias de 
Capital 10.593 O, 12 205.715 1 , 1 2 240.313 0,71 1.547.184 3,28 

TOTAL GERAL 9.354.027 100 18.316.630 100 33.670.331 100 47.123.552 100 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1963/1966. 

*Os dados de 1963 e 1964 foram compatibilizados de acordo com a nova classificação orçamentária da 
e despesa definida pela Lei 4.320, de 17/03/64, através do mapa Evolução da Despesa - 1961/1965, 
no Balanço de 1965, p. 14. 
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QUADRO VIII.37 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR PODERES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS - 1963/66 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1963 1964 1965 
ESPECIFICAÇÃO 

Cr$ % Cr$ % Cr$ 

1. PODER LEGISLATIVO 304.394 3,25 545.932 2,98 1.038.446 

2. PODER JUDICIÁRIO 163.497 1,75 330.065 1,80 900.386 

3. PODER EXECUTIVO 

Governadoria do Estado 112.285 1,20 201.089 1 , 10 353.350 

Secretaria do Governo 102.365 1,09 177.590 0,97 360.672 

Secretaria do Interior e 
Justiça 1.201.692 12,85 2.081.016 11,36 3.213.023 

Secretaria da Fazenda 2.679.477 28,65 5.554.827 30,33 11.064.390 

Secretaria de Educação e 
Cultura 1.921.197 20,54 3.335.797 18,21 5.844.214 

Secretaria de Agricultura 
Terras e Colonização 400.930 4,28 1.207.558 6,59 2.154.842 

Secretaria de Viação e 
Obras Públicas 1.795.978 19,20 3.551.481 19,39 6.547.883 

Secretaria de Saúde e As-
sistência 632.047 6,76 1.201.553 6,56 2.115.738 

Secretaria de Indústria e 
Comércio 16.636 0,18 51.423 0,28 77.388 

Tribunal de Contas do ES 23.529 0,25 78.299 0,43 -

TOTAL GERAL 9.354.027 100 18.316.630 100 33.670.332 
---

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1963/66. 

1966 

% Cr$ 

3,08 1.286.323 

2,67 1.488.009 

1,05 616.909 

1,07 573.933 

9,54 4.732.926 

32,86 19.298.222 

17,36 9.506.944 

6,40 1.081.750 

19,45 5.083.904 

6,28 3.182.812 

0,24 271.820 

- -

100 47.123.552 

Cr$ 1.000,00 

% 

2,73 

3,16 

1,31 

1,22 

10,04 

40,95 

20,17 

2,30 

10,79 

6,75 

0,58 

-

100 
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QUADRO VIII.38 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR SERVIÇOS - 1963/64 

EM Vl\LORES CORRENTES E Pl\RTICIPAÇÃO RELl\TIVA Nl\ DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1963 1964 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ 

1. Administração Geral 845.714 9,04 1.568.491 

2. Exação e Fiscalização Financeira 498.145 5,33 1. 290.249 

3. Segurança Pública e Ass. Social 1.160.580 1 2, 4 1 2.016.373 

4 . Educação Pública 2.001.916 21 ,40 3.517.397 

5. Saúde Pública 620.508 6,63 1.163.416 

6. Fomento 574.537 6, 14 1.534.202 

7 . Serviços Industriais 1.217.869 13,02 2.437.999 

8. Serviços da Dívida Pública 62.566 0,67 269.675 

9. Serviços de Utilidade Pública 498.639 5,33 948.531 

1 O. Encargos Diversos 1.873.553 20,03 3.570.297 

TOTAL GERAL 9.354.027 100 18.316.630 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1963/64. 
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QUADRO VIII.39 

ESPÍRITO SANTO: DESPESAS POR FUNÇÕES - 1965/66* 

EM VALORES CORRENTES E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA DESPESA TOTAL DO ESTADO 

1965 1966 
ESPECIFICAÇÃO 

CR$ % CR$ % 

1 . Administração Geral 9.072.107 26,95 12.378.398 26,27 

2 . Encargos Gerais 1.465.478 4,35 2.413.207 5, 12 

3. Energia 1.282.453 3 , 8 1 2.282.899 4,84 

4. Recursos Naturais e Agropecuários 1.165.614 3,46 1.268.637 2,69 

5 . Viação, Transportes e Comunicações 4.346.369 1 2 , 91 7.064.423 14,99 

6. Indústria e Comércio 2.211.718 6,57 1.035.492 2,20 

7 . Educação e Cultura 6.795.315 20, 18 9~479.044 20, 12 

8. Saúde 2.265.868 6,73 3.065.860 6, 51 

9. Bem Estar Social** 4.886.642 14,51 8.017.035 17, 01 

10. Serviços Urbanos 178.768 0,53 118.557 0,25 

TOTAL GERAL 33.670.332 100 47.123.552 100 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1965/66. 

*Nova classificação funcional programática definida pela Lei 4.320, de 17/03/64. 

**Engloba os gastos com Previdência e Assistência Social e Trabalho. 
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3. CONCLUSOES 

As análises realizadas nesse capítulo revelam, por um 

lado, a forma como a região do Espírito Santo - dominada pela 

economia primário-exportadora, com relações de produção pre-

dominantemente pré-capitalistas - sofreu os impactos da trans

formação capitalista, acelerada pelo Estado, a partir de mea-

dos da década de 50, e, por outro, como as classes dominantes 

espiritossantenses (tanto as mais conservadoras como as menos 

conservadoras), articuladas em torno de um pacto populista de 

dominação, tentaram resistir às metamorfoses que se processa

vam na base da estrutura produtiva capixaba. 

Com efeito, a nivel da estrutura sócio-econômica, a 

forma abrupta com que o espaço espiritossantense passou a ser 

integrado ao mercado nacional - muito mais complexo e moderno 

que o capixaba - acelerou o processo de rupturas, nessas es-

truturas, modificando o rítmo das mutações que ocorriam de 

forma lenta e defasada nas relações sócio-econômicas. Posto 

que essa maior integração ampliava e tornava mais complexo o 

conjunto das aspirações sociais as quais se refletiam na am

pliação das demandas por bens e serviços, incrementando, assim, 

a expansão do mercado urbano, por um lado, e modificando as 

demandas por serviços públicos, por outro. Essas se configu

ravam pela crescente ampliação do espaço urbano (decorrente 

da maior migração rural/urbano) que redundava no aumento das 

pressões para adequação desse espaço, em termos de equipamen-

tos e serviços urbanos (habitação, saúde, transporte, etc.). 

Assim, esse processo articulado com as rupturas que ocorriam 



7 1 1 

tanto a nível político-ideológico (debates em torno do desen

volvimento econômico), como a nível da base econômica (crise 

da economia cafeeira/erradicação e, concomitante, incremento 

da urbanização daí decorrente) constituiu, no início dos anos 

60, uma conjuntura difusa, onde as contradições, geradas por 

tal processo, passaram a se explicitar mais intensamente e a 

se refletir a nível das lutas sócio-políticas. 

A conjuntura multi facetada expressa por essa dinâmica 

social em mutação, onde os contrastes entre o "novo" e o "ve-

lho" foram exacerbados, constituiu o cenário onde o populismo 

em ascenção, no Espírito Santo, passou a dar o tom da luta po-

lítica. Com isso reestabeleceu-se o pacto populista de domi-

nação, o qual permitiu um certo amortecimento das pressões 

sociais, que se delineavam como decorrência da crise economl

ca vivenciada pelo Espírito Santo e dos rebatimentos das cri-

ses (política, econômica, social, etc.) expressas na 

tura nacional. 

conjun-

Como resultante, a desestruturação que ocorria, tanto 

a nível da base produtiva, como a nível das relações de pro

dução, e, por conseguinte, as modificações nas forças sociais 

que esse processo acarretava, acabou sendo absorvida pelo 

pacto populista. Este, ao buscar minimizar os antagonismos 

existentes entre as diversas forças em luta, para articular 

sua convivência na direção do Aparelho Regional de Estado, 

escamoteou as reais contradições gerada pelo referido proces

so, ao acenar com a possibilidade de manter a estrutura pro

dutiva vigente, através da diversificação agrícola e da mo

dernização das formas de produção via pequenas e médias agro-
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indústrias. 

Assim, refletindo o tom dos discursos políticos da 

época as políticas formuladas pelo Governo Lacerda de Aguiar 

revestiram-se por uma aura socializante no sentido de estar 

eminentemente voltadas para as maiorias desprotegidas, as 

quais localizavam-se, principalmente, no meio rural, e sofriam 

os impactos da crise da economia cafeeira. Dessa forma a coa

lizão de forças nucleadas por Lacerda de Aguiar tanto incorpo

rava o discurso das forças progressitas que integrava a corre

lação dirigente, como, de certa forma, realizava a cooptação 

dessas forças. Isso na medida em que elas forneciam o apoio 

técnico (ACARES) para formulação e implementação das referi

das políticas (Planos de Industrialização Rural e Educacional 

de Emergência), as quais, no fundo, não deixaram de expressar 

também o conteúdo preservador da estrutura produtiva e, por

tanto, das bases de interesses constituídos. 

Por outro lado, na medida em que o espaço sócio-eco-

nômico capixaba estava sendo reordenado, tal processo passava 

a exigir, também a nível regional, uma maior adaptação das 

funções do Aparelho Regional de Estado (até então, voltado 

basicamente para as funções tradicionais). Com isso foram 

ampliadas as necessidades de um aDarato tecnocrático capaz de 

subsidiar a ação governamental. Assim, os embriões da tecno

cracia emergente no Espírito Santo, em organizações como a 

FINDES e a ACARES, e sua inclusão no Aparelho Regional de Es

tado durante a gestão Carlos Lindenberg (1959/62), encontram 

maior espaço para sua ampliação e consolidação no Espírito 
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Santo. Por conseguinte, no Governo de Lacerda de Aguiar, em-

bora fossem outros os atores tecnocráticos, assim como, outras 

eram suas fontes de inspiração política e suas bases de apoio, 

esse aparato não foi desmobilizado. 

Na verdade, a manutenção desse aparato pelo Governo 

Aguiar não atendeu apenas demandas de forças mais progressis

tas, que através dele buscavam articular políticas mais com

prometidas com as lutas por Reformas de Base, mas também fun

cionou como elemento de fundamental importância para o Gover-

no. Isso na medida em que ao apoiar-se em estudos técnicos 

mais refinados, trazia alternativas de equacionamento para as 

questões que estavam sendo colocadas para a mediação no Apare

lho Regional de Estado. Nesse sentido o Governo pode contar 

com a possibilidade de dar respostas a altura aos desafios que 

emergiam, bem como, apresentar essas soluções revestidas no 

invólucro dos discursos que permeavam a conjuntura sócio

política nacional propalando as idéias das Reformas de Base. 

Não obstante, o fato de grande parte das promessas 

eleitorais, bem como das realizações planejadas, não terem 

sido concretizadas e, no pós 64, a ação em curso ter sido to

talmente desmobilizada, o saldo implementado, no entanto, tra-

duzi~ o equacionamento geral das questões, que o pacto 

lista permitiu concretizar. 

popu-

Em essência, se a estratégia das classes dominantes 

mais conservadoras, nucleadas por Carlos Laindenberg e por 

conseguinte pelo PSD, na medida em que perceberam que as trans-
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formações eram inevitáveis, buscaram inserir-se no processo, 

advogando que era preciso desenvolver para sobreviver, o mes

mo comportamento não foi adotado pela fração dominante que 

se agregava em torno de Francisco Lacerda de Aguiar e da Co

ligação Democrática. Para essas últimas, apesar de o bloco 

ser mais diversificado, em termos de forças políticas compo

nentes,e de, aparentemente, os contornos gerais definidos para 

a ação governamental apontarem um sentido comprometido com 

um conteúdo mais socializante, sua essência concreta revela 

o "ethos" conservador implícito nas medidas formuladas. 

Por conseguinte, é certo que as ações previstas visa

vam manter a pequena propriedade e uma melhor redistribuição 

da renda per capita, mas não é menos certo que tal política 

trazia por substrato o objetivo de conter o êxodo rural que 

já começava a se configurar, com a erradicação do café, deli

neando, portanto, os prenúncios da desestruturação geral da 

base monocultora que fatalmente ocorreria nas décadas d~ 70 e 

80. 
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CAPÍTULO VIII 

NOTAS E CITAÇOES BIBLIOGRÁFICAS 

1. Sobre estes aspectos ver entre outros: 

Thomas E. Skidmore, op. cit., especialmente, os capítulos 

6, 7 e 8; Moniz Bandeira. O Governo João Goulart: As lutas 

sociais no Brasil (1961/1964). 6ª, Rio de Janeiro, Civili

zação Brasileira, 1983. Carlos Lessa, op. cit., p. 118 e 

seg.; Paul Singer. A Crise do Milagre, 4ª, Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1977. 

2. Ver quadro 111.07. 

3. C:. A Gazeta, 23/05/61, 1ª p. Reunião pessedista aprova vo

to unânime de irrestrita solidariedade a Lindenberg. 

4. Idem, Ibidem. 

5. C:. A Gazeta, 22/07/61, 8ª p., Comissão pessedista continua 

promovendo entendimentos interpartidários com os dirigentes 

da UDN, PDC e PRT. 

6. C:. A Gazeta, 19/06/62, 1ª e 8ª p. Candidaturas de Jones e 

Moacyr foram homologadas pelo PTN; 28/08/62, 1ª p., Mais 

um partido apoia a candidatura Jones: PRT. 

7. C:. A Gazeta, 22/07/61, 8ª p., Comissão pessedista conti-

nua ... 

8. h caracterização desses grupos de forças políticas foi ela

b~rada a partir das seguintes fontes: A Tribuna, 10/11/74, 

p. 28 e 29, Hoje ..• Eles falam de ontem. (Entrevistas de 

Carlos Lindenberg, Asdrubal Soares e Otaviano Santos); Car

los Lindenberg, As confissões de Carlos Lindenberg (Entre

\-ista) In: Espírito Santo Agora, Março/73, n Q 5, p. 56/60; 
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h Gazeta, 22/07/79, p. 4 a 6, Carlos Lindenberg: O PSD nas-

ceu no Espírito Santo (Entrevista aos jornalistas Nilo 

~artins, Rogério Medeiros e Erildo dos Anjos); 

àeiros. PSP: um partido de Coronéis e Capitães. 

b:.ma, 11/04/82. 

Rogério Me

In: A Tri-

9. Cf. A Gazeta, 30/01/62, 1ª p., Comissão Executiva do PSD 

escolheu Jones dos Santos Neves: 23 votos. 

10. Trata-se da entrevista concedida aos repórteres Nilo Mar

~ins, Rogério Medeiros e Erildo dos Anjos, publicada no 

Jornal A Gazeta em 22/07/79, citado à nota 8. 

11. Idem, Ibidem, p. 6. 

12. Idem, Ibidem. 

13. Idem, Ibidem. 

14. Idem, Ibidem. 

15. Para a campanha política de 1960, a nível nacional, ver: 

~'1ariaVictóriadeM. Benevides, op. cit., p. 107/111; Lú

cia Hippolito, op. cit., p. 187/210; Thomas E. Skidmore, 

op. cit., p. 234/238. 

Sobre as especificidades das campanhas no Espírito 

~tilizou-se as seguintes fontes: 

. Jornal "A Gazeta" - Ano de 1960. 

Depoimento dos seguintes líderes políticos: 

Santo 

Joaquim Leite de Almeida, (14/05/86), cit.; Setembrino 

Pelissari (16/05/86), cit.; Floriano Lopes Rubim (18/04/86), 

cit.; José Alexandre Buaiz, (09/04/86), cito 

16. Sobre a forma de execução da política de moralização ad

~inistrativa e saneamento do gasto público, ver capítulo 

~II, item 2. As referências sobre as repercussões da exe

cução dessa política, tanto a nível do funcionalismo pú-
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blico, como a nível da imagem do Governo perante a opinião 

pública foram obtidas através dos seguintes depoimentos, à 

autora: Renato Pacheco (11/03/86), cit.; Nilo Martins Cu-

nha (11/03/86), cit.; Setembrino Pelissari 

cit.; Luiz F. Moulin (04/04/86), cito 

(16/05/86), 

17. Cf. Setembrino Pelissari, Entrevista à autora, cito Ver o 

Jornal A Gazeta nos anos de 1959 a 1962. 

18. Sobre os efeitos da execução da política econômica nacio

nal, no Espírito Santo, ver o capítulo VII, item 2. 

19. Cf. A Gazeta, 16/04/61, 1ª p., A popularidade do Candida

to; 18/04/61, 1ª p. O tiro de Zanello saiu pela culatra. 

20. Para a atuação de Oswaldo Zanello no governo de Francisco 

Lacerda de Aguiar, ver capítulo VI dessa monografia. 

21. Segundo Setembrino Pelissari a denominação de raia miúda 

para caracterizar as classes pobres, carentes, resultou, 

também, de capitalização em cima da forma pejorativa com 

que um líder do PSD, no governo, denominara, na campanha 

àe 1954, as forças políticas que constituiam o eleitorado 

àe "Chiquinho". (Entrevista à autora, cit.). 

22. Cf. Setembrino Pelissari, Entrevista a autora, cito 

23. Para a especificação das forças internas do PSP utilizamos 

as fontes citadas à nota 8, acima, e também o depoimento 

àe Joaquim Leite de Almeida, cito 

24. Cf. A Gazeta, 08/05/62, 1ª p., Homologado por unanimidade 

de votos a candidatura de Jones dos Santos Neves. 22/05/62, 

1ª p., Entusiasticamente aplaudidos os candidatos Jones e 

Carlos. 19/06/62, 8ª p., Candidaturas de Jones e Moacyr 

foram homologadas pelo PTN. 
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25. Cf. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 

Santo. Relatório das Eleições realizadas em 1962. 

Espírito 

26. Idem, Ibidem. Depoimento dos seguintes líderes políticos: 

Joaquim Leite de Almeida (14/05/86); cito Setembrino Pe

lissari. (16/05/86) cito 

27. Cf. A Gazeta, 22/05/62, 1ª p. Entusiasticamente aplaudidos 

os candidatos Jones e Carlos. (Encerramento da Convenção 

ào PSD - discurso plataforma de Governo de Jones dos San

tos Neves). 

28. Idem, Ibidem. 

29. Idem, Ibidem. 

30. Idem, Ibidem. 

31. Cf. O Diário, 03/07/62, 3ª p. Alguns pontos do programa 

de Governo do candidato Francisco Lacerda de Aguiar. 

As metas constantes do referido programa eram as seguin-

tes: 

"1. Criação da Caixa Econômica Estadual; 

2. Instalação de agências do Banco do Estado nos 

municípios e na Guanabara, São Paulo, 

Horizonte e no Vale do Rio Doce; 

3. Descentralização Administrativa com a 

Belo 

cria-

ção de Secretarias Regionais de Governo; 

4. 1.600 Escolas primárias e Colégios estaduais 

nas sedes municipais; 

5. Rede de postos de saúde em todo o Estado; 

6. Política agrária no sentido da fixaçao do 

homem ao campo, mediante um plano de 

tência social e técnica; 

assis-

7. Rede de estradas de penetração, ligando as 
\ 

fontes produtoras as rodovias tronco; 



8. Prosseguimento do plano de eletrificaç~o; 

9. 

10. 

1 1 . 

Incremento de novas indústrias; 

Ampliaç~o das atividades da companhia Espí-

rito Santo de Seguros; 

Criaç~o da Secretaria do Trabalho para me-

lhor atendimento às reivindicações do opera

riado; 

12. Plano Habitacional de proteç~o aos trabalha

dores, visando à casa própria." 
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32. Sobre as especificidades das estratégias político-eleito

rais das campanhas populistas de Getúlio Vargas, Adhemar 

de Barros e Jânio Quadros, ver: Francisco Weffort, O po

pulismo na política Brasileira. op. cit., capo 1. 

33. Cf. O Diário, 03/07/62, 3ª p., Alguns pontos do progra-

ma ... , cit., (refere-se às colocações introdutórias). 

34. Sobre estes aspectos ver o Jornal liA Gazeta" a 

maio de 1962. Alguns exemplos das matérias: 

partir de 

19/05/62, 8ª P.7 Trabalhadores reafirmam a Jones sua con-

fiança; 

06/06/62, 1ª p., Baixo Guandu vai retribuir a 

muito que recebeu; 

· 04/07/62, 1ª p., As metas sem metas (críticas ao 

grama de Chiquinho); 

Jones o 

pro-

13/07/62, 1ª p., Alertando sobre engôdo (Idem). 

17/07/62, 1ª p., Jones e Carlos receberam calorosa re-

cepção no sul; 

· 24/07/62, 1ª p., Comício de Barra de São Francisco (PSD/ 

PTN) foi o maior da história; 

14/08/62, 1ª p., Quem poderá dar mais? 

01/09/62, 1ª p., Devedor de promessas fugiu ao tribunal 

popular; 

· 06/09/62, 1ª p., Jones dominou por seus conhecimentos, 

enquanto uma cadeira vazia representava, com perfeição, 
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o candidato promesseiro (Refere-se a debate na televisão 

entre os candidatos. Chiquinho fez comício em São Ma

teus no dia do debate - Cf. Depoimento de Setembrino Pe

lissari). 

· 05/10/62, 1ª p., Verdadeira apoteose consagrou Jones Go

vernador dos Capixabas (refere-se a comício realizado na 

praça Costa Pereira); etc. 

35. Idem, Ibidem. Alguns exemplos: 

15/07/62, 1ª p., Destacados líderes de Mimoso do Sul 

abandonaram a candidatura Aguiar; 

18/07/62, 1ªp., Debandada geral no PTB de Iúna causa pâ

nico no grupo de Aguiar; 

· 02/08/62, 1ª p., Na falta de argumento, mentem; 

05/08/62, 1ª p., Olimpio José de Abreu (UDN) é candidato 

ao senado pelas le~s ~PTN; 

10/08/62, 1ª p., Barafunda Coligada; 18/08/62. 1ª p., 

Briga em Família; 07/09/62, 1ª p. Mais um Prefeito (PSP) 

passou a apoiar Jones; 

· 03/10/62, 8ª p., Debandada entre coligados: PTB de Rio 

Novo e São Mateus firmam-se com candidatura Jones. etc. 

36. Idem, Ibidem. Alguns exemplos: 

26/09/62, 1ª p., Sobrevivência: Jones e Carlos são ca-

luniados no interior por adeptos de Francisco 

de Aguiar; 

30/09/62, 8ª p., Um Secretário do Baralho; 

02/10/62, 1ª p., Violências e metralhadoras do 

são as armas contra os adeptos de Jones, etc. 

Lacerda 

Governo 

37. A caracterização da campanha política eleitoral realizada 

pelos partidos coligados foi elaborada a partir das se

guintes fontes: Francisco Lacerda de Aguiar. Chico, Chi

quim, Chiquinho (Entrevista). In: Espírito Santo Agora, 

~ezembro/1972, nº 3, p. 32/41; Instituto Jones dos Santos 

Neves. Depoimento de Francisco Lacerda de Aguiar. 

1, 2 e 3} - (Entrevista a Fernando Lima Sanchotene 

(Fitas 

e Ma-
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ria da Penha Siqueira) . 

. Entrevistas realizadas pela autora com os seguintes lí

deres políticos: Setembrino Pelissari, (16/06/86), cit.; 

Joaquim Leite de Almeida (14/05/86), cit., José 

xandre Buaiz (09/04/86), cit., Floriano Lopes 

(18/04/86), cito 

Ale

Rubim 

38. Cf. Joaquim Leite de Almeida, Entrevista à autora, cito 

39. Cf. Setembrino Pelissari, Entrevista a autora, cito 

40. O numero de vagas na Assembléia Legislativa foi aumentado 

através da Lei n Q 1.621, de 13/04/61. 

41. Cf. Francisco C. Weffort, op. cit., p. 146. 

42. Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social - 1963/ 

65. Cf. Thomas E. Skidmore, op. cit., p. 269 e seguintes. 

43. Cf. Thomas E. Skidmore, op. cit., p. 269; Moniz Bandeira, 

op. cit., p. 88/99. O plebiscito para definir se o re-

gime político brasileiro deveria continuar com o parla-

mentarismo, iniciado com a renúncia de Jânio Quadros, em 

agosto de 61, ou se deveria voltar ao presidencialismo, 

realizou-se em 06 de janeiro de 1963. O presidencialismo 

venceu e João Goulart assumiu plenos poderes. Francisco 

Lacerda de Aguiar tomou posse no Governo Estadual 

01/02/63. 

em 

44. Cf. O Diário, 01/02/63, 1ª p., Não pretendo deter-me na 

análise e solução de problemas de caráter individualista 

que nenhuma relação possuam com o interesse coletivo. 

45. Ver ap~ndice n Q 3. 

46. Idem, Ibidem. 
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47. Para a caracterização dos objetivos da política de de-

senvolvimento de Lacerda de Aguiar utilizou-se as seguin

tes fontes: 

. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran-

cisco Lacerda de Aguiar). Mensagem à Assembléia Legisla

tiva, Vitória, 1964 (mimeo) . 

. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran-

cisco L. de Aguiar). Boletim Informativo das Atividades 

Administrativas do Estado, Ano I, nº 3, Abril/1964; Ano 

11, nº 4, Janeiro/1965; Ano II,nº 6, Junho/1965. (s.n. 

t. ) . 

Há que se destacar que não se conseguiu localizar, nas 

fontes pesquisadas, os Planos de Governo formulados pelo 

Governo Lacerda de Aguiar. 

48. Cf. ACARES - Associação de Crédito e Assistência Rural do 

Espírito Santo. Plano Diretor - 1963/1965 - Desenvolvimen

to para a Agricultura do Espírito Santo, Vitória, Abril/ 

1963 (mimeo). 

49. Sobre a fundação da ACARES no Espírito Santo e sua atua

ção no Estado, ver o apêndice nº 3. 

50. Sobre o Seminário Pró-desenvolvimento sócio-econômico do 

Espírito Santo, ver: capítulo VII; e Serviço Social Rural. 

Conselho Regional do Espírito Santo. Desenvolvimento Mu

nicipal e níveis de vida do Estado do Espírito Santo, vi

tória, Serviço Gráfico do IBGE, 1962. 

51. Cf. Serviço Social Rural. Conselho Regional do Espírito 

Santo. op. cit., p. 353 e seguintes; ACARES. Plano Diretor 

- 1963/1965 ... , cit., p. 16/34. 

52. Cf. ACARES, Plano Diretor - 1963/1965 ... , cit., p. 10/15. 

53. Idem, Ibidem, p. 35/90. 
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54. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran

cisco L. de Aguiar). Mensagem ... 1964. op. cito (Relatório 

da Secretaria Sem Pasta), s.i.p. 

55. Idem, Ibidem, (Introdução), s.i.p. 

56. Idem, Ibidem. 

57. Idem, Ibidem. 

58. Cf. A Gazeta, 25/04/63, 1ª p. San Tiago e Eliezer Batista 

deverão chegar hoje a esta Capital. 

A Gazeta, 01/05/63, 1ª p. Determina o Governo Federal a 

intensificação dos trabalhos de conclusão: Cais de Tuba

rão; 20/06/64, 1ª p.; Castelo Branco dá pressa: quer Tu

barão pronto em 71. 

59. A Gazeta, 06/09/63, 1ª p., Subscrito pelo BNDE o 

de capital da Ferro e Aço: 3,7 bilhões de Cr$. 

aumento 

A Tribuna, 06/09/63, 1ª p., Elevado para 5,7 bilhões o ca-

pital da Ferro e Aço. 

A Gazeta, 30/10/63, 1ª p., Inaugura a Ferro e Aço uma no

va etapa na vida do Espírito Santo; 01/11/63, 1ª p., 

Povo e autoridades receberam unidos Presidente da Repúbli

ca. 

A Tribuna, 30/10/63, 1ª p., Democratas e Patriotas saúdam 

o Presidente da República e confiam num governo 

senso. 

de bom 

60. Cf. Lélio Rodrigues. A década de 60. In: Governo do Estado 

do Espírito Santo. As etapas do processo histórico de de

senvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo. Março/ 

75, s.i.t. e s.i.p. 

61. h integração da economia brasileira assume contornos mais 

nítidos a partir de meados da década de 50, com o avanço 

da industrialização e expansão do sistema de transporte. 

Sobre estes aspectos ver: Carlos Lessa, op. cit., Paul 



724 

Singer, op. cito 

62. Cf. Lei nº 1.768, de 15/01/63 (Criou a Secretaria de Saú

de e Assistência); Lei nº 1.805, de 30/01/63 (Criou a Se

cretaria de Indústria e Comércio). 

63. Cf. Espírito Santo (Estado). Assembléia Legislativa. Cen

tro de Documentação e Informação. Arquivo. Mensagens en

caminhando· projetos de Lei. 

N9 DA Nº DO 

ME~SAGEM 
DATA PROJETO DATA EMENTA 

DE LEI 

NG. 348/63 15/03/63 01/63 15/03 Cria Secretaria de Planeja-
mento 

NG. 1.451/63 22/08/63 168/63 22/08 Estrutura Secreto Saúde 

NG.1551/63 02/09/63 189/63 04/09 Reorganiza Seco de Agri-
cultura 

NG. 1.697/63 23/09/63 213/63 30/09 Estrutura Seco Ind. e Co-
mércio 

NG. - - 62/64 27/07 Estrutura Seco de Saúde 

NG. 1.734/64 17/09/64 89/64 17/09 Estrutura Seco Ind. e Co-
mércio 

NG. - - 103/65 18/08 Cria Cia. de Habitação Po-
pular 

64. Cf. Espírito Santo (Estado). Assembléia Legislativa. Cen-

tro de Documentação e Informação, Arquivo. Processo nº 

139, de 20/03/63, referente a Mensagem N.G. 348/63, de 

15/03/63. 

65. Cf. José Alexandre Buaiz, Entrevista a autora, cito 
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66. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran-

cisco L. de Aguiar). Mensagem ..• 1964, op. cit., (Introdu

ção) . 

67. Idem, Ibidem, (Relatório da Secretaria de Agricultura Ter

ras e Colonização). 

68. Cf. ACARES, Plano Diretor - 1963/1965 ... , cit., p. 143. 

69. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran

cisco L. de Aguiar). Mensagem ... 1964, op. cit., (Relató

rio da Secretaria de Agricultura Terras e Colonização). 

70. Idem, Ibidem. Relação das cooperativas que receberam as 

fábricas e usinas mencionadas. 

a) Cooperativas que receberam fábricas para industrializa

ção da mandioca. 

1 ) Cooperativa Agropecuária Mista de Linhares 

2 ) Cooperativa Agrária de Mimoso do Sul 

3 ) Cooperativa Agrária de Nova Venécia 

4 ) Cooperativa Agrária de São Gabriel da Palha 

5 ) Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de Jaguaré 

6 ) Cooperativa Agrária de Viana 

7) Cooperativa Agrícola Mista da Serra 

8 ) Cooperativa Agrícola Mista de Itapemirim Ltda 

9 ) Cooperativa Mista de Guaraná 

10) Cooperativa dos Produtores de Leite de Itaguaçu Ltda 

b) Cooperativas que receberam fábricas para industrializa

ção do milho 

1 ) Cooperativa dos Cafeicultores de Iúna 

2 ) Cooperativa de Laticínios de Guaçuí 

3 ) Cooperativa Agrária de Colatina 

4 ) Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de Santa Teresa 

5 ) Cooperativa dos Cafeicultores de Baixo Guandu 

c) Cooperativas que receberam usinas de Laticínios 

1) Cooperativa Leiteira de Vitória 

2) Cooperativa de Laticínios de Colatina. 
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71. Cf. Espírito Santo (Estado). Governador, 1963-1966 (Fran

cisco Lacerda de Aguiar). Mensagem •.• 1964. op. cit., (Re

latório da Secretaria de Educação e Cultura). 

72. Idem, Ibidem. 

73. Sobre estes aspectos ver o Jornal A Gazeta 

a partir de setembro de 1965. 

especialmente 

74. Cf. A Gazeta, 01/02/66, 1ª p. O novo Governador. 

75. Cf. Instituto Jones dos Santos neves. Depoimento de Fran

cisco Lacerda de Aguiar (Fita 03); cit., A Gazeta, 31/03/66, 

1ª p., Chiquinho renuncia de novo mas (desta vez) vai cum

prir. 

76. Cf. Instituto Jones dos Santos Neves. Depoimento de Fran

cisco Lacerda de Aguiar (Fita 03); cito 

77. Para a caracterização das transformações da estrutura do 

econômico ocorridas na década de 60, seguiu-se as análi

ses de: clélio Campolina Diniz. Estado e capital estran

geiro na industrialização mineira, Belo Horizonte, Im

prensa da UFMG, 1981,; e Paul Singer, op. cito 

78. Para uma exposição mais ampla sobre as transformações que 

se processaram na economia capixaba, ver: Haroldo Corrêa 

Rocha. O Grande Capital predomina na expansão da economia 

capixaba. In: Revista do Instituto Jones dos Santos Ne

ves, Ano IV, nº 4, out/dez. 1985. p. 48/51. Instituto Jo

nes dos Santos Neves. Estudos Populacionais para cidades, 

vilas e povoados do Espírito Santo - 1985/2010. (Vol. 1). 

Vitória, julho-1985 (mimeo). 

79. Cf. Lélio Rodrigues. A década de 60, op. cito 

80. Idem, Ibidem. 
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81. Cf. Espírito Santo (Estado). Assembléia Legislativa, Cen

tro de Documentação e Informação, Arquivo. Processo Nº 655, 

de 03/07/63, referente a Mensagem NG 1.077, de 27/06/63, 

solicitando modificar parcialmente o artigo 13 da Lei 

1.624, de 05/06/61. A modificação visou ajustar disposi

tivos dessa Lei, referente ao adicional de 20% sobre os 

impostos devidos ao Estado, para atender exigências do em

préstimo concedido pelo BID - Banco Interamericano de 

Desenvolvimento ao Estado do Espírito Santo. 

82. Cf. Instituto Brasileiro do Café. Departamento de Assis

tência a Cafeicultura. O programa de diversificação no 

Espírito Santo. Item 1.4 - Programas Estaduais de Valori

zação e Diversificação, novembro de 1966. (mimeo). s.i.p. 

83. ACARES. Plano Diretor- 1963/1965 ... , ~it., p. 24/27. 
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APÊNDICE Nº 3 

1. DA ACARES' 

A Associação de Crédito e Assistência Rural do Espí-

rito Santo - ACARES constitui a-se em organização integrante 

do Sistema Brasileiro de Crédito Coop2rativo e Extensão Rural, 

o qual compunha-se por mais 13 organizações similares atuantes 

nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, pernambu-

co, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse siste

ma era articulado e coordenado, a nível nacional, pela Asso

ciação Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR, cu

jas raízes remontava a dezembro de 1948 com a implantação da 

ACAR, em Minas Gerais. 

No Espírito Santo esse Sistema havia sido introduzi

do durante o primeiro governo de Lacerda de Aguiar (1955/58), 

com a fundação da ACARES em 17/11/56. de acordo com o artigo 

2Q dos Estatutos da ACARES sua finalidade residia em: 

"( ... ) desenvolver um programa de assistência técni

ca e financeira que permitia a intensificação racio

nal da produção agropecuária e a melhoria das condi-

ções econômico-sociais da população rural 

2 
Estado. " 

o período governamental no qual se está 

em todo o 

enfocando a 

atuação da ACARES, no Espírito Santo, caracteriza-se por coin

cidir com a fase em que ela lançava suas propostas mais arro

jadas em termos de planos de ação. Isso porque, nos primeiros 
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anos de existência, a ACARES esteve envolvida com as atividades 

de implantação do Sistema e conquista da receptividade da po

pulação rural e poderes públicos estaduais para seus serviços. 

Em seguida, durante o Governo Carlos Lindenberg, ela articu

lou, junto ao Poder Público Estadual, mecanismos de reforço 

para os objetivos básicos de sua ação (reversão da taxa de 

defesa do café em Fundo de Crédito para ser aplicado no apri

moramento da cafeicultura - Lei nº 1490, de 13/05/60; e cria

ção do Fundo de Crédito Rural que se efetivou com a Lei nº 

1.634, de 21/8/61), bem como efetuou levantamento e análises 

da realidade sócio-econômica do Espírito Santo. Finalmente, no 

período pré-governamental de Lacerda de Aguiar, a ACARES já 

havia acumulado uma boa experiência e conhecimentos da reali

dade capixaba, ganho a confiança dos poderes público e cré

dito junto aos produtores rurais, e articulado meios para uma 

ação mais ampla no Estado. 

Tais requisitos, aliados a tônica das idéias de 

nejamento,que se veiculava a nível nacional, forneceram 

pla-

a 

ACARES o respaldo necessário para a formulação de um arrojado 

Plano de Desenvolvimento para a Agricultura do Espírito San

to. Este consubstanciou-se no mencionado Plano Diretor - 1963/ 

1965, cujas diretrizes básicas sintetiza-se no item seguinte. 
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2. DO PLANO DIRETOR - 1963/1965 

Considerando que a ação da ACARES deveria estar dire-

cionada no sentido de se equacionar os problemas relacionados 

com o desenvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo, o 

Plano Diretor - 1963/65 estabeleceu os seguintes b
. . 3 o ]etlvos 

básicos: 

a) Elevação do nível de renda e a sua perpetuação em 

rítmo crescente e sustentado; 

b) Distribuição da renda em proporções mais justas; 

c) Desenvolvimento social pela elevação dos níveis bá-

sicos de vida (alimentação, habitação, higiene, saúde, etc. ) 

e níveis sociais de convivência (relações familiares, conforto 

doméstico, cultura, lazeres, etc.); 

d) Promoção gradativa de mudanças sociais pela intro-

dução de novos conhecimentos e habilidades que gerem mudanças 

de mentalidade, hábitos e atitudes por parte das famílias ru-

rais. 

Para atingir o primeiro objetivo o Plano definiu a se-

guinte estratégia de ação: 

" c o n c e n t r a r, i n i c i a 1 me n t e, o t r a b a 1 h o n a elevação 

das explorações de base econômica destinadas aos 

mercados externos ou internos, em detrimento das 

explorações complementares ou de subsistência que 

não ofereçam condições mínimas de estabilidade e 

de nível de preços que justifiquem inversões. 

Recorrer, para a elevação da renda das explora-

ções de mercado, à introdução de tecnologia e ao 



crédito para investimento em soluções que revertam 

em aumento substancial da produtividade e repre-

sentem a maximização do coeficiente de capital. 

Conduzir o trabalho até que se inicie o processo 

de generalização das soluções propostas para a ex

ploração de base econômica de cada região, elevada 

a um alto índice de rentabilidade num sistema or-

gânico, permanente e liberto da rotina 

predatória do solo; 

nômade e 

Caminha~ a seguir, em trabalhos de administração 

rural Que complemente a exploração de base econô-

mica com outras atividades previstas no zoneamento 

agrícola de cada região, 

bom emprego do solo e da 

e que facultem o pleno 

4 
mão-de-obra rural". 

e 
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Para concretizar o segundo objetivo a estratégia defi

nida era: 

" Limitar a níveis mais justos a parcela da renda 

agrícola transferida para o setor terciário atra

vés do movimento cooperativista. com especial ên-

fase à organização e dinamização de 

de Produção. 

Cooperativas 

Reividicar e cooperar com iniciativas Que concor-

ram no sentido da formação da agroindústria sob 

a forma cooperativista, ou sob a forma de socie-

dades por ações, com participação majoritária dos 

produtores da matéria prima, com vistas a limi-

tar a transferência da renda agrícola 

tor secundário; 

para o se-



Defender na atual estrutura agrária do Estado o 

sistema da média e pequena empresa nele dominante, 

contra a ameaça da expansão indiscriminada da pe-

cuária extensiva, com a consequente redução do ní-

vel de emprego e proliferação do 

5 
r a lo" 

proletariado ru-

732 

Finalmente, para os dois últimos objetivos considera-

va a estreita unidade e inter-relação existente entre os obje-

tivos definidos. Assim, o processo de mudanças sociais e o 

desenvolvimento social se efetivaria por efeitos interdepen-

dentes que poderia ser evidenciado com as seguintes premis-

sas: 

" (o •• ) o trabalho social, elevando o nível sanitá-

rio da população, traz uma melhoria ao fator tra-

balho; base do desenvolvimento agropecuário; 

o trabalho social amplia o complexo de necessida-

des da família rural e, com isto, aguça o inte-

resse pela elevação da renda; 

o trabalho social, entre outros aspectos, signi-

fica também u~a educação para o consumo gradativo 

de bens industriais e acelera assim o processo 

de ampliação do mercado para a crescente indús-

o o I 6 trla naClona o" 

Processo esse que deveria ser dinamizado por meio da 

maximização de potencial da juventude, para produzir mudanças 

pela menor resistência às inovações e por sua capacidade de 

ação. Isso através de treinamento via Clubes do 4-5 e desen-
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volvimento de lideranças. Com isso deveria ser ampliada a 

participação da juventude rural que, integrada ao trabalho de

senvolvido junto aos adultos, possibilitaria 

"( ... ) antes de mais nEda, envolver a população ru-

ral no sentido de dese:ar a formação dessas condi-

ções (de desenvolvimen~o) e de se capacitar a utili

zar bem e intensamente as oportunidades criadas. h7 

A partir dessas orientações, norteadoras da política 

de desenvolvimento e de suas formas de consecução, o plano 

detalhava metas a cumprir para cada objetivo especificado. Pa-

ra tanto ele definia zonas agrícolas que seriam, prioritaria-

mente, objeto de intervençio. A delimitação dessas zonas foi 

realizada em função de umô conjunção de fatores físicos, eco-

nômicos e sociais características do Estado, capazes de defi-

nir áreas homogêneas. Entre eles considerou-se fatores tais 

como: tendências naturais de uso do solo e dos mercados; defi

nições de uso racional perante as condições ecológicas, condi-

ções de mercado; pleno e~prego dos fatores de produção, etc. 

Com esses critérios o Espírito Santo foi mapeado em 5 grandes 

zonas agrícolas distinta; cada uma contendo diversas sub-zonas 

as quais totalizavam 14 ireas homogêneas. 8 

Para intervençãc foram selecionadas as zonas que sa

tisfaziam os seguintes requisitos: 9 

a) zonas em que a ACARES exercia suas atividades; 

b) zonas de maior densidade demográfica rural, 

principal critério para a expansão dos serviços; 

como 
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c) preferência às zonas de produtos para mercado, em 

detrimento das zonas de produtos de subsistência e de auto-

consumo; 

d) capacidade dos meios de intervenção disponíveis 

(crédito orientado, assistência técnica e cooperativismo) em 

função das possibilidades que cada zona oferecia para promover 

o desenvolvimento projetado. 

C b . , . I . d 10 om ase nesses crlterlos as zonas se eClona as, pa-

ra intervenção com suas respectivas prioridades, foram as se-

guintes: 

a) Zona de café Fino (nº 2, 3 e 4) - ação: racionali-

zação da cafeicultura e, em segundo plano, intensificação das 

explorações hortigranjeiras. 

b) Zona de Transição (nº 7 e 8) - ação: diversificação 

da cafeicultura com a mamona e, em, segundo plano, com a man-

dioca e a tansformação da pecuária de corte em pecuária lei-

teira. 

c) Zona de Gado leiteiro (nº 5) - ação: aumento da 

produtividade do rebanho leiteiro. 

Paralelamente foram analisadas as condições de inser-

ção dessa produção no mercado local e no nacional em função 

das diretrizes da política econômica nacional ditadas pelo 

Plano Trienal de Desenyolvimento sócio-econômico da Presidên-

cia da República. Também foram projetadas as necessidades de 

investimentos em infra-estrutura econômica (estradas, ener-

gia, aquisição de plantas industriais para repasse às coopera-

tivas, etc.) e social (hospitais, postos de saúde, escolas, 

etc.); as disponibilidades e necessidades de insumos agrope-
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cuários; necessidades de organizações de assistência técnica e 

de prestação de serviços especializados; etc. Enfim, toda a 

articulação econômica e institucional que decorria da imple-

mentação de tal política de desenvolvimento foi considerada 

pelo Plano Diretor. 11 

3. DAS PROPOSIÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO PUBLICADO PELO SER-

VIÇO SOCIAL RURAL-ES 

(Desenvolvimento municipal e níveis de vida do Estado do 

~ . ) 1 2 Esplrlto Santo 

As recomendações desse documento,para a ação gover-

namental, partiam da premissa de que os elementos de infra-es-

trutura econômica assumem importância fundamental na determi-

nação do desenvolvimento sócio-econômico. Por isso suas ori-

entações se iniciavam por 

"( ... ) indicar as linhas principais da mudança a que 

deve ser submetida a infra-estrutura para se atin-

gir, no Estado, aos níveis desejáveis de bem_estar."13 

Para tanto ele considerava corno ponto de p~rtida,para 

suas prop8sições, a ação que vinha sendo executada pelo Gover-

no Carlos Lindenberg, especialmente a partir de 1960. Nesse 

sentido, frizava que: 

nA administraçêo estadual tem traçado desde 1960 um 

programa de desenvolvimento que procura atender os 
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pontos básicos de estrangulamento da economia espí-

ritossantense. Tal plano já realizado parcialmente 

com providências setoriais foi rearticulado em 196 1 

e m b a s e s t r i e n a i s 196 1 163. (...). Trata-se de ini-

ciativa já repetida em administrações precedent'es, 

quando se instituiu um programa quadrienal de inves-

t ' t 'bl' 14 lmen os pu lCOS," 

(programa quadrienal = plano de Valorização econômi-

ca, implementado na gestão Jones dos Santos Neves). 

Com essa perspectiva estabelecia grandes objetivos a 

perseguir, salientando que eles faziam parte do Plano Trienal 

de Desenvolvimento - 1961/63, acima referido, cuja execução es-

tava sendo iniciada por Lindenberg. Assim, evidenciando a 

continuidade que se desejava imprimir às ações em curso, o 

documento do SSR comentava nos seguintes termos a priorização 

das diretrizes do Plano Trienal estadual. 

"( ... ) Tais diretrizes se desdobram na seguinte or-

denação: fixação de um plano diretor para a região 

Leste Meridional a ser cumprido pelo governo federal, 

a exemplo de outras programações ,regionais em curso, 

Outro grupo de objetivos está qualificado como metas 

setoriais de infra-estrutura, indispensáveis à execu-

ção de uma política de diversificação da 

agrícola. (.,,), e objetivos de interesse 

igualmente importantes para a comunidade, 

ligados à 
1 5 

produção. " 

economia 

social, 

porém não 
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As diretrizes do Plano trienal Estadual - 1961/63 fo-

ram detalhadas em quatro grandes grupos e hierarquisadas con
, 6 

forme segue: 

1. Fixação de Plano Diretor para o Leste Meridional 

Constituia-se no estabelecim2nto de bases para um programa 

federal que abarcasse toda a região econômica sob a influ

ência de Vitória. (Propunha-se a criação da COMLESTE - Co

missão de Desenvolvimento da Região Leste do Brasil, a 

qual deveria abranger o Espírito Santo, norte fluminense e 

leste mineiro, com o objetivo de "quebrar o isolamento ca-

pixaba e canalizar estímulos fiscais para o 

to regional".'7) 

2. Objetivos setoriais de infra-estrutura 

desenovlvimen-

lncluia metas para: energia elétrica; fomento a industria

lização; indústria siderúrgica; reaparelhamento portuário; 

ferrovias; rodovias; pavimentação e estradas pioneiras; 

3. Objetivos de diversificação da economia 

Com metas especificadas para: fundo de crédito rural; de-

senvolvimento pecuário, programa de armazéns e silos, re-

cuperação dos vales úmidos, desenvolvimento 

levantamento de recursos naturais; 

4. Objetivos de interesse social 

lncluia metas para os seguintes setores: 

Habitação: programa de casas populares -

dos trabalhos do IBES; 

cooperativo; 

prosseguimento 
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Educação: educação primária e educação em outros ramos

consolidação da universidade do Espírito Santo; 

. Saneamento: água e esgoto e, saneamento básico . 

. Saúde: serviços de saúde pública e endeminas. 

Em termos de projeção dos custos, o quadro VIII-40 

demonstra o montante global projetado e sua distribuição per

centual entre os vários programas previstos no referido Plano 

Trienal Estadual. Observa-se que os objetivos de infra-estru

tura econômica tinham realmente primazia sobre os demais, na 

medida que absorviam 57,3% do total projetado. Em segundo lu

gar estavam os objetivos de interesse social, com 27,7% do 

total, os quais se constituiam, também, num dos requisitos pa-

ra viabilizar a diversificação via industrialização, e por 

último os objetivos de diversificação agrícola com 15,0%. 

A análise da exequibilidade do plano levava em consi

deração a pequena magnitude da economia estadual para supor

tar os custos de investimentos que ele requeria. Sobre este 

aspecto ressaltava a necessidade de se sensibilizar o Governo 

Federal para os problemas do Espírito Santo, assumindo que 

a ajuda do poder público federal era imprescindível à sua 

execução. O documento se reportava a essa questão nos seguin-

tes termos: 

"O Plano Trienal indicado garantirá a modificação, em 

prazo de três anos, da feição atual da economia capi

xaba, voltada para a monocultura com probemas decor-

rentes da superprodução nacional. o futuro dessa 

cultura não garante apoio ao desenvolvimento da eco-
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nomia estadual, razfto por que se pretende como gran-

de .eta u.a diversificaçfto de atividades. Através dos 

XXI tópicos indicados torna-se flagrante a i.portân-

cia da iniciativa federal. S e não s o c o r r e r, e m tem p o, 

o programa de desenvolvimento atual, o retrocesso 

será inevitável e as repercursões previsíveis nada 

otimistas. u •• ercado de 2 milhões de habitantes se 

reduzirá na lista dos consumidores da indústria na-

cional, trazendo ainda as desastrosas conseqüências 

de desajustes sociais inevitáveis e prejudiciais à 

t . I . d d d . d . . . I 1 8 ranquI I a e a VI a economlca naCIona ". 

Assim, após encampar a orientação contida no aludido 

Plano Trienal e propugnar por sua implem2ntação, como forma 

de solucionar os impasses da economia estadual, destacava co-

mo perspectiva imediata para atender o objetivo de diversi-

ficação da estrutura econômica a via industrializante. Mais 

precisamente tal solução era assim concebida: 

" ( . . .) a e c o n o m i a c a p i x a b a tem, deu m I a do, uma p o s s i -

bilidade de suportar investimentos industriais dada 

a existência do Porto como centro de convergência da 

produção de uma grande área. 

No entanto, esse determinismo geográfico per se não 

é suficiente para garantir a realização dos projetos 

considerados possíveis para a região. Isto porque, 

o quadro infra-estrutural de serviços básicos, em 

particular os de energia elétrica, não permitem es-

tabelecer garantias para os empreendimentos. 



( ... ) Qualquer que seja a orientaç~o do desenvolvi-

menta industrial, este fator básico, merece ser con-

siderado com a devida prioridaQe. Desta forma, vale 

recapitular aqui a significaç~o de uma área indus-

trial, onde se concentrem os recursos 

termos de serviços e onde se dê soluç~o 

básicos em 

urbanística 

ao Aglomerado da Grande Vitória. Juntos esses dois 

empreendimentos permitiriam solucionar o 

infra-estrutura básica, porém não seriam 

quadro da 

suficien-

tes, apenas necessária. Assim, outros parâmetros 

próprios a cada um dos projetos específicos 

ser atendidos.,,19 

devem 

740 

A partir desse equacionamento mais geral o 

do SSR estabelecia,em grandes linhas, um roteiro de 

dimentos industriais e agrários que possibilitaria a 

gem para o salto rumo ao desenvolvimento acelerado 

rito Santo. 

documento 

empreen

decola

do Espí-
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QUADRO VIII.40 

ESPÍRITO SANTO: PLANO TRIENAL DE DESENVOLVIMENTO - 1961/63 

PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVOS CUSTOS 

EM VALORES CORRENTES 

PROGRAMAS 

1. INFRA-ESTRUTURA 

- Ferrovias e Rodovias (Es
trada de Ferro Litorânea, 
BR - 5 (1 01 ); BR - 31 (262) 

- Pavimentação; Acesso Se
des; Estr. Pioneiras 

- Energia elétrica 

- Área industrial infra es 
truturada (Dist. IndustrT -
al) 

2. DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA 

- Crédito Rural; Levant~n
to de recursos naturais, 
pesquisa; arrna.zenagem, etc. 

- Renovação cafeicultura, Re
cuperação vales úmidos, 
desenvolvo pecuarlo 

- Outros - Cooperativismo 

3. INTERESSE SOCIAL 

- Habitação - Casas Popula
res - Grande Vitória 

- Educação - Ens i no Pr imár io 
Ensino Secundário 

- Saneamento - Sistema hi
drosanitário 

- Saúde - Hospitais; erra
dicação de endemias 

TOTAL GERAL 

SUBTOTAL 

14.368,8 

6.247,2 

2.300,0 

1 5 , O 

2.914,0 

2.929,0 

173,0 

396,0 

2.729,1 
1.512,3 

5.821,6 

647,0 

(Cr$ 10 3 de 1961) 

PARTI 
TOTAL POR CIPAÇAO 

GRUPO (%) 

22.931,0 57,3 

6.016,0 15, O 

11.106,0 27,7 

40.053,0 100 

Fonte: Lélio Rodrigues, op. cit., s.i.p., (Tabela 11). 
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NOTAS E CITACOES REFERENTES AO APÊNDICE Nº 3 

1. As informações sobre a ACARES foram extraídas do Plano Di-

retor - 1963/65, item 1. ACARES: atualidade e Evolução. 

op. cit., p. 1/5. 

2. Idem, Ibidem, p. 1. 

3. ACARES. Plano Diretor - 1963/1965, op. cit., p. 10/15. 

4. Idem, Ibidem, p. 10. 

5. Idem, Ibidem, p. 11. 

6. Idem, Ibidem, p. 11/12. 

7. Idem, Ibidem, p. 14. 

8. Idem, Ibidem, p. 35/56 

9. Idem, Ibidem, p. 54/55. 

10. Idem, Ibidem, p. 55. 

11. Idem, Ibidem, p. 142/172. 

12. Serviço Social Rural. Conselho Regional do Espírito Santo. 

Desenvolvimento e Níveis de Vida do Estado do Espírito 

Santo, Vitória, Serviço Gráfico do IBGE, 1962, 375 p. 

13. Idem, Ibidem, p. 354. 

14. ldem, Ibidem, p. 354. 

15. Idem, Ibidem, p. 354/355. 
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16. Idem, Ibidem, p. 356/359. 

17. Cf. Lélio Rodrigues. A década de 60. In: Governo do Estado 

do Espírito Santo. As etapas do processo histórico de de

senvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo, março/ 

1975, s.i.t. e s.i.p. 

18. Serviço Social Rural. Conselho Regional do Espírito San

to, op. cit., p. 359. 

19. Idem, Ibidem, p. 365. 
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CONCLUSAo 

As análises realizadas ao longo dessa monografia per

mitem concluir que a forma de mediação oligárquica, que ca

racterizou as relações entre o Estado e a sociedade no Espí

rito Santo, em todo o período analisado, funcionou como um po

deroso mecanismo de manutenção do "status quo" e, por conse

guinte, do subdesenvolvimento tanto político como sócio-econô

mico da região do Espírito Santo. 

Efetivamente, como se demonstrou no Capítulo I, o Es-

pírito Santo passou a compor o cenário brasileiro, como região 

economicamente ativa, a partir do ciclo da economia cafeeira. 

Assim, com a predominância do café na economia brasileira, a 

partir de meados do século XIX, o Espírito Santo, até então 

insignificante no contexto sócio-econômico do Brasil, passou 

a ser inserido no reordenamento que a economia cafeeira lmpos 

ao conjunto nacional. Entretanto essa inserção se fez de 

forma específica. Posto que, ao refletir o padrão básico do 

desenvolvimento histórico, até então configurado, sua estrutu

ra produtiva e de relações de produção espelhou no desenvolvi

mento subsequente, as marcas do relativo atraso das forças 

produtivas internas, naquele momento. 

Com efeito, a moldagem básica que se configurou em sua 

estrutura sócio-econômica e política caracterizou-se por dife-
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rir do padrão básico que simultaneamente se formou nos demais 

Estados onde a economia cafeeira tornou-se dominante (Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais). Assim, enquanto naqueles 

Estados, principalmente em São Paulo, o rítmo da expansão foi 

bastante intenso e a estrutura produtiva moldou-se pela gran

de fazenda movida pelo trabalho escravo e, posteriormente, as

salariamento da mão-de-obra, no Espírito Santo o rítmo da expan

são foi lento e moldou-se por uma estrutura mista de produção. 

Esta, constituída pela grande propriedade produtiva, movida pe

lo trabalho escravo e, após a abolição, fracionamento de áreas 

apropriadas, utilização do colonato e trabalho temporário, na 

região sul; e por pequenas propriedades, movidas pelo trabalho 

familiar (decorrentes da imigração estrangeira), e um reduzi-

do número de grandes propriedades - produtivas e improduti-

vas, na região central do Estado. Com isso, cristalizou-se 

uma estrutura sócio-econômica formada por poucas grandes pro

priedades ao lado de uma colméia de pequenas propriedades, 

atomizadas, dominadas pelo grande capital agrofundiário e o 

mercantil-exportador. Além disso, a forma de expansão da eco-

nomia cafeeira, baseada em grande parte na imigração estran-

geira, induzida principalmente pelos interesses mercantis-ex 

portadores - detentores da direção política do Aparelho Re

gional de Estado - configurou duas regiões produtivas distin-

tas. Como resultante foram definitivamente soldadas as bases 

das clivagens territoriais espiritossantenses, então existen

tes entre região sul e central, as quais passaram a permear a 

luta política estadual durante todo o período estudado. 

Esta forma de expansão da economia cafeeira se, por 

um lado, gerou um maior dinamismo econômico na região e produ-



747 

ziu alterações na performance de sua estrutura social, pela 

diferenciação sócio-econômica que provocou; por outro, o baixo 

nível de desenvolvimento da estrutura produtiva preexistente 

ao lado das condições precárias em que os imigrantes foram 

assentados e a sua respectiva submissão a uma expoliativa es

trutura de oligopólios exportadores, impediu que o rítmo da 

expansão fosse mais intenso e que as forças políticas do Es

pírito Santo assumissem posição de destaque no bloco cafeeiro 

nacional, praticamente, durante todo o período em que o refe

rido bloco comandou os rumos do desenvolvimento brasileiro. 

Isso porque, a despeito da relativa diferenciação so

cial, que a expansão da economia cafeeira provocou, e dos per

fis particulares de interesses que ela engendrou; em termos 

de interesses fundamentais - isto é, força social com poten

cial de luta autônoma capaz de agregar ao seu redor outras 

forças para o embate político - o perfil básico da estrutura 

social era muito pouco diferenciado. Concretamente, nesse 

nível, compunha-se, apenas, pelas forças agrofundiárias e mer

cantis-exportadoras, as quais eram entrecortadas pelas cliva

gens territoriais, o que, aparentemente, ampliava o espectro 

da luta política. Na medida em que essas forças eram consti

tuídas por um reduzido número de privilegiados, elas consti

tuiram as bases oligárquicas, que se perpetuariam no Poder Po

lítico Regional, até, praticamente, aos nossos dias. 

Assim, no momento da transformação jurídico-política 

do Estado brasileiro (1888/1891), a consolidação do pacto re

gional de dominação se realizou pela disputa entre essas for-
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ças dominantes, cujo processo consolidou a hegemonia dos in

teresses mercantis-exportadores na direção do Aparelho Regio

nal de Estado. Com efeito, salvo no período governamental de 

Jerônimo Monteiro (1908/1912), as forças mercantis-exportado-

ras imprimiram rítmo e sentido a política de desenvolvimento 

sócio-econômico do Espírito Santo, durante todo o período da 

Primeira República. 

Claro que o caráter restrito do regime democrático, 

que se instaurou no Brasil com a transformação jurídico-polí

tica do Estado brasileiro, ao lado do reduzido poder de bar

ganha, tanto política como econômica, que dispunha o Espírito 

Santo, muito contribuiu para facilitar a perpetuação da estru

tura social herdada do Império, também, no período Republica-

no. Isso, apesar da significativa ampliação do espaço pro-

dutivo e consequente crescimento da magnitude econômica do 

Estado, cujo processo conseguiu, ao final do período, 

o Espírito Santo no cenário nacional como defensor da 

tica cafeeira. 

inserir 

polí-

Todavia, o relativo atraso, que as forças produtivas 

do Espírito Santo haviam acumulado desde a colonização portu

guesa até o final do Império, não foi suprimido com a Repú

blica. Na verdade, ele foi ampliado e assumiu novos contornos, 

nesse período. Posto que, sua manutenção, na vigência do regi-

me Democrático, era funcional, garantia as forças dominantes 

um relativo crescimento econômico e a dominação de classe. 

Dessa forma a dominação oligárquica, vigente durante o Impé

rio, se reproduziria durante a República. A articulação ver-
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tical entre dominantes e dominados, expressa pela prática 

coronelística, funcionou como principal mecanismo à manuten-

ção dos feudos políticos e, portanto, para a perpetuação do 

poder oligarca que, por sua vez, garantia a manutenção do 

"status quo" vigente. 

A emergência do Espírito Santo no contexto do desen-

volvimento capitalista nacional ao se concretizar com a expan-

são de economia cafeeira, permitiu sua projeção como 

defensor dos interesses cafeeiros. Porém na medida em 

Estado 

que 

essa expansão econômica refletiu e perpetuou as marcas do sub

desenvolvimento,que caracterizava sua estrutura s6cio-polític~ 

essa inserção no contexto nacional se fez de forma subordi

nada. Com isso a posição das forças políticas capixabas no 

pacto de dominação central também não se expressou de forma 

significativa. Na realidade elas caracterizaram-se por cons

tituirem-se em base de apoio para as forças políticas hegemô-

nicas constituídas pelo bloco cafeeiro paulista. E, 

exerceram um importante papel na consolidação da 

como tal, 

hegemonia 

desse bloco a nível de Poder Central e, posteriormente, na 

sua preservação no poder, através da dinâmica da política de 

Governadores. 

Por outro lado, a transformação jurídico-política do 

Estado brasileiro criou as condições necessárias à reprodução 

ampliada de relações capitalistas de produção. O Espírito San

to, nesse contexto, ao preservar as formas de produção pre

capitalistas, vigentes no Império, garantiu a sua consolidação 

como periferia, no reordenamento que a referida transformação, 
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em curso, veio realizando. 

Com isso, em 1930, quando as contradições, que o 

arranjo político-institucional instaurado em 1889, se acirram 

e a correlação de forças no Poder Central é alterada, pelo mo-

vimento de 30, as forças políticas capixabas, que mal ingres-

savam no cenário nacional, perdem seu poder de barganha. Isso 

na medida em que o bloco cafeeiro foi deslocado da direção 

hegemônica nacional, o que resultou na perda do espaço que 

elas haviam conquistado. 

Além disso, na medida em que as bases da estrutura só

cio-econômica não havia se alterado significativamente, as lu

tas engendradas pelo movimento de 30 caracterizou-se, no Es

pírito Santo, por uma luta inter-elites ou inter-oligárquica. 

Esta explicitou, principalmente, a luta inter-capitalista en-

tre interesses agrofundiários e mercantis-exportadores 

clivagens territoriais entre região sul e central. 

e as 

Dado que o processo geral de lutas, que se encaminha

va no contexto nacional, tinha por substrato as contradições 

decorrentes da diferenciação social, em curso, que exigia um 

maior ajuste da estrutura do político (Estado) a nível de Po

der Central, tal processo acabou impondo ao Espírito Santo 

uma direção política comprometida com os movimentos sócio-po-

líticos que engendraram a Revolução. Isso porque, de um lado, 

as forças políticas capixabas não conseguiram conciliar suas 

divergências e, dessa forma, definir o processo de direção po

lítica e, de outro, Getúlio Vargas, na direção do novo pacto 

de dominaçã~ que se instaurou no poder central, adotou como 

estratégia, para indicação dos interventores estaduais, a es-
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colha de pessoas não muito comprometidas com as máquinas par

tidárias tradicionais dos Estados. Com isso a escolha recaiu 

no Capitão João Punaro Bley, o qual além de não ser do Espíri

to Santo pertencia ao grupo dos tenentes revolucionários, in

tegrante da nova correlação de forças instaurada. 

Como resultante, apesar das dificuldades encontradas 

por Punaro Bley e da cooptação política que as forças agro

fundiárias conseguiram realizar sobre seu Governo, o rumo que 

acabou sendo impresso a política de desenvolvimento sócio-eco

nômico estadual foi redirecionado no sentido do atendimento às 

demandas sociais. Estas, até então, relegadas a segundo plano. 

Concretamente, essa reorientação foi possível, na me-

dida em que a centralização político-administrativa, imposta 

pelo Poder Central, "libertou" a ação governamental regional 

das injuções oligárquicas regionais. Assim, o Governo Bley, 

efetivamente, seguiu as diretrizes emanadas do Poder Central, 

que reorientou o eixo da política econômica e social no sen

tido de atender as demandas da industrialização. Assim, o Es

tado do Espírito Santo, embora não possuisse forças políticas 

identificadas com o processo de industrialização nacional, 

realizou políticas que concretamente beneficiou um contingen

gente mais amplo da população. 

Por outro lado, foi alterada a dinâmica das 

Efetivamente, o 

relações 

poder entre Poder Regional e Poder Central. 

político detido pelos Estados membros foi significativamente 

reduzido, e a articulação entre essas duas instâncias de poder 

passou a ser mediada por canais burocráticos do Aparelho de 
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Estado. Isso na medida em que as relações entre o Estado e 

a sociedade foram mudadas, pela ditadura, então instaurada. 

Toda\-ia, a essência dessas relações não se alterou. 

mica vertical de articulação que se estabelecia na 

República entre Poder Central, Poder Regional e Poder 

A dinâ

Primeira 

Local, 

expressas respectivamente pelo Presidente, Governador e Coro

nel, continuou vertical. Porém, as formas de articulação e 

mediaçâo foram mudadas. Esta ao realizar-se preponderantemen-

te pela via intra-burocrática uniu o coronelismo ao coorpora

tivismo. Assim, o papel do coronel foi redefinido novamente. 

A ação de controle sócio-político que eles exerciam deixou de 

se expressar via Partido Republicano Espírito Santense e pas

sou a se expressar através da direção dos diversos sindicatos 

que :oram criados no Espírito Santo, os quais estabeleciam a 

mediação no meio urbano, e através das Prefeituras Municipais, 

que estabelecia a mediação no meio rural, via prefeitos-in-

Por conseguin~e, em termos de relações político-

institucionais, apenas a forma foi mudada, pois o coronel con

tinuou a desfrutar de sua privilegiada posição de mediador po

lítico, entre classes dominantes e dominadas. 

A inserção do Espírito Santo no contexto das trans-

for~ações capitalistas, também nâo se realizou. Apesar de a 

"era de Vargas" ter significado para o Espírito Santo um mo

mento de modernização tanto administrativa como econômica e 

representado significativos ganhos no campo da ação 

(pri~cipalmente saúde e educação), tal processo, no 

social 

entanto, 

não alterou o perfil básico da estrutura social. Posto que, 

ele se concretizou reproduzindo a estrutura produtiva e de re-
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lações de produção existentes. Como resultante, no contexto 

do desenvolvimento capitalista nacional, a modernização e o 

crescimento econômico verificado no curto prazo, traduziu-se 

em defasagens e atraso ou "subdesenvolvimento" no longo prazo. 

Assim, o Espírito Santo, embora geograficamente pertencesse a 

região sudeste, palco detonador das transformações capitalis

tas, em curso, realizou, nesse período, um movimento de in

flexão e retrocesso. Isso na medida em que, de um lado, per

deu o potencial de barganha que havia conquistado e espaço na 

disp~ta pela defesa de seus interesses regionais específicos 

(cafeeiros), no pacto de dominação central, e, de outro, ao 

invés de libertar-se das amarras que impediam sua transforma

ção, reforçou-se essas amarras via modernização administrati

va e econômica, o que garantiu a sobrevivência das oligarquias 

dominantes e das relações pré-capitalistas de produção, por 

alguffias décadas ainda. 

Assim, quando da redemocratização do País, em 1945, o 

Espírito Santo, apesar de ter ampliado significativamente seu 

contingente populacional e sua magnitude econômica, ele ainda 

poss~ia uma estrutura social pouco diferenciada. Entretanto, 

o fato da modernização econômica não ter transformado o perfil 

básico da estrutura produtiva e de relações de produção, não 

significa que esse processo se realizou sem produzir altera

ções na dinâmica das relações sociais e no conteúdo das forças 

sociais que compunham a estrutura social. Na verdade, essa 

modernização engendrou a emergência dos pequenos proprietários 

rurais como força social com poder de ação capaz de provocar 

efeitos pertinentes a nível das relações entre estruturas e 
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práticas sociais. Além disso, a nível do conjunto das eli-

tes políticas ou oligárquicas dominantes, o processo de cen-

tralização política e de modernização econômica ampliou o es-

pectro das clivagens que as dividia. Assim, além das cliva-

gens básicas entre interesses agrofundiários e mercantis-ex-

portadores, e seus respectivos cortes territoriais entre re-

giões sul, central e norte, passou a compor o cenarlO, tam-

bém, as clivagens funcionais - decorrentes da burocratização 

das relações políticas no período varguista -, que juntamente 

com as rivalidades pessoais tornava o conjunto bastante frag-

mentado. 

Como a redemocratização desobstruiu o espaço da luta 

política, a mudança do potencial de luta das classes que com-

punham a estrutura social espiritossantense ao lado da frag-

mentação das elites políticas, gerou uma dinâmica específica 

de articulação entre o Estado e a Sociedade. Essa, de um la-

do, expressou-se na convivência do coronelismo ao lado do po-

pulismo como formas de mediação presentes no Espírito Santo, 

durante toda a vigência do regime democrático, e, de outro, 

refletiu-se na conformação do Sistema Partidário, então cons-

tituído. 

Assim, a nível da formação do Sistema Partidário, a 

articulação dos elementos específicos da estrutura social e 

da dinâmica das relações sociais espiritossantenses com os 

condicionantes mais gerais determinados pela conjuntura 
, 

so-

cio-política nacional, ensejou a reprodução da fragmentação 

partidária que se configurava no espaço sócio-político nacio-
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nal, no Espírito Santo. 

Como consequência, nos sucessivos pleitos, que se rea

lizou durante a vigência do regime democrático, as forças po

líticas capixabas imprescindiram de um mecanismo reagregador 

de forças, capaz de reaglutinar as forças políticas, identifi

cadas com determinada base fundamental de interesses - agro

funàiários e mercantis-exportadores - em torno da disputa pe

lo controle do Aparelho Regional de Estado. 

Apesar das forças políticas espiritossantenses, ini-

cialmente, terem tentado buscar o consenso supra-partidário, 

atra\'és da indicação de um candidato de consenso capaz de unir 

todas as forças político-partidárias, tal estratégia não deu 

certo. Pois, o campo da luta política, no pós 45, já não era 

mais tão homogêneo como o fora no período pré 30. Por isso o 

mecanismo encontrado, pelas lideranças políticas, para reali

zar a reagregação das forças políticas foi o de realização de 

Alianças e de Coligações, o qual tornou-se presença comum em 

todo o período democrático. 

Por outro lado os sucessivos pleitos políticos, que 

ocorreram no período, revelou que, em termos de prática polí

tica e de mediação com as classes dominadas, as oligarquias 

dominantes para garantirem sua preservação no poder tiveram 

que realizar sucessivos ajustes em suas formas de atuação. 

Nesse sentido, a prática coronelística, vigente na 

Repjblica sobreviveu a ditadura de Vargas, porém, no 

Primeira 

pós 45, 

os ôjustes tornaram-se fundamentais, o que, em última análise, 

caracterizou a reedição do coronelismo de forma adaptada. Assim, 
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com as roupagens do discurso democrático de então, as formas 

coronelísticas realizaram a mediação Estado/sociedade, princi

palmente, nos dois primeiros períodos Governamentais (1947/ 

50 e 1951/54). Todavia, a partir de meados da década de 50, 

em virtude da maior complexificação das relações sócio-econô

micas espiritossantenses e do rebatimento mais intenso, no Es

pírito Santo, das práticas populistas vigentes no centro-sul, 

começou a se verificar nas relações sócio-políticas capixa-

bas ~ma maior mesclagem entre práticas populistas e coronelistas, 

nas lutas político-partidárias. Esse processo levou as for-

ças políticas mais conservadoras, mais afetas as formas coro

nelistas de mediação, a realizarem novas adaptações em suas 

formas de atuação. Entretanto, essas forças mais conservado

ras não conseguiram perceber claramente a natureza das mudan

ças sociais que vinham ocorrendo no Espírito Santo (em virtude 

da modernização e integração econômica do Espírito Santo ao 

mercado nacional) que, gradativamente, se processava durante 

a década de 50. Nesse sentido, elas não se modernizaram o su-

ficiente para permitir abarcar as novas forças sociais que 

emergiam. Assim, a cada pleito elas perdiam mais terreno para 

as forças menos conservadoras, que ao adotarem as formas popu

listas de mediação, conseguiam, cada vez mais, abarcar um con

tingente mais amplo de clivagens sociais. 

Em termos da ação governamental implementada, durante 

a vigência do regime democrático, as análises das gestões, 

dos sucessivos governantes, permitem concluir que o fato do 

Espírito Santo, historicamente, vir acumulando defasagens, em 



757 

relação ao processo de desenvolvimento capitalista nacional, 

assegurou ao pacto de dominação regional uma relativa autono

mia, em relação ao pacto de dominação central, na definição 

dos rumos a ser impresso à política de desenvolvimento sócio

econômico do Espírito Santo. 

A existência dessa relativa autonomia na dinâmica das 

relações entre Poder Regional e Poder Central foi possível de 

transcender da primeira República, para o período em enfoque, 

sobretudo, pelo papel inercial que as oligarquias dominantes 

capixabas vieram exercendo no processo de transformações ca-

pitalistas, em curso, na Formação Social Brasileira. Assim 

ao impedirem que o rebatimento daquelas transformações, que 

ocorriam, principalmente, no centro sul do País, se efetivas

se ffiais intensamente no Espírito Santo, elas impediam que 

ocorressem rupturas na base da estrutura sócio-econômica cons

tituída, garantindo dessa forma a preservação do "status quo". 

Essa ação, no sentido de não permitir a ocorrência de 

grandes rupturas, ainda pôde ser identificada na ação dos 

governos que atuaram, nesse período. Principalmente nas ges

tões de Carlos Lindenberg e de Francisco Lacerda de Aguiar, 

que procuraram por todos os meios manter o espaço espiritos-

santense imune àquelas transformações, no momento em que ela 

foi acelerada a nível nacional. Entretanto, nesse momento as 

forças políticas espiritossantenses não tiveram mais condições 

de neutralizar os efeitos transformadores que o rebatimento 

de tal processo provocou no espaço sócio-econômico espiritos-

santense. Posto que, a partir desenvolvimentismo econômico 

encaminhado a nível naciona~ o desenvolvimento da região do 
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Espírito Santo passou a ser redefinido e reorientado a partir 

dos padrões capitalistas de desenvolvimento, e não mais pe

las injuções oligárquicas regionais. Assim, o desenvolvimento 

sócio-econômico do Espírito Santo que, até então, fora pautado 

ora pela direção hegemônica das forças mercantis-exportadoras 

(Primeira República) ora pela direção hegemônica das forças 

agro:undiárias (década de 30, primeiro Governo de Carlos Lin

denberg - 1947/50), que definiam o rítmo e o sentido a ser im

presso ao desenvolvimento regional, cede lugar a determinações 

de ordem estrutural mais geral do desenvolvimento capitalista 

brasileiro. 

Por outro lado, além desses efeitos mais gerais, re

sultantes da ação que o pacto de dominação regional veio exer

cendo no Espírito Santo, é possível identificar, em cada pe-

ríodo governamental analisado, as marcas próprias que cada 

pacto constituído procurou imprimir ao desenvolvimento, bem 

como, as formas básicas de mediação, com as demais forças so

ciais presentes, realizada pelo Estado, sob a direção de cada 

governante. Isso, além, é claro, das nuances próprias decorren

tes da forma personalística de gestão que constituiu o "modus 

operandis" básico dos governantes que estiveram a frente dos 

destinos do Espírito santo. 

Nesse sentido, Carlos Lindenberg em sua primeira ges

tão reeditou o coronelismo vigente na Primeira República, e, 

na medida em que é o expoente máximo das forças agro fundi á-

rias espiritossantenses, imprimiu a sua gestão o "ethos" con

servador, típico da classe dos proprietários de terras pre-
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capitalistas, visando criar mecanismos garantidores da pre-

servação das bases estruturais vigentes. Para tanto, a am

pliação do leque de solidariedade entre coronéis era fundamen

tal. Daí sua estratégia de ampliar ao máximo possível as ba

ses pessedistas no sentido de não ceder espaço para as forças 

aliadas que compunham a correlação de forças no poder regio

nal. A forma de mediação vertical e o clientelismo político, 

daí decorrente, assumiu o centro da cena política, que se com

plementou com a aura de austeridade e de rigidez que Carlos 

Lindenberg procurou imprimir a dinâmica das relações sócio-po

líticas, cujo conjunto expressou a performance geral das re

lações entre o Estado e a Sociedade sob sua direção. 

o período governamental dirigido por Jones dos Santos 

Neves, em termos das bases fundamentais de interesses domi-

nantes constituídos no Espírito Santo, aparece deslocado, na 

medida em que concretizou um projeto de desenvolvimento sócio-

econômico pouco identificado com essas bases. Na verdade, as 

realizações de sua gestão identificavam-se muito mais com as 

questões que estavam sendo colocadas para o desenvolvimento 

capitalista a nível nacional do que com aquelas que 

sendo colocadas a nível regional. 

estavam 

Assim, apesar do caráter autoritário e contraditório 

do projeto Jonista de desenvolvimento, ele expressou a primei

ra tentativa de inserção econômica do Espírito Santo no rítmo 

do desenvolvimento capitalista que se processava a nível na-

cional. Nesse sentido, o Governo Jones dos Santos Neves foi 

precursor das rupturas que inevitavelmente se processariam na 
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estrutura sócio-econômica espiritossantense nas décadas se-

guintes. Isso na medida em que ele introduziu cunhas moder-

nizantes na dinâmica conservadora que definia o rítmo da mo-

dernização sócio-econômica, por um lado, e, pela abertura do 

espaço sócio-econômico espiritossantense à entrada do capital 

industrial nacional via investimento público, por outro. Com 

isso foram estabelecidos laços de solidariedade distintos, com 

as classes capitalistas, a nível nacional (capital indus

trial), daqueles que, tradicionalmente, o Espírito Santo man-

tinha (mercantil-exportador e agrofundiário). A forma de me-

diação vertical que caracterizou o Governo Carlos Lindenberg 

foi mantida, porém, a aura de seu governo caracterizou-se pelo 

"ethos" tecnocrático, como forma de justificar a ação inter

vencionista que o Estado realizou sob sua direção. 

Por seu turno, Francisco Lacerda de Aguiar, na verdade, 

rompeu pela primeira vez, na história do Espírito Santo, o pa

drão coronelístico de mediação, que caracterizava as relações 

sócio-políticas no Espírito Santo. Esse rompimento foi pos

sível na medida em que, concretamente, o espaço sócio-econô

mico e político-ideológico espiritossantense havia se tornado 

mais complexo e diferenciado. Posto que, a modernização eco

nomlca que se processava desde os anos 30 aliada aos efeitos 

do populismo que passou a se refletir mais intensamente no 

Espírito Santo, imprimia novo rítmo a dinâmica das 

sociais. Com isso o espectro da luta política foi 

mudanças 

ampliado, 

ao incluir forças sociais emergentes no espaço dessa luta, a 

qual se refletiu a nível do Estado em termos de efeitos per

tinentes. 
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Como resultante, as formas de articulação populistas 

assumem o centro da cena política, dando o tom das mediações 

tanto a nível inter-oligárquico como a nível das relações com 

as classes dominadas. Os efeitos resultantes caracterizaram-

se pela perda de eficácia dos padrões coronelísticas de media

ção, que ensejou a modificação na correlação de forças a nível 

regional. O novo pacto instaurado passou a incluir um número 

mais amplo de forças cuja convivência o populismo permitiu ar

ticular. A nível da mediação com as classes dominadas a forma 

paternalista de gestão de Francisco Lacerda de Aguiar aliada 

a maior flexibilidade na gestão administrativa, 

as nuances básicas de seu Governo. 

caracterizou 

O segundo Governo de Carlos Lindenberg, por sua vez, 

expressou os efeitos que o rebatimento do desenvol v imentisrro 

econ6mic~ encaminhado a nível nacional, provocou no espaço s6-

cio-econ6mico e político espiritossantense. 

Nesse sentido, tanto a nível das estruturas como a 

nivel das práticas sociais as contradições oriundas das defa

sagens do desenvolvimento capitalista no Espírito Santo foram 

exacerbadas. Com isso os contrastes entre moderno e tradi-

cional, ou entre novo e velho, assumiram o centro da cena 

arti-politica. Esse processo aliado ao maior potencial de 

culação das forças industriais emergentes, as quais desde o 

Governo Jones vinham buscando articular formas de inserir o 

Espírito Santo no processo de industrialização, que se reali

zava a nível nacional, imprimiu uma nova dinâmica a ação go-

vernamental, em curso. Isso na medida em que as referidas 
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forças industriais expressavam-se, a nível partidário, através 

do PSD, que detinha no momento a direção política do Aparelho 

Regional de Estado. 

Assim, advogando que era preciso desenvolver para so

breviver Carlos Lindenberg reorienta o sentido que vinha 

sendo impresso à política de desenvolvimento regional, marcan-

do a intersecção dos efeitos do desenvolvimentismo econômico 

na via conservadora de desenvolvimento que se realizava no Es

pírito Santo. Por outro lado, os padrões de articulação coro

nelísticos ainda deram o tom das mediações entre o Estado e a 

sociedade. 

Finalmente, o segundo Governo de Francisco Lacerda de 

Aguiar expressou a forma como as forças políticas menos con-

servadoras, articuladas através de um pacto populista de do-

minação, reagiram as transformações que estavam se processan

do no Espírito Santo, por um lado, e, por outro, a forma como 

as propostas de forças progressistas, que integravam o refe-

rido pacto, foram cooptadas pelas forças mais 

no processo governamental. 

conservadoras, 

Assim, a conjuntura multi facetada expressa pela dinâ

mica social em mutação, que caracterizou o momento político de 

então, permitiu a rearticulação do pacto populista de domina-

ção. Este, ao buscar minimizar os antagonismos existentes 

entre as diversas forças em luta, visando articular a convi

vência dessas forças na direção do Aparelho Regional de Esta

do, absorveu os impactos desestruturadores, que o reordenamen-

to mais geral, em marcha, vinha produzindo. Nesse sentido, 
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apesar do conteúdo, socializante de que se revestiu a política 

de desenvolvimento sócio-econômico do Governo Aguiar, a essên

cia preservadora, que elas traziam por substrato, acabou esca

moteando as reais contradições que estavam na base do processo 

de transformação, em curso. Nesse contexto, torna-se desne

cessário dizer, que as formas populistas de mediação assumem o 

centro da cena política. 

Com relação a questão da inserção do Espírito Santo no 

contexto do desenvolvimento capitalista nacional as análises 

realizadas permitem concluir que, se, praticamente, até o iní

cio dos anos 50 não se percebe uma preocupação mais acentuada 

o mesmo não pode das oligarquias dominantes nesse sentido, 

ser dito com relação aos anos subsequentes. Isso, principal-

mente, a partir do Governo Jones que teve esse objetivo por 

meta básica. Embora essa preocupação aparecesse, de certa 

forma, deslocada em relação a conformação de interesses funda

mentais constituídos no Espírito Santo e, concretamente, ex

pressasse a forma como se refletiu a ideologia intervencio

nista e autoritária do Estado, no Espírito Santo, ela carac

terizou a primeira tentativa de determinadas oligarquias es

piritossantenses no sentido de buscar tal inserção. 

Entretanto, apesar do Governo Jones ter sido o pre-

cursor das negociações, visando a maior inserção do Espírito 

Santo na expansão capitalista que se processava a nível na

cional, na prática esse processo se concretizou muito m3is pe

lo movimento de reordenação, que a referida expansão, acelera

da a partir dos anos 50, provocou, do que por um esforço de

liderado das oligarquias dominantes capixabas. 
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Em síntese, a longa trajetória do movimento dinâmico 

de transformações que vieram ocorrendo no espaço sócio-econô

mico e político espiritossantense, rastreado passo a passo por 

esta monografia, se, por um lado, evidenciou o rítmo lento e 

defasado com que essas transformações se processaram, por ou

tro, mostrou que a ação das oligarquias dominantes manteve a 

eficácia preservadora do "status quo" até o momento em que 

a modernização econômica e política não produziu alterações 

significantes no conteúdo das forças sociais integrantes da 

estr~tura social regional. A partir do momento em que a di

nâmica das relações sociais e o conteúdo da estrutura social 

foi alterado pelos efeitos desagregadores - resultantes tanto 

da modernização econômica como político-ideológica - a eficá

cia das práticas políticas, mantenedoras do equilíbrio dinâmi

co vigente, foi colocada em cheque, e as tão temidas rupturas 

das bases constituídas acabaram se concretizando. 

Por fim, as evidências que se conseguiu levantar, ao 

longe das análises, contribuem para corroborar formulações 

teóricas presentes na literatura política brasileira acerca 

das relações que se estabelecem entre o Estado e a sociedade. 

Nesse sentido, tanto as formulações de Vitor Nunes Leal (1949) 

como as de Décio Saes (1982), sobre as práticas coronelísticas, que 

de perspectivas teóricas distintas elaboram paradigmas sobre 

esses processos políticos, são confirmados. O mesmo também po

de ser dito com relação a autores que estudaram o Sistema 

Partidário Brasileiro, posto que muitas de suas formulações 

puderam ser confirmadas. Entre essas análises cabe destaque 

as de Bolivar Lamunier (1986), Maria do Carmo Campelo de Sou

za (i983 e 1984) e Olavo Brasil de Lima Júnior (1983). 
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----- . Mensagem Final, 1924-1928, Vitória, Tipografia do Diá-

rio da Manhã, 1928. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Presidente, 1928-1930 (Aristeu Borges 

de Aguiar). Mensagem do Presidente do Estado do 

Santo, Vitória, (s.i.t.), Anos: 1928, 1929 e 1930. 

b) PERÍODO 1930 A 1947 

Espírito 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Interventor, 1930-1935 (João Punaro 

Bley). Movimento financeiro de 24/10/30 a 30/06/31, relató

rio apresentado ao Chefe do Governo Provisório da República, 

Vitória, Imprensa Oficial, 1931. 
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ESPÍRITO SANTO (Estado). Interventor, 1930-1935 (João Punaro 

Bley). Exposição apresentada ao Chefe do Governo Provisório, 

relativa ao Governo do Estado, desde novembro de 1930 até 

abril de 1935, Vitória, Imprensa Oficial, 1935. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1935-1937 (João 

Bley). Mensagem do Governador do Estado do Espírito 

Victória, Imprensa Oficial, Anos: 1936 e 1937. 

c) PERÍODO 1947 A 1966 

Punaro 

Santo, 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1947-1950 (Carlos Fernando 

M. Lindenberg). Mensagem à Assembléia Legislativa, Vitória, 

Imprensa Oficial, Anos: 1947, 1948, 1949, 1950. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones dos San-

tos Neves). Mensagem à Assembléia Legislativa, 

Imprensa Oficial, Anos: 1952, 1953, 1954. 

Vitória, 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1955-1958 (Francisco La

cerda de Aguiar). Mensagem à Assembléia Legislativa, Vitória, 

Imprensa Oficial, Ano: 1956. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1959-1962 (Carlos Fer-

nando Monteiro Lindenberg). Mensagem à Assembléia Legisla

tiva, Vitória, Imprensa Oficial, Anos: 1959, 1960, 1961. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1963-1966 (Francisco La

cerda de Aguiar). Mensagem à Assembléia Legislativa, Vitó

ria, Ano: 1965 (mimeo). 
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1.2. DISCURSOS, PRONUNCIAMENTOS E OUTRAS FALAS 

AGUIAR, Aristeu Borges de. O Estado do Espírito Santo e as 

suas possibilidades, Vitória, 1927, s.i.t. 

______ o Programa de Governo, (Discurso pronunciado no banquete 

que lhe ofereceu o Partido Republicano do Espírito Santo, em 

15/05/1928). s.i.t., Vitória, 1928. 

· Promessas e realizações, Vitória, 1929, s.i.t. ------

AGUIAR, Francisco Lacerda de. O Governador presta contas ao 

povo do Espírito Santo, Vitória, Imprensa Oficial, 1955. 

BLEY, João Punaro. Discurso pronunciado por ocasião do banque

te oferecido a S. Excia. Dr. Getúlio Vargas, em 23/08/1933, 

Vitória, Imprensa Oficial, 1933. 

· Discurso pronunciado no banquete que lhe ofereceram ------
seus amigos de Cachoeira de Itapemirim, em 03/08/1934, Vitó-

ria, Imprensa Oficial, 1934. 

· Discurso: Dez anos de Governo, (pronunciado, em 22/11/40, 
------

na homenagem que lhe foi prestada em comemoração ao décimo 

aniversário de sua administração). Vitória, Imprensa Ofici

al, 1942. 

CAMARGO, Manoel Moreira, (Secretário de Educação e Cultura-

1955/56). Minha fala à Assembléia Legislativa, Vitória, Im

prensa Oficial, 1955. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1951-1954 (Jones 

Santos neves). A serviço do Espírito Santo, s.i.t. e 

(Coletânea de discursos). 

dos 

s.d. 

LINDENBERG, Carlos Fernando Monteiro. No limiar da esperança~ 

(Discurso por ocasião do transcurso do primeiro aniversário 

de governo), Vitória, 31/01/60 (s.n.t.). 
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LINDENBERG, Carlos Fernando Monteiro. Desenvolver para sobre

viver, (Discurso por ocasião do transcurso do segundo ani

versário de Governo), Vitória, 31/01/61, (s.n.t.). 

NEVES, Jones dos Santos. Jones dos Santos Neves - Discursos, 

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1945 (Coletânea de dis

cursos) . 

1.3. JORNAIS E REVISTAS 

Revistas 

- Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito San

to, Vitória-ES, nº 12, novembro de 1939. 

- Re\'ista dos Municípios, São Paulo-SP, Ano IV, nº 4, 1963. 

- Revista Espírito Santo Agora, Vitória-ES, Anos: 1972 a 1978. 

Jornais 

- Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Vitória-ES, Anos: 

1947, 1948, 1951, 1955, 1959, 1962, 1963. 

- Diário da Manhã, Vitória-ES, Anos: 1927, 1928, 1930, 1933, 

1934, 1935, 1937. 

- A Tribuna, Vitória-ES, Anos: 1950, 1951, 1955, 1965, 

1970. 

Obs.: Coleções incompletas. 

- O Diário, Vitória-ES, Anos: 1962, 1963, 1964. 

Obs.: Coleções incompletas. 

- Folha Capixaba, Vitória-ES, Anos: 1945, 1946, 1947. 

Obs.: Coleções incompletas. 

1969, 



1.4. DOCUMENTOS DIVERSOS 

ESPÍRITO SANTO (Província). Presidente, 1824-1829 

Accioli de Vasconcellos). Memória estatística da 
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(Ignacio 

Província 

do Espírito Santo escrita no ano de 1828 (por) Ignacio Accio

li de Vasconcellos. Transcrição do manuscrito original por 

Fernando Achiamé. Vitória, Arquivo Público Estadual, 1978. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Partido Republicano Conservador. Seus 

antecedentes, organização, bases fundamentais, Victória, Ty

pographia Nelson Costa, 1911. 

. Estatutos do Partido Social Democrático do --- Espírito 

Santo, Vitória, Imprensa Oficial, 1936. 

. Estatutos do Partido Social Democrático do --- Espírito 

Santo, Vitória, Imprensa Oficial, 1937. 

ESPÍRITO SANrO (Estado), Governador, 1963-1966 (Francisco La

cerda de Aguiar). Boletim Informativo das Atividades admi

nistrativas do Governo do Estado, Vitória, Ano I, nº 3, 

Abril/1964, s.n.t. 

_____ o Governador, 1963-1966 (Francisco Lacerda de Aguiar). 

Boletim Informativo das Atividades Administrativas do Go-

verno do Estado, Vitória, Ano 11, nº 4 e 6, jan. e jun./1965, 

s.n.t. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Assembléia Legislativa. Manual do 

Deputado, Vitória, Imprensa Oficial, 1963. 

o Estado do Espírito Santo no Governo Jones dos Santos Neves -

31 janeiro 1951 - 31 janeiro 1955, s.l. Batista de Souza & 

Cia. 1958. 

NASSER, David. Eurico o capixaba, Folheto, s.n.t. 

da Revista Manchete, nº 1.354, Abril de 1978. 

(Transcrito 
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1.5. ARQUIVO DE RECORTES DE JORNAIS 

ALMEIDA, Joaquim Leide de. Joaquim Leite de Almeida conta his

tórias de Getúlio, Adernar de Barros, Chiquinho... (Entre

vista) In: Jornal A Gazeta, 16/03/1980. 

LINDENBERG, Carlos F. Monteiro. Carlos Lindenberg: O PSD nas

ceu no Espírito Santo (Entrevista concedida aos jornalistas 

Nilo Martins, Rogério Medeiros e Erildo dos Anjos) In: Jor

nal A Gazeta, 22/07/79. 

Hoje ••• Eles falam de Ontem. (Entrevistas de Carlos Lindenberg, 

Asdrubal Soares e Otaviano Santos). In: Jornal 

10/11/1974. 

A Tribuna, 

2. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
RIA-ES) 

Autógrafos das Leis aprovadas, Anos de 1947 a 1975. 

Fichário de Registro protocolar, Anos de 1947 a 1975. 

(VITÓ-

Documentos em caixa. (Projetos de lei de diversos autores, ci

tados com referência completa, nas notas de rodapé). 

Relação dos Deputados e suplentes que atuaram na Assembléia, 

por Legislatura - período: 1947-1983. 

Relação dos Presidentes da Assembléia Legislativa - período: 

1947-1983. 

Anais da Assembléia Legislativa, Anos: 1947, 1951, 1956, 1957, 

1958, 1961, 1962, 1963. 
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3. BIBLIOTECA NACIONAL (RIO DE JANEIRO) 

AGUIAR, Aristeu Borges de. O meu governo e a defesa dos meus 

atos, Rio de Janeiro, Oficinas do Diário de Notícias, 1932. 

Jornal A Tribuna, Vitória-ES, Anos: 1949, 1950, 1954, 1958, 

1960, 1962. 

Jornal O Diário, Vitória-ES, Anos: 1958, 1960, 1962,1963, 1964. 

Jornal Folha Capixaba, Vitória-ES, Anos: 1958, 1960, 1962. 

Jornal Sete Dias, Vitória-ES, Anos: 1957 e 1958. 

4. BIBLIOTECA DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A 
(BANDES) - (VITÓRIA-ES) 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. Alguns indica-

dores econômicos e sociais do Espírito Santo - 1950/1968, 

Vitória, 1970. 

· Alguns indicadores econômicos e sociais do Espírito ---
Santo - 1969/1971, Vitória, 1971. 

· Indicadores econômicos financeiros da economia capixa----
ba, Vitória, maio/1979. 

· Aspectos fundamentais da política econômica do Espírito ---
Santo, Vitória, 1971. 

---· Análise e Projeção da População do Estado do Espírito 

Santo, Vitória, 1971. 
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Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. População do 

Estado do Espírito Santo a nível de distritos - 1940/1970, 

Vitória, 1972. 

______ o Perspectivas de Modernização da Agricultura no 

do Espírito Santo/Brasil, Vitória, 1971. 

Estado 

______ o Atividades dinâmicas para a recuperação econômica do 

Espírito Santo, Vitória, 1972. 

Campanha Nacional de Ap2rfeiçoamento de Pessoal de Nível Su

perior - CAPES. Estudos de Desenvolvimento Regional: Espíri

to Santo (Série Levantamentos e Análises - n Q 14), Rio de 

Janeiro, CAPES, 1959. 

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espírito 

CODES. Aspectos da economia do Estado do Espírito 

Santo 

Santo -

Diagnóstico Preliminar - Setor de Integração Regional, Vitó

ria, 1966. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governo do Estado. As etapas do pro

cesso histórico de desenvolvimento sócio-econômico do Espí

rito Santo, Vitória, (s.i.t.), março/1975. 

Instituto Brasileiro do Café - IBC/Organização dos Estados 

Americanos - OEA. Cafeicultura no Espírito Santo, s.l., IBC/ 

OEA, 1964. 

Instituto Brasileiro do Café - IBC. O programa de diversifica

ção no Espírito Santo, s.n.t. 1966, n.p. 

Serviço Social Rural. Conselho Regional do Espírito Santo. De

senvolvimento Municipal e Níveis de Vida do Estado do Espí

rito Santo, Vitória, Serviço Gráfico do IBGE, 1962. 

União Geográfica Internacional. Comissão para os aspectos re
gionais do desenvolvirrento econômico. {in caso de desigualdade re

gional do desenvolvirrEnto: o Estado do Espírito Santo (Colóquio 
sobre desigualdade regionais do desenvolvirrento, em Vi tória-ES, 12 a 
15/04/1971), (Coletânea organizada por Nilo Bernardes), Rio 
de Janeiro, s.i.t., Abril/1971. 
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5. BIBLIOTECA DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES (VITÓRIA-ES) 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO. Programa de reapa

relhamento Estrutural. Vitória, BANDES, s.d. 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Secretaria de Planejamento. Espírito 

Santo: Crescimento e desigualdade social, Vitória, 1979. 

--- · Migrações internas no Espírito Santo, Vitória, 1979. 

--- · Sinópse da situação sócio-econômica do Espírito Santo, 

Vitória, 1978. 

FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES. Espírito Santo: Informações 

Bibliográficas (Série documentos capixabas - vol. 4), Vitó

ria, março/1979. 

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES. Informações básicas para 

planejamento urbano/Grande Vitória: projeção da população-

1980/2010 (Documento nº 6), Vitória, dezembro/1980. 

· Estudos populacionais para cidades, vilas e povoados do ---

Espírito Santo - 1985-2010, Vitória, julho/1985. 

Revista do Instituto Jones dos Santos Neves, Vitória-ES. 

Ano IV - nº 1 , Jan/m3r/1985 

nº 2, Abr/Jun/1985 

nº 4, Out/Dez/1985 

Ano V - nº 1 , jan/Mar/1986 

INSTITuro JONES DOS SANTOS NEVES. Depoimentos registrados em 

fitas cassetes. 

AGUIAR, Francisco Lacerda de. (Prefeito de Guaçuí: 1947/50; 

Deputado Federal PSD/ES-1950/54; Governador do Estado elei

to pela Coligação Democrática em 1954, e em 1962) Entrevis

ta à Fernando Lima Sanchotene e à Maria da Penha Siqueira, 

Guaçuí, 10 e 11/03/1981 (3 fitas). 
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ANDRADE, Waldemar Mendes de. (Advogado, membro da Aliança Na

cional Libertadora em 1935, Deputado Estadual Constituinte, 

em 1947, pelo PSD, Presidente da Assembléia Legislativa (1947) 

e Governador do Estado em substituição). Entrevista à Fer

nando Lima Sanchotene, Maria da Penha Siqueira e Cristina 

Fonseca, Vitória, Agosto/Setembro - 1981 (12 fitas). 

CAVATI, D. João Batista (Bispo, autor do livro História da 

imigração italiana no Espírito Santo). Entrevista à João 

Eurípedes Franklin Leal e à Fernando Lima Sanchotene, Petró

polis-RJ, 23/07/80 (2 fitas). 

BLEY, João Punaro (Tenente Revolucionário em 1930, Interventor 

do Estado do Espírito Santo - novembro de 1930 a 1934; Go

vernador do Estado, de 1935 a 1937, Interventor de 1937 a 

janeiro de 1943. Membro fundador do Partido Democrata Cris

tão no Espírito Santo). Entrevista à João Eurípedes Fran

klin Leal e Fernando Lima Sanchotene, Rio de Janeiro, Ju

lho/Agosto - 1980 (5 fitas). 

LINDENBERG, Carlos Fernando Monteiro (Advogado, membro funda

dor do Partido Social Democrático do Espírito Santo, em 1933; 

Deputado Federal Constituinte em 1935; Membro fundador do 

PSD, em 1945, e Deputado Estadual Cosntituinte; Governador 

do Estado eleito pela Aliança PSD/UDN, em 1947; Senador PSD/ 

ES-1950/58; Governador do Estado eleito pela Aliança PSD/ 

PSP em 1958, Senador Arena-ES-1967-1976). Entrevista a João 

Eurípedes Franklin Leal, Fernando Lima Sanchotene e Todeska 

Badke, Vitória, Julho/Agosto-1980 (6 fitas). 

MORAES, Cícero. (Engenheiro, Escritor, exerceu diversos cargos 

públicos relevantes no Governo do Estado do Espírito Santo, 

a partir de 1928). Entrevista a João Eurípedes Franklin Leal 

e Fernando Lima Sanchotene, Vitória, Agosto/1980 (6 fitas). 

NEVES FILHO, Jones dos Santos. (Engenheiro, Empresário (cons

trução civil), ex-Presidente da Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo - (1968/77); filho de Jones dos 

Santos Neves: Interventor do Estado do Espírito Santo -
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1943/1945; membro fundador do PSD no Espírito Santo em 1945, 

Senador PSD/ES - 1947/50, Governador do Estado eleito pela 

Aliança PSD/PTB, em 1950). Entrevista à João Eurípedes 

Franklin Leal, Fernando Lima Sanchotene e Todeska 

Vitória, Julho/1980 (2 fitas). 

Badke, 

6. BIBLIOTECA DA DELEGACIA REGIONAL DO INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE - (VITÓRIA/ES) 

IBGE. Anuário Estatístico do Brasil, Anos: 1945, 1950 e 1984. 

7. BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO ESPI
RITO SANTO - VITÓRIA/ES 

Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo

ACARES. Plano Diretor - 1963/1965 - Desenvolvimento para a 

Agricultura do Espírito Santo, Vitória, Abril/1963. 

MONJARDIM, Cleusa Zanetti. Levantamento bibliográfico da li-

teratura, pertinente ao café no Espírito Santo, s.d. (mi-

meo). 

8. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA - (VITÓRIA/ES) 

Anuário Estatístico Estadual de 1962, Ano VIII, n Q 8, 

ria, Serviço Gráfico do DEE, 1963. 

Vitó-
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9. SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - (VITÓ
RIA-ES) 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Secretaria de Fazenda. Balanços Ge

rais do Estado do Espírito Santo, Vitória, Anos: 1946 a 1959 
e 1961 a 1980. 

Obs.: Não foi localizado o Balanço do ano de 1960 nos arquivos 

da Secretaria. 

10. REDE GAZETA DE COMUNICACOES - JORNAL A GAZETA: DEPARTAMEN
TO DE PESQUISA - (VITÓRIA/ES) 

Jornal A Gazeta, Vitória-ES, Anos: 1945 a 1975. 

11. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(VITÓRIA/ES) 

Tribunal Regional Eleitoral. Relatórios das Eleições realiza-

das no Espírito Santo, Anos: 1945, 1947, 1950, 1954, 1955, 

1958, 1960, 1962. 
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12. ARQUIVO DA FAMÍLIA LACERDA DE AGUIAR 

ESPÍRITO SANTO (Estado). Governador, 1963-1966 (Francisco La-

cerda de Aguiar). Boletim Informativo das Atividades 

nistrativas do Governo do Estado, Vitória-ES. 

Ano I - Nºs.: 01 Outubro/1963 

Ano 11 - Nºs.: 

02 Janeiro/1964 

03 Abril/1964 

04 Janeiro/1965 

05 Maio/1965 

06 Junho/1965 

07 Agosto/1965 

08 Agosto/1965 

13. MUSEU SOLAR MONJARDIM - VITORIA-ES 

Admi-

FRANCO, Sebastião Pimentel. Resenha histórica sobre a Família 

Monjardim no Espírito Santo, Museu Solar Monjardim - UFES/ 

Sub-Reitoria Comunitária/Pró Memória. Vitória, s.d. 

14. ENTREVISTAS REALIZADAS PELA AUTORA 

ALMEIDA, Joaquim Leite de. (Militar - Exército Nacional - e 

político - participou de diversos acontecimentos históricos 

importantes da política brasileira e espiritossantese. Foi 

um dos membros fundadores do PSP (1950) no Espírito Santo, 

Secretário de Estado (Interior e Justiça) no primeiro 

verno de Lacerda de Aguiar (1955/58) e, em 1964, teve 

Go-

seus 

direitos políticos cassados pela Revolução). 

autora, Vitória, 14/05/86. 

Entrevista a 
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BERMUDES, Aylton Rocha. (Advogado, Membro do Conselho do Tri

bunal de Contas do Estado do Espírito Santo - participou do 

segundo Governo de Francisco Lacerda de Aguiar (1963/66) 

como Secretário de Estado (Interior e Justiça); atuou na 

defesa de Francisco L. de Aguiar, em virtude do Inquérito 

Policial Militar instaurado em 1965/66 objetivando a depo

sição do Governador). Entrevista à autora, Vitória, 16/12/86. 

BUAIZ, José Alexandre. (Advogado, Industrial, Político - foi 

membro do PTB no Espírito Santo, suplente na Assembléia Le

gislativa na 2ª Legislatura (1951/54), Deputado Estadual 

(PTB) - 1955/58 e 1959/62, Secretário de Estado (Secretaria 

Sem Pasta) no segundo Governo de Lacerda de Aguiar 

66). Entrevista à autora, Vitória, 09/04/86. 

(1963/ 

CUNHA, Nilo Martins. (Advogado, Professor Universitário/UFES -

ex-diretor do Jornal A Gazeta (junho/45 a setembro/45); Pri

meiro Secretário do Diretório Regional da Esquerda Democrá

tica no Espírito Santo - 1946/1947; participou como Secretá

rio de Estado (Educação e Cultura) no segundo Governo de 

Francisco Lacerda de Aguiar (1963/66). Entrevista à autora, 

Vitória, 11/03/86. 

LINDENBERG, Carlos F. Monteiro. (Advogado, Membro fundador do 

Partido Social Democrático do Espírito Santo em 1933, Depu

tado Federal Constituinte (1935), Secretário de Estado (Fa

zenda e Agricultura) na segunda interventoria de João Puna

ro Bley (1937-1943), Membro fundador do Diretório Regional 

do PSD, em 1945, Deputado Federal Constituinte (1945/46), 

Governador do Estado 1947/50 e 1958/62, Senador PSD-ES 

1950/58 e pela ARENA 1968/1975). Entrevista à autora, Vi

tória, 26/05/83. 

MEDEIROS, Rogério. (Jornalista, comentarista político, autor 

de uma série de artigos sobre os partidos políticos no Es

pírito Santo no período de 1945/65, publicados no Jornal A 

Tribuna, e diversas matérias sobre a vida política capixaba, 

publicadas na Revista Espírito Santo Agora, Jornal A Tribuna, 
e Jornal A Gazeta). Entrevista à autora, Vitória, 21/11/85. 
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MOULIN, Luiz F. (Político, Prefeito de Guaçui - 1983/88, con

terrâneo de Francisco L. de Aguiar - vivenciou grande parte 

de sua infância e juventude ao lado dos filhos de Francisco 

L. de Aguiar, tornou-se grande amigo e admirador do políti

co Francisco L. de Aguiar). Entrevista à autora, Vitória, 

04/04/86. 

PACHECO, Renato. (Escritor, Professor Universitário-UFES - De

partamento de História - grande conhecedor da história do 

Estado do Espírito Santo. Foi membro do Diretório Regional 

do Partido Socialista Brasileiro no Espírito Santo). En

trevista à autora, Vitória, 11/03/86. 

PELISSARI, Setembrino. (Advogado, Político - Foi membro da 

UDN, Vereador da UDN, Vereador da PMV-1955/58 e Secretário 

particular do Governador Francisco Lacerda de Aguiar - 1955/ 

58; Deputado Estadual/UDN - 1963/66, Líder do Governo na 

Assembléia no período de 1963/66, Prefeito da Capital do 

Estado - 1968/70). Entrevista à autora, Vitória, 16/05/86 

e 15/12/86. 

RUBIM, Floriano Lopes. (Militar do Estado do Espírito Santo -

Membro fundador do Partido Trabalhista no Espírito Santo, 

Presidente do Diretório Regional do PTB no Espírito Santo 

- período 1950/1960 - Deputado Estadual/PTB 1951/54, De

putado Federal/PTB - 1955/58. Fundador do PTN no Espírito 

Santo e Deputado Federal/PTN - 1963/66). Entrevista à au

tora, 18/04/86. 
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QUADRO IX.44 
EspíRITO SANTO: PARTICIPAÇAo EM ELEIÇOES PROPORCIONAIS - 1945/1962 

EM VALORES ABSOLUTOS 

ELE1ÇOES POPULAÇAo ELEITORADO COMPARE 
PROPORCIONAIS DATA DOS INSCIUTO CIMENTO 

ABSTENÇÃO 
ANOS CENSOS 

FEDERAL 

- 1940 790.149 

- 1945 122.281 107.161 15.120 

- 1950 957.238 180.607 130.565 50.042 

- 1954 261.969 180.255 81.714 

- 1958 233.053 221.045 12.008 

- 1960 1.170.858 

- 1962 307.009 248.586 58.423 

ESTADUAL 

- 1940 790.149 

- 1947 126.585 94.659 31.926 

- 1950 957.238 180.607 130.565 50.042 

- 1954 261.969 180.255 81.714 

- 1958 233.053 221.045 12.008 

- 1960 1 . 170.858 

- 1962 307.009 248.586 58.423 

Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, Anos 1945, 1950 e 1984. 

Quadros - IX.52 e IX.53. 

vorros PAR VOTOS 

TIDÁRIOS 
BRANCOS E 

NULOS 

101.902 5.259 

119.617 10.948 

167.693 12.669 

199.948 21.097 

214.330 34.256 

90.228 4.371 

121.722 8.843 

170.666 9.589 

207.485 13.560 

225.430 23.156 

Nº DE 
VAGAS 

7 

7 

7 

7 

8 

32 

32 

32 

32 

43 

(Xl 

o 
VJ 



QUADRO IX.45 

ESPÍRITO SANTO: PARTICIPAÇÃO EM ELEIÇÕES PROPORCIONAIS - 1945/1965 

EM VALORES RELATIVOS 

ELEIÇÕES POPULAÇÃO % ELEITORES % 
ROPORCIONl\IS DATA DOS ELEITORADO S/TOTAL COMPARE 

POPULAÇÃO CIMENTO ANOS CENSOS 

FEDERAL 

- 1940 790.149 

- 1945 122.281 15, 5 87,6 

- 1950 957.238 180.607 18, 9 72,3 

- 1954 261.969 27,4 68,8 

- 1958 233.053 24,3 94,8 

- 1960 1.170.858 

- 1962 307.009 26,2 80,8 

ESTUADUAL 

- 1940 790.149 

- 1947 126.585 16, O 74,8 

- 1950 957.238 180.607 18,9 72,3 

- 1954 261.969 27,4 68,8 

- 1958 233.053 24,3 94,8 

- 1960 1.170.858 

- 1962 307.009 26,2 80,9 

Fonte: Quadro IX.44. 

9-
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ABSTENÇÃO -

RIOS 

1 2,4 95, 1 

27,7 91 ,6 

31 ,2 93,0 

5,2 90,5 
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27,7 93,2 

31 , 2 94,7 

5,2 93,9 

1 9 , 1 90,7 

% VOTOS 
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NULOS 

4,9 

8,4 

7,0 

9,5 

1 3, 8 

4,6 

6,8 

5, 3 

6, 1 

9,3 
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QUADRO IX.46 

ESPÍRITO SANTO: DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS PARTIDÁRIOS - 1945/1962 

ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

1945 1950 1955 
PARTIDOS E/OU ALIANÇAS 

E/OU COLIGAÇÕES 
NQ VOTOS % NQ VOTOS % NQ VOTOS 

P.S.D. 72.764 70,0 20.841 16,9 

U.D.N. 26.671 25,7 42.098 34, 1 

P.C.B. 4.442 4,3 

P.T.B. 

P.R.P. 29.531 

P.S.P. 41. 126 

P.S.B. 94 O, 1 

Mário Rolim Teles 56 0,0 

Alianças e Coligações 

Aliança PSD/PTB 60.336 48,9 

Coligo PSD/PTB 56.650 

Aliança UDN/PDC 29.721 

Coligo PSD/PTB 

TOTAL VOTOS PARTIDÁRIOS 103.933 100,0 123.369 100, O 157.028 

--

Fonte. Quadro IX.51. 

1960 

% NQ VOTOS % 

88.900 49,3 

18,8 

26,2 31.705 17,6 

36, 1 

18,9 

59.805 33, 1 

100, O 180.410 100,0 
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4.442 

29.531 

72.831 

94 
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564.740 

% 

16, 5 

27,9 

0,7 

5,2 

12,9 

10, 7 
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10,5 

100,0 

co 
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\J1 
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1958 1962 
TOTAL DO 
PERÍODO 

• It;,· varas , NS> VI:JIU; , NS> \IC7l'OS , 
, , 

S4.088 26,2 54.088 6,7 

59.008 7,3 

31. 968 3,9 

71. 266 \ 8,8 

\ 

6,2 
I 49.913\ 

~~,6 77.467 \ 9,5 

:"::;', .... 95.389 11,8 
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9i.624 47,3 97.624 12,0 

:4.619 

I 
26,5 54.619 6,7 

I 

I 114.586 52,0\ 
114.586 

I 
14,1 

\ 
\ 

105.673 48,0 105.673 13,0 

'OÚ,C :CE.331 100,0 220.259 100,0 811.601 100,0 
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1958 1962 
TOTAL !.C 
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9.826 Cê 

I 
26,0 162.355 

66.495 5.; 

47.247 J.~ 
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QUADRO IX.51 

ESPÍRITO SANTO: RESULTADOS DAS ELEIÇÕES À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORIA ESTADUAL E VICE-GOVERNADORIA 

1945-1962 

ANO ELEITORAL CANDIDATOS AO EXECUTIVO PARTIDOS E/OU Nº DE VOTOS VOTOS BRAN:OS COMPARE ELElTORAOO 
DATA ELEIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL ALIANÇA E/ou COLIG. PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTO INSCRICO 

FEDERAL 
PARA PRESIDENTE 

- Eurico Gaspar Dutra PSD 72.764 

1945 - Eduardo Gomes UDN 26.671 

02/12/45 - Yedo Fiuza PCB 4.442 B = 2.098 

- Mário Rolim Teles - 56 N = 1 . 1 3 O 

103.933 3.228 107.161 122.281 

ESTADUAL 

1947 PARA GOVERNADOR 

19/01/47 - Carlos F. MJnteiro Lindenberg Alo PSD/UDN 59.008 B = 2.213 

- Atílio Vivácqua Colo PR/PDC 31.968 N = 1 .369 

90.976 3.582 94.558 

3$/11/47 PARA VICE-GOVERNADOR 

- José Rodrigues Sette 55.093 B = 15.864 

- Eleosippo Cunha 27.675 N = 2. 71 O 

82.768 18.574 101.342 

u 

(D 

o 



Continuação do Quadro IX.51 

ANO ELEITORAL CANDIDATOS AO EXECUTIVO PARTIDOS E/OU Nº DE varos varos BRANCOS COMPARE ELEITORAOO 
DATA ELEIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL ALIANÇA E/OU COLIG. PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTÕ INSCRI'ID 

FEDERAL 
PARA PRESIDENTE 

- Getúlio D. Vargas AI. PSD/PTB* 60.336 

- Eduardo Gomes UDN 42.098 

- Cristiano Machado PSD** 20.841 B = -
- João Mangabeira PSB 94 N= -

1950 
123.369 7. 196 130.565 180.607 

03/10/50 
PARA VICE-PRESIDENTE 

- João Café Filho PSD 33.565 

- Odilon Braga 40.728 

- Altino Arantes 13.399 

- Vitorino Freire 9.286 B = -
- Alípio C. Neto 136 N= -

97.114 33.451 130.565 180.607 

ESTADUAL 
PARA GOVERNADOR 

1950 - Jones dos Santos Neves AI. PSD/PTB 71 .266 B = 5.328 
03/10/50 - Affonso Schwab Colo Dem. PSP/ 49.913 N= 4.058 

PR/PRP/PRT/POC/UON 121.179 9.386 130.565 180.607 

ontinua 

(Xl 



Continuação do Quadro IX.51 

l\NO ELEITORAL Cl\NDIDATOS l\0 EXECUTIVO PARTIDOS E/OU Nº DE VOTOS VOTOS BRANCOS COMPARE ELEI'IDRAOO 
DATl\ ELEIÇÕES FEDERl\L E ESTADUl\L ALIANÇA E/OU COLIG. PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTÕ INSCRI'ID 

Pl\RA VICE GOVERNl\DOR 
1950 

- Francisco l\lves de Ataíde Alo PSD/PTB 69.593 B = 12.455 
03/10/50 - Fernando Duarte Rabelo Colo Dernocr. 43.365 N = 5. 152 

112.958 17 . 607 130.565 180.607 

ESTADUAL 
PARA GOVERNADOR 

- Eurico Salles Aguiar Alo PSD/UDN/PDC 77.467 

1954 
- Francisco Lacerda de Aguiar Colo Dernocr. B= 3.734 

PTB/PR/PRP/PSP 95.389 N = 3.665 
03/10/54 -

172.856 7.399 180.255 261.969 

Pl\RA VICE-GOVERNADOR 

- Argeo Lorenzoni Alo PSD/UDN/PDC 72.737 B= 11.795 

- Adwalter R. Soares Colo Dernocr. 92.077 N= 3.646 180.255 261.969 

164.814 15.441 

FEDERAL 
PARA PRESIDENTE 

1955 - Juscelino Kubitscheck Colo PSD/PTB 56.650 

03/10/55 - Juarez Távora UDN + Apoio PDC 29.721 

- Adernar de Barros PSP 41. 126 B = 2.364 

- Plínio Salgado PRP 29.531 N = 4.855 

157.028 7.219 164.247 249.194 

contim a 

co 
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Continuaçâo do Qundro IX.51 

ANO ELEITORAL CANDIDATOS AO EXECUTIVO PARTIDOS E/OU Nº DE VOTOS varas BRANCOS COMPARE ELEITORAOO 
DATA ELEIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL ALIANÇA E/OU COLIG. PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTo INSCRITO 

PARA VICE PRESIDENTE 

1955 - Joâo Goulart Colo PSD/PTB 70.464 

03/10/55 - Milton Campos UDN/PDC 46.722 B = 22.003 

- Danton Coelho PSP 21.526 N= 3.532 

138.712 25.535 164.247 249.194 

-
ESTADUAL 
PARA GOVERNADOR 

- Carlos F. Monteiro Lindenberg Alo PSD/PSP 97.624 

- Eurico Rezende Alo Dem. UDN/PRP 54.619 B = 11.098 

1958 
- Floriano Lopes Rubim PTB 54.088 N= 3.616 

03/10/58 
206.331 14.714 221.045 233.053 

PARA VICE GOVERNADOR 

- Raul Giuberti Alo PSD/PSP 96.986 

- Archilau Vivacqua Ai. Dem. UDN/PRP 42.213 B= 29.268 

- Arnaldo Pinto de Andrade PTB 48.902 N= 3.676 

188.101 32.944 221.045 233.053 

FEDERAL 
PARA PRESIDENTE 

1960 - Jânio Quadros UDN 88.900 
03/10/60 - Mal. Henrique T. Lott Colo PSD/PTB 59.805 B = 5. 144 

- Adhemar de Barros PSP 31.705 N = 8.955 
180.410 14.099 194.509 235.056 

continua 
(X) 
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Continuação do Quadro IX.51 

ANO ELEITORAL CANDIDATOS AO EXECUTIVO PARTIDOS E/OU NQ DE VOTOS varos BRANCOS COMPARE ELEI'IDRAOO 
DATA ELEIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL ALIANÇA E/OU COLIG. PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTÕ INSCRI'ID 

PARA VICE PRESIDENTE 

1960 - Milton Campos UDN 66.374 

03/10/60 - João Goulart Colo PSD/PTB 71. 186 B = 16.213 
- Fernando Ferrari PSP 34.921 N= 5.815 

172.481 22.028 194.~509 235.056 

ESTADUAL 
PARA GOVERNADOR Colo Dem. PTB/ 
- Francisco Lacerda de Aguiar PRP/PSP/UDN 114.586 B= 21. 773 

1960 - Jones dos Santos Neves Acordo PSD/PTN 105.673 N= 6.554 

03/10/60 220.259 28.327 248.586 307.009 

PARA VICE GOVERNADOR 

- Rubens Rangel Colo Dem. 81.255 
- Moacyr Brotas Acordo PSD/PTN 54.358 B = 52.508 

I 
- Prof. Adernar Martins 49.922 N= 10.543 

185.535 63.051 248.586 307.009 
_.~- - - _.- - -

Fonte: - Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. 
Relatórios das Eleições realizadas em 1945, 1947, 1950, 1954, 1955, 1958, 1960, 1962. 

- IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1945, 1950 e 1984. 

*Em 1950, segundo Thomas E. Skidmare, op.cit., p.l05, Getúlio Vargas se candidatou como líder do PTB com o 
apoio de Adhemar de Barros, líder do PSP - força expressiva em São Paulo - compondo, assim, a Coligação PTB/ 
PSP em São Paulo; porém nos outros Estados, Getúlio Vargas articulou "entendimentos com o PSD ou com facções 
dissidentes do Partido, ( ... ). Essa estratégia foi facilitada pelos contatos íntimos de Vargas com os ex-in 
terventores que eram agora próceres do PSD". Foi o caso do Espírito Santo, onde o candidato pessedista ao 
Governo do Estado - Jones dos Santos Neves - era um getulista confesso. 

**Candidato do PSD escolhido por Dutra. co 

t-



QUADRO IX.52 

EspíRITO SANTO: RESULTADOS DAS ELEIÇOES AO SENADO - 1945/1962 

-------- ,..------------_ .. _---_ .. 
TOrAL PORI varos BRANCOS! COMPARE ANO ELEITORAl CANDIDATOS AO SENADO 

PARTIOOS E/OJ Nº DE varos Nº ELEITOS ELEITORAOO 

DATA ELEIÇÕEE AL. OU COL(X;. PARTIDÁRIOS LffiENDAS E '-IULOS CIMENTO P/PARTI 00 INSCRITO 

SENADOR - 2 VAGAS 

- Atílio Vivácqua PSD 60.319 

- Henrique Novaes PSD 57.776 118.905 2 

- Lourival de Almeida UDN 25.442 
1945 - Jerônimo Monteiro Filho UDN 20.828 46.270 

02/12/45 - Getúlio D. Vargas PTB 12.028 

- Adelpho Poli Monjardim PTB 6.208 18.236 

- Cícero Moraes PRD 6.589 

- Américo R. Coelho PRD 4.536 11.125 

- Luiz Carlos Prestes PCB 3.866 

- Vespaziano Meireles PCB 3.444 7.310 6.643 107.161 122.281 

201.036 

(CANDIDATOS A 3º SENADOR) 

1947 
- Jones dos Santos Neves PSD 50.093 50.093 1 

19/01/47 - Tt º Ce 1. João Punaro Bley PDC 20.840 20.840 

- Rev. Padre Ponciano S. Stenzel PRD 14.762 14.762 B = 6.042 

- Dr. Mileto Rizzo UDN 1 .223 1 .223 N = 1 .598 

86.918 7.640 94.558 1 

contlnua 
- -
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Continuação do Quadro IX.52 

ANO ELElTOHAL CANDIDATOS AO SENADO Pl\RTlOOS E/OU Nº DE varos 'IUI'AL POR varos BRANCOS ca1PARE Nº ELEITOS ELEI'IDRAOO 
DATA ELEIÇÕES AL. OU COLIG. Pl\RTIDÁlUOS LffiENDAS E NUIDS ClMENID P/Pl\RTIOO INSCRITO 

(CANDIDATOS A SUPLENTES -
ELEITOS EM 1945) 

- José Fortunato Ribeiro PR 15.877 1 
1947 - Almir Garcia Roza PR 15.488 

30/11/47 - Manoel Silvino Monjardim PR 4.853 36.218 1 

- Vicente caetano PSD 36.395 
- Anacleto Ramos PSD 2.810 B = 22.751 
- Alfredo Antonio PSD 36 39.241 N = 3.132 

75.459 25.883 101.342 139.954 

SENADOR (1/3) 

- carlos F . Monteiro LindEnberg AI. PSD/PTB 66.495 66.495 B = 12.663 1 

1950 - Asdrubal Soares Col.Dem.PSP/ 47.247 47.247 N = 4. 160 

03/10/50 
PR/PRP ... 113.742 16.823 

SUPLENTE 

- Edson pi tombo cavalcanti Al.PSD/PTB 65.447 65.447 B = 35.542 
- Aristides Rezende Col.Dem.PSP/ 25. 109 25.109 N = 4.467 

PR ... 90.556 40.009 130.565 180.607 

SENADOR (2/3) 

1954 - Ary Viana PSD 75.679 75.679 1 

03/10/54 
- Dulcino Monteiro de castro UDN 73.274 73.274 
- Asdrubal Soares PSP 73.548 73.548 B = 37.856 
- AtÍlio Vivacqua PR 93.395 93.395 N = 6.758 1 

315.896 44.614 
continua 
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Continuação do Quadro IX.52 

ANO ELEI'IúRAL 
Dl\Tl\ ELEIÇÕES 

1954 

03/10/54 

1958 

03/10/58 

Cl\NDIDl\TOS l\0 SENl\DO 

SUPLENTE 

- Ucercino l\guiar 
- Waldemar Mendes 
- Luiz de Palma Lima 
- Silvério Del Caro 

SENADOR (1/3) 

- Jefferson de Aguiar 
- Rev. Pe. Ponciano S. Stenzel 
- Wilson Neves da Cunha 
- José Antonio do Amaral 

SUPLENTE 

- Messias Chaves 

- Djalma Eloy Hees 

- Abido Saadi 

- Manoel Alves de Siqueira 

PARTIOOS E/OU I Nº DE varas I 'I'üI'AL PO~ varas BRANCOS I CCMPARE 
l\L. OU COLIG. Pl\RTIDÁRIOS LFJ3ENDl\S I E NUIDS CIMENID 

PSD 
UDN/PRP 

PSB 
PrB 

PSD 

UDN/PRP 

PSB 

PI'B 

10.374 
9.459 

19.661 
22.048 

87.921 
45.365 
9.826 

50.023 

76.271 

31.921 

5. 140 

41.212 

10.374 
9.459 

19.661 B = 294.324 
22.048 N = 4.644 
61.542 298.968 I 180.255 

87.921 
45.365 
9.826 

50.023 
193.135 

76.271 

31.921 

B = 21.666 
N = 6.244 

27.910 

5.140 B = 47.355 

41.212 N = 19.146 

154.544 66.501 221.045 

Nº ELEI'IúS I ELEI'IúRAOO 
P/PARTIOO INSCRITO 

261.969 

233.053 

--------------~------____________________________ L_ ____________ ~ __________ _4 ________ _J ______________ ~ ____ ----~-----------J---continua 
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Continuação do Quadro IX. 52 

1\NO ET.F.T'T'OR1\T. 
C/\ND I D/\'1'O /\0 SI':N/\J)() 

PARTTOOS E/OU Nº DF. varas 'IUJ'AL POR varas BRl\NCOS ca-1PARE Nº ELEITOS ELEI'IDRAOO 
DATA ELEIÇÕES AL. OU COLIG. i> I\H'I' llJÁIU OS LffiJ.o.'N[)/\S E NULOS ClMENID P/PI\RTlOO INSCRI'T'O 

SENADOR E SUPLENTE (2/3) 

- Or. Eurico Rezende/Paulo UDN 111 .897 111 .897 1 
Barros 

1962 - Raul Giuberti/Silvério Del PSP 88.807 88.807 1 
07/10/62 caro 

- carlos F .M. Lindmberg/João PSO 84.029 84.029 B = 147.435 
de M. calmon 

- Olímpio José de Abreu/Napo PSO 56. 121 56. 121 N = 8.883 
leão Fontenelle da Silveíra 340.854 156.318 497.172 307.009 

------ -~--- -------------~----~---~ - ~----

Fonte: - Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. 
Relatório das Eleições realizadas em 1945, 1947, 1950, 1954, 1958 e 1962. 

- IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1945, 1950 e 1984. 

co 

co 



QUADRO IX.53 

EspíRITO SANTO: RESULTADOS DAS ELEIÇOES À CÂMARA FEDERAL - 1945/1962 

l\l'JO ELEITORAL PARTIDOS E/OU ALIANÇAS Nº DE VOTOS VOTOS BRANCOS CCMPARE QUOCIENrE Nº ELEITOS ELElTORAOO POR PARTIDOS 
DATA ELEIÇÕES E/OU COLIGAÇÕES PARTIDÁRIOS E NULOS ClMENrO ELEITORAL E/OU ALTANÇA INSCRITO 

1945 PSD 64.946 6 

02/12/45 UDN 22.461 1 

PRO 7.044 -
PTB 3.728 B = 1 . 51 3 -
PCB 3.723 N = 3.746 ---

101.902 5.259 107. 161 15.259 7 122.281 

-

PSD 52.321 4 
1950 

03/10/50 
Colo Dem. PSP/PR/PRP/PDC 28.820 2 

UDN 24.423 B = 6.544 1 

PTB 14.053 N = 4.404 ---
119.617 10.948 130.565 18.023 7 180.607 

1954 Al. Interp. PSD/UDN 85.880 B = 8.746 4 

03/10/54 Colo Dem. PTB/PR/PRP/PSP 81. 706 N = 3.923 3 --
167.586 12.669 180.255 25.205 7 

- -~ - ~-~_.~ contlnua 
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Continuação do Quadro IX.53 

ANO ELEI'IDRAL PARTIDOS E/OU ALIANÇAS Nº DE varas varas BRANCOS Ca1PARE 
DATA ELEIÇÕES E/OU COLIGAÇÕES PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENiD 

PSD 89.938 
1958 

Alo Dem. UDN/PRP 55.034 B = 18.516 
03/10/58 

54.976 2.581 PTB N = 
199.948 21.097 221.045 

1962 Colo Dem. PrI3/PRP/PSP/POC/UDN 111.371 B = 30.539 

07/10/62 Alo Parto PSD/PTN 102.959 N = 3.717 

214.330 34.256 248.586 

Fonte: - Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo 
Relatório das Eleições realizadas em 1945, 1950, 1954, 1958 e 1962. 

- IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1945, 1950 e 1984. 

QUOCIENTE Nº ELEI'IDS 
POR PARTIOOS ELEI'IDRAL E/OU ALIANÇA 

3 

2 

2 --
31.337 7 

4 

4 

30.608. J -8-

------~ ---

ELEI'IDRAOO 
INSCRI'ID 

233.053 

307.009 

L-_ ___ _ __ 
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QUADRO IX.54 

ESPÍRITO SANTO: RESULTADOS DAS ELEIÇÕES À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 1945/1964 

ANO ELEITORAL PARTIDO E/OU ALIANÇAS Nº DE VO'J'OS VOJ'OS I3l{ANCOS COMPARE 
DATA ELEIÇÕES E/OU COLIGAÇÕES PARTIDÁRIOS E NULOS CIMENTO 

-

PSD 27.901 

UDN 18.305 

PR 13.839 
1947 

PDC 8.365 
19/01/47 

PTB 7.688 

PRP 6.430 

PRD 4.009 B = 2. 143 

PCB 3.751 N = 2.228 

90.288 4.371 94.659 

PSD 51.315 

UDN 25.089 

PTB 21.815 
1950 Colo PR/PSP 10.194 

03/10/50 PRP 8.523 

PDC 2.626 

PRT 1 .373 

PSB 761 B = 4.323 

POT 26 N = 4.520 

121.722 8.843 130.565 

QUOCI I:.Nl'E Nº ELEI'lDS 
POR PARTIDOS ELEITORAL E/OU ALI~ 

14 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 --
2.864 32 

15 

7 

6 

2 

2 

-
-
-
---

3.939 32 

ELEITO IRNX) 

INSCR 

126.585 

180.607 
c.;ontinua 
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Continuação do Quadro IX.54 

ANO ELEITORAL PARTIDOS E/OU ALIANÇAS Nº DE varos varos BRANCOS CCMPARE 
D1\1'1\ ET ,ETÇÕES E/OU COLIG1\ÇÕES Pl\R1'IDJ\RTOS E NUlOS crMFNfD 

PSD 62.492 
1954 PTB 41.367 

03/10/54 PSP 17.545 
Colo Dem. PR/PRP 21.104 B = 5.250 
Ai. Dem. UDN/PDC 28.158 N = 4.339 

170.666 9.589 180.255 

PSD 67.545 
PTB 49.550 

1958 PSP 33.112 

03/10/58 UDN 31. 561 
PRP 17.640 B = 10.467 
PDC 8.077 N = 3.093 

207.485 13.560 221.045 

PSD 64.055 
PSP 52.471 
PTB 44.079 

1962 UDN 37.621 

07/10/62 PRP 18.704 
PDC 6.047 B = 17.730 
PSB 2.453 N = 5.426 

225.430 23.156 248.586 
-~- ------ -~- ------ -- - -- - - - - -

Fonte: - Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. 
Relatórios das Eleições realizadas em 1945, 1950, 1954, 1958 e 1962. 

- IBGE, I\nuéÍr io Estatístico do Br21si 1, 1945, 1 ()50 e 1984. 

QUOCIENTE Nº ELEITOS 
POR PARTIDOS ELEITORAL E/OU l\LIANÇA 

12 
8 
3 
4 
5 --

5.591 32 

11 
8 
5 
5 
2 

1 --
6.811 32 

13 
10 
9 
7 
3 
1 
---

5.655 43 

ELEITORAOO 
INSCRITO 

261.969 

233.053 

307.009 

CP 
N 
N 




