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RESUMO 

A monografia e uma anál ise histórico-dialética, 

de 1535 a 1976, procurando mostrar como o Estado do Espírito Santo 

formou-se e consol idou-se como região periférica e subdesenvolvida 

e como ele se integraria agora ao capital ismo nacional, a partir da 

implantação, em seu território, de alguns projetos industriais de 

vulto -·os chamados Grandes Projetos de Impacto. 

Partindo de uma anál ise sobre a formação do Cen 

tro Ocidental e do Estado brasileiro visa a entender o processo de 

transformação do Espírito Santo. Mostra, então, as formações do Cen 

tro Ocidental e do Estado Nacional. Para o primeiro, evidencia a 

viagem do sistema capital ista, da democracia 1 iberal e do 1 iberal is 

mo econômico ao plural ismo político e à estrutura econômica 01 igop~ 

1 ica. Na formação do segundo, fica patenteada a evolução do Estado ' 

intervencionista/autoritário brasileiro, enxertado pela tentativa I 

liberal da Repúbl ica Velha e pela tentativa de implantação de um E~ 

tado Racional-Legal no Estado Novo. Assim, fica explícita a especi

ficidade dependente-associada do capital ismo brasileiro, da fase 

primário-exportadora à fase industrial, e pode-se concluir que o Es 

pírito Santo reproduziu as fases centrais, articulando-se sempre de 

fasadamente aos centros nacionais e internacionais. 

Tornando patente a interdepend~ncia do Estado I 

do Espírito Santo em relação aos centros inter e intra nacionais, a 

monografi~ passa a descrever o seu processo de formação econômica, 

social e política, procurando dar conta de suas pecul iaridades. Ch~ 

ga à conclusão que a histórica capixaba pode ser dividida em quatro 

fases. Essencialmente baseadas numa economia de subsistência e, po~ 
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teriormente, numa economia primário-exportadora, as três fases cha 

madas regionais - lito4â»~a, ~~»a e pioneina - configuram o rit 

mo e a direção da ocupaçao e degradação do território estadual e a 

marcha do café. A 6~~atuaté de mudanças. são previstas, princi -

palmente, a partir do momento em que os Grandes Projetos começarem' 

a operar, transformações rápidas e desconcertantes, em função dos 

seis bilhões de dólares de investimentos que serão efetuados num 

Estado em que o orçamento não cobre sequer as despesas de pessoal. 

Na medida em que a implantação destes Grandes 

Projetos poderia reforçar o potencial de ingerência do Governo Fede 

ral na esfera estadual, além de trazer para o palco um novo foco 

de poder, o das corporações estrangeiras envolvidas, contribuir-se

-ia para a marginal ização dos poderes público e privado capixabas e 

o Espírito Santo correria o risco de perder sua já reduzida autono

mia. Assim, seria configurado um processo iminente de marginaliza -

ção estadual, tratado na monografia como p~oceó~o d~ deóautDnomia ' 
~elativa. 

o trabalho caracteriza esse processo com a aná

lise das transformações potenciais que advirão'em decorrência da o 

peração dos empreendimentos, indicando os riscos que o Estado en 

frentará. Segundo ele, as principais mudanças dizem respeito à ele 

vação substancial da Renda Interna Estadual, ao agravamento da con 

centração individual, espacial e setorial da renda, ao excessivo' a 

densamento demográfico na area metropolitana da Grande Vitória e ao 

estímulo à implantação de inú~eras indústrias complementares e saté 

I ites. Em função disso, estima-se que o Estado poderá postergar o 

ideal do desenvolvimento integrado, em função dos ar.enos de um pr~ 

cesso de crescimento econSmico, colocando-se, então, três indag~ 

ções r~levantes: 1) Saberão o Governo, os técnicos, os empresários' 

e a comunidade do Espírito Santo orientar e/ou participar das mu

danças?; 2) Até que ponto o Setor Público representará um obstáculo 
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ao crescimento, por incapacidade; será caudatário do crescimento, 

por omissão; ou conseguirá orientar'o processo de mudanças, por u 

ma tomada global de consciência?; 3) Quantas das oportunidades de 

investimentos induzidas serao implantadas no Estado por capixabas 

ou com capixabas? 

Tais indagações levam ã anál ise de riscos prevl 

siveis. O primeiro é de que o mercado local de fatores de produção 

poderá ser subvertido, agravando-se, inclusive, algumas tendências 

especulativas. O segundo diz respeito ao fato de que as 1 ideranças 

locais poderão ser aI ijadas; em decorrência da confirmação de uma 

economia colqnizada e dependente. O terceiro é que se poderá pre~ 

sionar o orçamento estadual, sem fornecer, em contrapartida, aumen 

tos na capacidade arrecadadora. Por último, presume-se que se dev~ 

rá acentuar o esvaziamento do interior, reforçando a dual idade cam 

po/cidade, além de surgir problemas de poluição e degradação da 

qual idade de_ vida urbana. 

A partir da configuração da iminência do proce~ 

so de desautonomia relativa, a monografia passa a buscar proposi -

çoes implem-entáveis para assegurar a subsistência do Estado em nT

veis compatíveis com as tendências unitaristas do Estado Nacional' 

e com as tendências 01 igopol istas e expansionistas do sistema capl 

tal ista contemporâneo. Sem fazer a apologia da reversão da tendên 

cia centro-periferia, que é um fenômeno integrante da dinâmica pró 

pria do modo de produção capital i?ta, procura-se, então melhores' 

padrões de integração para uma região periférica - o Estado do Es 

pirito Santo - indicando algumas proposições que podem levá-lo a 

renegociar sua dependência de maneira mais igual itária, minizando' 

a desautonomia relativa. 

As proposiçõeses~ão relacionadas com a viabil i 

zação das _segu in tes med i das: 1) Descen t ra 1 i zação das dec i sões fede 
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rais; 2) Implementação do voto distrital; 3) Reaval iação dos crité

rios de arrecadação e alocação do Imposto sobre Circulação de Merc~ 

dorias; 4) Preparação de um sistema educacional que estimule a for 

mação indagadora; 5) Promoção de estímulos ã implementação de em 

preendimentos ã jusante e ã montante dos'Grandes Projetos; 6) Conse 

cução de maior eficácia na atuação do Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo; e, 7) Formulação de uma política nacional de descon 

centração espacial das atividades industriais motrizes. 

o autor está certo de que a tendência ã desaut~ 

nomia relativa podp. ser atenuada através da operacional ização das 

sete proposições, pois só assim o Espírito Santo poderia ter condi

çoes de encontrar brechas que permitam a renegociação de sua depen

dência, a melhoria das relações centro-periferia e a colocação em 

novos termos das relações intergovernamentais. 
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SUMMARY 

This paper is on one hand an analysis of historical and dialectical 

conditions which explain the comparatively economic backwardness of 

the State of Espírito Santo as a peripheral underdeveloped region, 

and on the other hand a study of thc far-reaching consequences of the 

implementation in its territory of the so-called ~npact p~oje~, 

and from the standpoint of pol icy-making, of the steps to be taken 

in order to integratc Espírito Santo into national economic contexto 

Since the changing process in our State is traceable to the development 

of the Occidental Center, stress is laid upon the transformations 

through which the Great Capital ist Center has been formed, and 

consequently the coming into being of the National State. An attempt 

is made to give a bird's-eye-view of the whole history of capital ism 

and the evolution from capitalism itself toward 1 iberal democracy, 

economic 1 iberal ism, political pluralism and the oligopolistic economic 

structure. It is also shown that such an evolution has been partly 

due to the intervention of the then authoritarian state abetted by 

the Old Republ ic liberal tendencies. The conclusion is drawn that 

the caracteristic feature of Br~zil ian Capital ism was accounted for 

by the early goods exporting phase, and that Espírito Santo partook 

of the same conditions, the only difference beillg the time-lag as 

regards the national and inter~ational centers. 

Thus the economic growth of Espírito Santo has always depended upon 

the development of the other inter and intraregional centers, and 

the a~thor tries to inquiry into the pecul iarities that characterizes 

such a region, by dividing it into four phases. First of alI, there 

was a subsistence stage, followed by a cycle of exportation of 

raw-materials, which is explained to some extent by its geographical 
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conditions. Such caracteristics have shaped the occupation of its 

territory, explaining its rhythm and degradation. AlI the changing 

process is unleashed from the moment in which the Great Projects 

began tó operate new and unpredictable changes, in function of the 

six bill ion doI lar investments appl ied in a state the budget of 

which can hardly cover its personnel expenditures. 

It should not be lost sight of that the implementation of such 

Great Projects will strengthen the potential influence of Federal 

Government, and this will contribute to the putting aside of the 

local public authorities as well as to the weakening of privately 

owned firms d~cision-making to the detriment of Espírito Santo 

autonomy, which is herein called: pno~~~ 06 netativ~ lo~~ 06 
a.u:tonomy. 

Thus particular emphasis is laid upon the transformation attendant 

upon the impJementation of such projects and upon the risks there 

are to be feared. The fast increase in the State internaI income, 

the concentration of such income in terms of space and social strata, 

the excessive demographic boom around the metropolitan area and 

the bringing into existence of several satel lite and complementary 

industries have been taken into due account. 

AlI the foregoing considerations lead to the conclusion that the 

ideal of integrated development will be seriously threatened by the 

manyfold pressures exerted over t~e process of Espírito Santo economic 

growth, which raises the follO\oJing questions: (1) Will the Government, 

technicians, businessmen, and the state community be able to conduct 

this process of transformation and take an active part into it? 

(2) How far the Public Sector bureaucratic inflexibility will hamper 

or even jeopardize the growth of economy, and which measures wi II 

be taken to adapt the government mechanism to the new situation in 

order to r~move such problems? (3) How far the people of the State 

will really benefit from such invest~ents7 
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lhe risks to be feared include manyforms, among which it is worth 

mentioning speculation, the driving out of local leadership and 

the exertion of an excessive pressure over the State budget, and the 

rural-urban migration with its well-known consequences. 

From the standpoint of pol icy-making and decision-making, this 

paper puts forwardsome measures to be taken with a view to minimizing 

the effects and problems given rise to by the implementation of such 

huge projects: 

1) Decentral ization of alI Federal decisions; 

2) Creation of a district vote through which the State could have 

bergain power; 

3) Reappraisal of alI the criteria of levying taxes on 

goods through the State; 

the flow of 

4) Establ isment of an adequate educational system aiming at meeting 

manpower requirements; 

5) Promotion of a set of stimul i toward the implementation of a whole 

set of industries 50 that they may benefit from the advantages 

arising out of the implementation of the Great Projects; 

6) Proper util ization of the "Banco do Desenvolvimento do 

Santo" as a catalyzer for the process; 

Espírito 

7) Formulation of a national pol icy of spacial diffusion of industrial 

activities with high multiplying effects on the economy. 

lhe author is sure that if such a pol icy is in due course embarked 

upon the impairment of the State autonomy can be greatly alleviated 

to the profit of the center-periphery and intergovernmental relations. 
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Aos meus pais. 

À Márcia, Bruno e cláudio. 
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A despeito dos estudos, diagnósticos e progno~ 

ticos sobre desigualdades regionais ~o desenvolvimento brasileiro 

se voltarem geralmente para as macroregiões norte e nordeste, o Es 

tado do Espírito Santo representa o que se poderia denominar de 

protótipo de região periférica. Desde o seu desbravamento, a pa~ 

tir de 1535. por Vasco Fernandes Coutinho, até os dias atuais, são 

mais de quatro séculos de marginal ização e subdesenvolvimento, de 

estagnação e atraso social, político e econômico, numa história ri 

ca de subsídios para os estudiosos das relações entre centros e pe 

riferias e/ou das relações intergovernamentais. 

Integrante da macroregião sudeste do Brasil - a 

articuladora do espaço econômico nacional - o Espírito Santo vincu 

la-se principalmente ao pólo local izado no novo Estado do Rio 

de Janeiro e teve a evolução de sua estruturação regional proces 

sada em função de uma dependência secular para com o sudeste, se~ 

do, então, seus problemas de~orrentes das desigualdades emanadas I 

dos pólos da própria região. 

Estado subdesenvolvido de 'um paTs também sub 

desenvolvido, ele pode ter o seu atraso relativo expl icado, ini 

cialmente, por uma rápida anál ise de estruturação do espaço 

brasileiro, segundo a Teoria das Bacias Urbanas, de Kayser. 

A racionalidade implícita nesta teoria é a de 

que, a partir da evolução da cultura cafeeira no Brasil, se teriam 

formado áreas estanques voltadas para o comércio exterior e desti 

tuidas de um processo de interc~mbio comercial entre si. Tais á 

reas - exa tamen te as chamadas bauM U!tbana.-~ v.,tanquv., - se loca 1 i 

zaram ao longo da faixa 1 itorânea e induziram a formação de aglom~ 
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rados demográficos periférico·s que passaram a viver sob sua in 

f1 uênc ia 1. '-

o Espírito Santo, enquanto o café se distinguia 

como o produto mais importante da pauta nacional, teria chegado a 

ser considerado uma bacia, embora, então, já não fosse das mais 

pr6speras. A partir, porém, do processo de substituição de impor

tações, que influenciou a urbanização, a industrial ização, o forta 

lecimento do mercado interno e a expansão dos transportes e. das co 

municações, ele se retraiu, porque o processo substitutivo de im 

portações teria favorecidoãs baua..6 que já estavam mais adianta -

das. Como o ~stado já experimentava um processo tendente a acomodá 

-10 na periferia, este não era o seu caso. 

Basicamente, a industrial ização favoreceu justa 

mente o eixo que era o maior beneficiário da economia cafeeira, ou 

seja, o eixo Rio-são Paulo "complementado pela área· industrial de 

Belo Horizonte e pela região agrária em modernização do oeste pa~ 

lista,,2. ~ em torno disto que se configura o caráter marginal do 

espaço espiritosantense com relação ao conjunto do país - "entre 

um 'core' de formação espontânea~ o sudeste metropolitano já cr~s 

talizado~ e outro em processo de fo~ação por incentivo~ o nordes

te meridional". 3 

lNilo Bernardes, "0 Espírito Santo no Quadro Macroregional' 
Brasileiro", in Colóquio Sobre Desiqualdades Regionais do Desenvol 
vimento, organizado por Nilo Bernardes (Rio de Janeiro, União Geo 
gráfica Internacional, 1971). 

2lbid, p. 3. 

3lbid, p. 11. 
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De maneira supe~fi~ial, esta ~ a constelaçio de 

fatores que situa o Espírito Santo perante os outros estados brasi 

leiros e ao país como um todo. Uma constelaçio que indicava, por ~ 

xemplo, que em 1965 sua renda p~ cap~ só era superior às dos es 

ta dos do Pará, Maranhio e Piaui, enquanto sua renda interna so su 

plantava às dos estados e territórios da macroregiio norte, a do 

Distrito Federal e às dos estados do Piaui, Alagoas e Sergipe. 4 

~ bem verdade que o exame de numeros mais recen 

tes indica que o desempenho econômico do Estado no período 1960/ 

1970 foi surpreemJentemente superior ao alcançado pelo país. "Nos 

sa participação relativa no P;B teria ascendido de l~O? para 1~10% 

e a rer~ p~ ~ap~ do capixaba passaria de 52~5 para 68~5% da m~ 

dia nacional"s. Esse fato, porém, nio el imina o subdesenvolvimento 

capixaba e a atitude realista de aceitá-lo como um Estado margi -

nal e/ou periférico. 

Um melhor entendimento dessa situaçio e das 

perspectivas que se abrem desde a virada da década de 60, pode 

ser obtida ao demarcar-se o início das preocupações do Governo Es 

tadual com a formulaçio e implementação de uma Pol ítica Industrial 

dinâmica. 

A realidade é que os anos 60 serviram para ins

talar no Espírito Santo uma crise econômica jamais experimentada 1 

em sua história. Antes disso, monocultura de café desde o século 1 

XIX, ele conservava sua posição periférica sem experimentar quais-

4Ib.id, p. 18-19. 

sLél io Rodrigues, liA década de 6011 , in As etapas do processo 
histórico de desenvolvinzento sócio-econômico do Esp{rito Santo (Vi 
tória, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 1975), sem nun~ 
raçao. 
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quer processos bruscos de estagnação,relativa, mantendo-se das 

dívidas do café e, depois, do Porto de Vitória e dos serviços da 

Companhia Vale do Rio Doce um enclave em sua economia. 

Nos anos 60, verificou-se o decl ínio vertigino

so da cafeicultura, motivado pela queda dos preços relativos, pelo 

programa federal de erradicação e, finalmente, pelo advento da pr~ 

ga da ferrugem, que devastou inúmeras plantações. Desprovido, en 

tão, de um produto que em 1950 e em 1968 representava, respectiva

mente, 79,6 e 56% das suas exportações globais 6
, o Estado viveu 

momentos de crise, tendo em vista que não possLía, mesmo no setor 

primário, produtos que pudessem, a curto prazo, substituir o café. 

r certo que o sub-setor da produção animal estava em pleno proces

so de crescimento; que os investimentos da Companhia Vale do Rio 

Doce e da Companhia Ferro e Aço de Vitória iriam chegar ao final I 

da década, adicionando à taxa interna de poupança de 7,5%, cerca 

de 5,2% do PIB estadual?; e que o desempenho do setor terciário 

ria incrementar a sua participação na composição setorial do PIB -

- 52,9% em 1960, 58,4% em 1970. 8 Nada disso, contudo, seria suficl 

ente para um engajamento deliberado no processo de desenvolvimento 

nacional e internacional possibil itado pela conjuntura favorável I 

dos anos 60. Neste sentido, além de ter contribuído para a indução 

dOS resultados acima descritos, a crise do café levou à constata

çao - mais importante - de que havia necessidade de uma diversifi

cação econômica profunda. 

6Guilherme Henrique Pereira, Crescimento e Atraso ReZativo ' 
da Economia do EspÍ-rito Santo (Vitória, Banco de Desenvolvimento I 

do Espírito Santo, 1970), p. 25. 
?Lél ia Rodrigues, op cit., sem numeraçao. 

8 I b i d, sem numeração •. 
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Começa, entio, uma mobil izaçio mais efetiva do 

Governo Estadual, exatamente na gestio Dias Lopes Filho (1967- .... 

1970). Nio que os outros governadores da década dos 60 nio tenham' 

sustentado um processo reivindicatório contínuo frente ao Governo' 

Federal como alternativa para atenuar os problemas econômicos-fi -

nanceiros do Estado. 

Esse governador porém aproveitou-se de uma con 

juntura favorável ã preocupações em torno do problema dos desequi-

1íbrios regionais e, levantando a bandeira segundo a qua1 o Espírl 

to Santo era o no~d~te ~em SUVENE, iniciou um processo de sensibi 

1 izaçio das esferas federais. 

Logrou resultados fundaJ11entais pelo menos em 

duas frentes: a consol idaçio do acordo IBC/GERCA/Governo do Espírl 

to Santo, que se encarregaria de atenuar os problemas advindos da 

erradicação dos cafezais, e a assinatura do Decreto-Lei n~ 880, de 

18 de setembro de 1969, que concedia incentivos fiscais ao Espíri

to Santo. 

Iniciou-se, entio, o que chamaremos de pol ítica 

industrial din~mica como fator de desenv01vimento. lriduziu-se a 

conformação de um reaparelhamento institucional e o Estado inter -

vEio nos setores infra-estruturais e financeiros, criando uma so 

ciedade de economia mista - Companhia de Desenvolvimento Econômico 

do Espírito Santo - encarregada de formular e implementar uma poli 

tica de industrial izaçio para, de início, atenuar os problemas de 

renda e emprego causados pela crise cafeeira. 

Esta empresa começou as suas atividades em 1967 

e em 1970 foi transformada em Banco de Desenvolvimento. Como res 



- 20 -

ponsável pela formulação da pQlítica industrial 9 e como executora I 

dessa pol ítica lO ela colaborou decisivamente para a formação de ~ 

ma nova base econômica, onde o setor secundário aumentaria sua pa~ 

,ticipação relativa na compo~ição setorial do PIB, de 5,3% em 1960, 

para 7,7% em 1970, com uma taxa de .crescimento de 12,3% ao ano, su 

perior às dos outros setores. ll 

Entretanto, o Banco de Desenvolvimento, embora I 

tenha atenuado os problemas gerados pela crise e fornecido bases 

menos frágeis para o Estado, não foi, por si so, suficiente para 

gerar um processo de industrial ização que possibil itasse algo par~ 

cido com uma ~nQada pana o d~envolvimento, ou seja, algo simi

lar ao ta,k.e-066 de RostoW.1 2 O Espírito Santo não consegu'iu o -6ta, 

tu-6 de Estado industrial izado e, muito menos, o de Estado desenvol 

vido. 

Esta constatação tornou-se corrente nas esferas 

estaduais. A experiincia mostrou que um Banco de Desenvolvimento I 

estadual de escala modesta era inacessível aos empreendimentos que 

realmente transformam uma base econômica, servindo apenas para ace 

lerar vocações pré-existentes, através de grupos empresariais pré-

-existentes. 13 Assim, o governador Arthur Carlos Gerhardt Santos 

9Atuava também a nível de assessoria do Governo Estadual, - ~ 
laborando o planejamento local. 

IOFinanciou todos os projetos relevantes instalados no Espíri 
to Santo a partir de 1967, com execução de alguns de porte supe -
rior ao seu I imite de financiamento. 

lllél io Rodrigues, op. cit., sem numeração. 

12Ver W. W. Rostow, Etapas do Desenvolvimento Econômico (Rio' 
de Jareiro, Zahar, 1964). 

13Conforme depoimento de Lêl io Rodrigues, em resposta à ques
tionário enviado pelo autor desta monografia. 
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(1971-1974) desencadeou um processo de atração de investimentos fe 

derais e estrangeiros, via joint-ve~~ de grande porte, a par -

tir da premissa de que investimentos do nível da Companhia Vale do 

Rio Doce ~ que possuíriam efeitos multiplicadores reais para dar 

ao Espírito Santo a dimensão de Estado industrial izado e, possive.!. 

mente desenvolvido. 

Desta forma, configura-se hoje para o Estado a 

perspectiva de ser palco de investimentos da ordem aproximada de 

5,5 bilhões de dõlares, destinados a grandes projetos nos sub-seto 

res siderúrgico, naval, pára-químico e portuário, que serão execu

tados a n í ve'l de joint-veYLtwt~ ent re o Governo bras i 1 e i ro e empr~ 

sas do Japão e da Itál ia, principalmente, e que possibil itarão a 

criação de, ~proximadamente, 21 mil empregos diretos. 14 A nova p~ 

lítica, a primeira vista, poderá criar as condições necessárias I 

ao :take-066. 

14 Esp írito Santo, Banco de Des~nvolvimento do Espírito Santo, 
PZano de Ação: 1975/1979 (Vitõria, Banco de Desenvolvimento do Es 
pírito Santo, 1975), p. 49. 



- 22 -

-A - DEFINI'AO DO PROBLEMA 

Foi a chamada euforia dos grandes projetos que 

forçou alguns capixabas a pensarem sobre os benefícios e custos de 

se passar, abruptamente, de uma situação de escassez para uma prov~ 

vel situação de abundância. 

Começou-se a fazer um verdadeiro mea culpa do 

subdesenvolvimento capixaba, isto é, uma verdadeira anãl ise de todo 

um processo de subdesenvolvimento, com suas implicações sobre a ca 

pacidade de o Governo Estadual e o empresariado local colocarem-sei 

em nível satisfatório perante os investidores federais e estrangei

ros, a fim de poderem competir com equidade na distribuição de re 

cursos e benefícios. 

Começou-se, também, a perceber que a implanta -

ção desses grandes projetos poderia reforçar o potencial de ingerê~ 

cia do Governo Federal na esfera estadual, como também, trazer para 

a arena um novo foco de poder, o das corporações estrangeiras envo.!. 

vidas, o que provavelmente contribuiria ainda mais para a marginali 

zação estadual. Em súma, correr-se-ia o risco de se assistir passi

vamente a todo um processo de formação de quistos paralelos de p~ 

der que deixariam o Governo e a iniciativa privada locais à margem. 

Assim, o Espírito Santo sairia da categoria de Estado, "para a cate 

goria de território federal, com algumas nuances, talvez, de colô 

nia estrangeira",lS deixrHldo os níveis atuais que o classificam c~ 

lS Lélio Rodrigues, Perspectivas de desenvolvimento integl'ado' 
do Esp{rito Santo, no próxinio decênio, a partir do crescimento eco
nômico assegurado pelos grandes projetos (Vitória, Banco de Desen -
volvimento do Espírito Santo, 1973, mimeografado), p. 58. 
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mo um Estado econ3mica e pol iti~amente perif~rico, mas correndo o 

risco de perder a sua reduzida autonomia relativa. 16 

As preocupaçoes desse trabalho nao sao nem to 

talmente pioneiras, nem totalmente originais. Pretende-se, apenas, 

aproveitar os problemas já conhecidos e aprofundá-los, inovando com 

alguns dados empiricamente col igidos. Entre os apologetas e catas~ 

trofistas,parodiando Fernando Henrique Cardoso, 17 ou entre os pr~ 

fetas do apocalipse e os especuladores da euforia, parodiando o 

PZano de Ação: 1975/1979, do Banco de Desenvolvimento do Espírito I 

Santo,18 há lugar para um esforço de anál ise equil ibrada que, sem 

pretender ser tecnocraticamente neutra, tamb~m não precisará ser 

provincianamente apaixonada. Nessa posição de equil íbrio ~ que pr~ 

tende tomar assento a presente monografia, com pretensões mais ex 

ploratórias do que comprobatórias e dentro da percepção de que em 

ciincias sociais nada ~ absoluto e definitivo, mas, sim, todo conhe 

cimento ~ transitório. 

Aó.6hn, o ·pJtob.tema c.e.n:tJz.a.i .óe. pJte.nde. ã c.ol1niguJl.E:. 

çao do pJtoc.e..ó.óo hnbLe.n:te. de. maJtg-inalização do.ó pode.Jte..ó púbUc.o e. 

pltivado c.ap-ixaba.ó,ao Qual no.ó Jte.n~e.mo.ó c.omo processo de desauto

nomia relativa. 

16Coube, deve-se fazer a re~salva, ao agr3nomo L~l io Rod-ri 
gues, ex-Diretor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, a 
primeira abordagem sobre a questão da marginal ização estadual,em 
trabalho concluído em 1973 e intitulado Perspectivas de desenvolvi
mento integrado do Esp-{rito Santo3 no próximo decênio 3 a partir do 
crescimento econômico assegurado pelos grandes projetos. 

17Fernando Henrique Cardoso, Autoritarismo e Democratização I 

(Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975), p. 14. 

~8Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
op. cit., p. 1. 
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Sem conotações provinciana ou xenófoba, ten-

tou-se explorar a tese de que esse ~rocesso sempre existiu no âmbi

to intcanacional, a partir das necessidades unitaristas do Estado I 

Moderno, e que agora passaria a ser acentuado, na medida em que o 

jogo de poderes se internacional izasse, selando, talvez, a partici

paçao - o que não significa dizer ~nt~gnação - do Espírito Santo na 

estrutura econômica 01 igopól ica de nossos dias. 19 

Haveria, assi~ uma espécie de quebra-cabeça ~~ 

lítico e econômico, tentando acomodar três esferas de poder - o fe 

deral, o estrangeir020 e o estadual. Ao mesmo tempo, pela lú .·{.I1V..t

.6Zve1. do m~.6of1:t.~, se tentaria marginalizar o poder estadual, re 

servando-lhe áreas de atuação periféricas e tendentes a dar ampl it~ 

de a um processo de de..6a.u;tol1om~a JLe1.a..t.tva. 

A partir da exploração da questão da d~au;tol1o 

mia JLelativa, o segundo problema importante da monografia e justa -

mente a busca de proposições implementáveis para assegurar a sub 

sistência do Estado em níveis compatíveis com as tendências unita -

ristas do Estado Nacional e com as tendências oligopol istas e expa~ 

sionistas do sistema capitalista contemporâneo. Em outras palavras, 

sem fazer a apologia ca reversão da tendência centro/periferia, que 

é um fenômeno integrante da dinâmica própria do modo de produção .c~ 

pitalista, trata-se de procurar melhores padrões de integração para 

uma região periférica - o Estado do Espírito Santo - indicando al 

guns fatores que a podem levar a ~enegociar sua dependência de ma 

neira mais igualitária. 

19Para melhor entendimento desta e.1JtJw.;t.uJr..a. ~c.ol1ôm~c.a oügopõ
Uc.a, ver Luciano Martins, Nação e Corpo17ação ,."fuUinacionaZ (Rio de 
Janei ro, ·Paz e Terra, 1975). 

20 Va l e res9altar que quando'falamos em poden ~thal1g~o esta 
mos nos referindo às grandes empresas estrangeiras que teriam parti 
cipação acionária significativa nos ~randes projetos a serem insta
lados no Estado. 
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-Sem maiores detalhes, que obviamente serao in 

tegrados ao corpo da monografia, colocam-se as seguintes proposi 

çoes: 

a) Certo padr~ode d~scentral izaç~o federal; vi 

sando a um Governo estadual com maior capacida

de decisória sobre seus próprios problemas; 

b) Implantaç~o do voto distrital, que daria 

maior representatividade às áreas rurais e as 

urbanas, das periferias nacionais; 

c) Reaval iaç~o dos crit~rios de arrecadaçio e 

alocaç~o do Imposto de Circulação de Mercado 

rias, visando a equil ibrar mais équitativamente 

os interesses dos estados consumidores; 

d) Certo grau de desconcentraç~o da economia,vi 

sando a n~o aglomeraç~o dos investimentos nos 

maiores pólos do país (S~o Paulo e Rio, princi

palmente); 

e) Enniquecimento do Estado através da util iza

ç~o õ~a dos benefícios indiretos dos grandes' 

projetos. Ou seja: tendo em vista o fato de que 

as isenções tributárias fornecidas pelo Estado, 

para implantaç~o desses investimentos, impedi -

rao a consolidaç~o de benefícios diretos, trata 

-se de acionar mecanismos que incentivem a for 

maç~o de empreendimentos à jusante e à montante 

dos grandes projetos. Estes, que poderiam ser ~ 

traídos por um processo institucional de identi 

ficaç~o de oportunidades,21 proporcionariam, en 

tão, um aumento na arrecadação estadual; 

21 Este processo consta das preocupações contidas no I Plano' 
Estadual de Deacnvolvimento. Resta saber se terá condições de S(J" i~ 
plementado. 
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f) Preparação de um sistema educacional que se 

volte para a formação e o aprimoramento de esp~ 

cialistas de níveis médio e superior e, princi

pa lmente" de de.wion.-makeJt.6; 

g} Consecução dé maior eficácia na atividade fi 

nanciadora e acompanhadora do Banco de Desenvol 

vimento do Espírito Santo. 

Viabil izadas as proposições, configura-se, ao I 

nosso entender, maior grau de autonomia relativa para o Espírito 

Santo. 22 

Ressalte-se, por outro lado, a importância da 

exploração a qual nos lançaremos, no sentido de que ela poderá ser 

vir como paradigma para os estudiosos dos problemas das regiões p~ 

riféricas do país e, quem sabe, como subsídio para o desenvolvimen

to da embrionária Teoria de Relações Intergovernamentais - já que 

estaremos tratando, também, das relações União/Estado do Espírito I 

Santo. 

" 

22Tais proposições, vistas individualmente, não são orlgl 
nais, na medida em que j~'foram amplamente debatidas na imprensa e 
nas respectivas I iteraturas especial izadas. Nunca tinham sido, p~ 
rém, 'apresentadas em conjunto. 
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B - METODOLOGIA 

Como ponto de partida, utilizou-se a anál ise 

hist6rica para dimensionar-se o interrelacionamento entre a formaç~o 

do Centro Ocidental, do Estado Nacional e do Espírito Santo. Atrav~s 

de abordagem descritiva,_ chegou-se, então, à percepção dial~tica do 

subdesenvolvimento capixaba. 

Os dados coletados foram preponderantemente se 

cundários, tendo em vista o fato de que o objetivo da monografia se 

ria aprofundar análises já efetuadas sobre a problemática em questaa 

Apesar disso, parte das conclusões do trabalho resulta da anál ise e 

interpretaç~o de dados primários, coletados atrav~s de questionários 

enviados a profissionais intelectualmetne vinculados de alguma forma 

ao tema da pesqu i sa. Essas pessoas, que. lLe.plLv..entam ld~ de. a1.gun6 

~e.gme.nto~ lLe.plLv..e.ntatJ..vO~ da ~ocÃ..e.dade. ~aplxaba, integram a amo~tILa 

lnte.ncÃ..onal de quinze elementos, dos quais seis responderam as per -

guntas de tipo aberto constantes do instrumento de coleta de informa 

çoes. 

Embora as informações secundárias tenham sido I 

obtidas atrav~s de um levantamento exaustivo e os dados primários r~ 

presentem opiniões de extratos relevantes da sociedade, são bastante 

óbvias as I imitações deste trabalho. Pela pr6pria nàtureza do tema, 

nao se permitiriam tratamentos experimentais, quase-experimentais,ou 

mesmo pr~-experimentais. 

Em decorrência da dimensão explorat6ria da pes

quisa, deu-se tratamento abrangente ao tema, esperando-se com isso ~ 

guçar inter~sses por estudos de maior rigor científico sobre a pr~ 

blemática das relações intergovernamentais e da perpetuação ou rever 

são das tendências centro-periferia, aqui anal isadas. 
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-
II - CENTRO E PERIFERIA DO MUNDO OCIDENTAL - A FORMAÇAO 

-DO ESTADO BRASILEIRO E O PAPEL DO ESPIRITO SANTO 
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o entendimento do processo de transformação do 

Espírito Santo jamais será completo sem uma abordagem sobre a forma 

ção do centro ocidentà e do Estado brasileiro. 

Unidade administrativa de autonomia limitada 
com dimensões terr't .. d -f 

I orlaiS, emogra icas e econômicas diminutas, o 

Espírito Santo leva i conclusão de que certas questões, vãl idas par~ 
Nações ou regiões mais amplas, nem sempre se apl icam ao seu caso.23 

Daí, não se poder falar totalmente de uma 6o~ação eeonôm~ea e polZ

tiea do Espírito Santo, talvez apenas das características ou etapas' 

da formação econômica e política dos centros ociéentais e nacionais' 

que melhor se reproduziram e que mais demoradamente se fixaram no 

território estadual, ao lado de certa parcela de dinâmica própria. 

E a percepçao de como se processaram as trans -

formações nos centros inter e intra nacionais que ajudará a medir as 

especificidades desse Estado. Se estamos preocupados em desvendar os 

m~t~o~ de uma região que, antes de tudo, é periférica, temos que 

dar conta do que se passa nos' centros - e a idéia é sol idificada se 

verificarmos que estamos tratando de um Estado periférico de um país 

\ também periférico . 

Logicamente, nao se trata de entender o c~ntro' 

e passar a indicar que o que se passa em volta e mero reflexo, sem 

dinâmica própria. Nem a história é 1 inear, nem a periferia é papel 

carbono dos centros; apenas deve-se procurar uma expl icação dialéti

ca que, ao mesmo tempo, dê cont~ das especificidades e dos ~e6texo~ 

- ou seja, dê conta de certa ~eutação centro/periferia. 

~3Afirmativa extraída do depoimento de Lélio Rodrigues ao au 
tor desta monografia. 
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Desse modo, este capítulo tem a ambição de ten 

tar mostrar o desenvolvimento do chamado ~~tema ocidental,2~ assim 

como o desenvolvimento do Estado brasileiro, a partir da percepção I 

de que subjacente ficari uma brecha para pensar as especificidades I 

do Espírito Santo, dentro de sua possível articulação/integração ao 

Brasil e ao centro ocidental. 

Deve-se deixar bem claro, entretanto, que tal I 

articulação jamais seri explicitada no decorrer da presente monogra

fia. Ao contrário, a introdução de um capítulo destinado a descrever 

sinteticamente a formação do .sistema ocidental e do Estado brasilei

ro, deveu-se, Justamente, i idiia de que, assim, quando estivermos I 

tratando especificamente do Espírito Santo, poderemos encaminhar 

impl icitamente, análises que levem o leitor a fazer por si próprio 

as necessárias I igações entre a formação das periferias e dos cen 

tros. 

Isso se reveste de uma importância fundamental, 

já que estaremos anal isando as raízes do liberal ismo clássico, a as

censao das tecnodemocracias, 25 a formação do autoritarismo e inter-

\ vencionismo brasileiros, o arremedo federalista nacional - .mero pa

pel carbono das experiências dos centros ocidentais - e a articula -

çao do Espírito Santo com os processos de formação dos centros - ~r

ticulação que sempre se processou de maneira defasada, já que ainda 

atualmente ele vive o ~u primeiro processo de substituição de impo~ 

tações. 

2~Para melhor entendimento de tal ~..wtenla oúdentai, ver Mau 
rice Duverger, As Modernas Tecnodemocracias (Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1975). 

25Ver Maurice Duverger, op. cito 
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A - O CENTRO OCIDENTAL 

~ Maurice Duverger quem melhor' define o contex

to no qual se inserem os países do centro capitalista, dando confor

maçao ao chamado .6,w:tema ocide.n:taJ!.. 

Segundo ele, os Estados Unidos, a Europa Ocide~ 

tal, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia têm as mesmas institui

ções políticas, estruturas econômicas análogas, níveis de desenvolvi 

mento aproximados, semelhantes crenças morais e reI igiosas, tradi

ções culturais vizinhas. Haveria algumas diferenças - por exemplo 

entre o presidencialismo americano e o parlamentarismo europeu - mas 

estas diferenças seriam secundárias em comparação com os traços co 

muns fundamentais que dariam ao conjunto uma fisionomia fácil de re 

conhecer. 

o .6,w,tema ocide.n:taJ!. também ter i a s i do adotado I 

por Israel, pelo Líbano~ Japão, India e Ceilão; mas ele se combina -

ria com elementos particulares que lhe modificariam ~ais ou menos a 

estrutura; .6e. de.fibu.Jr.J.a., ante..ó de. ma..i6 nada, pe1.a. e.x,w,tência. de. e1.e:i: 
ÇÕe6 c..omp e.:t)Ltv CU:, , onde. 0.6 cidadão.6 podeJU..am e..óc..otheJL c..om tc..azoáve1. ' 

gtc..au. de. UbeJLdade.. 

Maiores detalhes sobre as características do 

.6,w.tema sao fornecidos pelo próprio Duverger: 

"Como Janus~ o deus de duas faces~ cuja efi.gie marcava 

as moedas da República romana há vinte e dois séculos~ 

o sistema ocidental apresenta duas faces opostas mas 

complementares~ constituindo este dualismo a sua natu-



reza profunda. De um Za~o~ o pluralismo~ asliberdade~ 

as eleições competitivas fornecem aos cidadãos possibi 

lidade de ação contra os governantes maiores que em 

qualquer outra parte. Se estes meios continuaram por 

longo tempo mais aparentes do, que reais~ e assim perma 

neceram em certa medida~ o certo é que atingiram desde 

há cinquenta anos um grau de realidade que não pode 

ser seriamente contestado. Não se trata mais de demo -

cracia formal~ como no século XIX~ quando Marx desen 

volveu sua análise~ mas de democracia autêntica. 
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"Entretanto~ esta democracia continua pareial. Nos re 

gimes ocidentais~ os cidadãos e suas organizações nã~ 

detêm sozinhos o poder politico: eles o partilham pri~ 

cipaZmente com os detentores de capitais~ individuos e 

sobretudo grandes firmas industriais~ comerciais e fi 

nanceiras. Esta é a outra face de Janus. Os deputados~ 

às ministros~ os chefes de governo não são simples ma 

rionetes nas mãos dos capitalistas~ como pretende uma' 

propaganda simplista. Eles podem se apoiar nos eleito

res para resistir à pressão das potências econômicas: 

mas estas mantêm grande peso~ a ponto de' poderem in 

fluenciar os simples cidadãos. As decisões politicas ' 

são tomadas dentro do quam~o do paralelograma de fo~ 

ças resultante da combinação desses fatores. 

"0 desenvolvimento econômico - e por conseguinte o e 

quilibrio social~ o nivel de vida~ a realização cultu

ral e humana - das nações ocidentais depende em parte 

de suas relações desiguais com os paises menos adiant~ 

dos. O imperialismo direto~ que resuUa dos métodos c~ 

lonialistas ou neo-colonialistas (as relações dos Esta 

dos Unidos com a Amér1:ca Latina fornecem o melhor exem 

plo) ~ é menos importante a este pl~opósito do que o im 

, pel~iaZismo indireto~ que tem a ver com apressa0 estru 



tural~ como diz François Perroux~ isto é~ com a domina 

ção por parte do sistema econimico mais poderoso. Quer 

os consideremos por si mesmos ou em suas relações com 

os outros~ os regimes ocide~tais são apenas parcialmen 

te democráticos. Dever-se-ia chamá-los de plutodemocra 

cia~ pois o poder nelas repousa sobre o povo (demos) e 

sobre a riqueza (plutoS).,,25 
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"0 sistema ocidental se desenvolveu de modo mais con 

forme ao esquema· marxista tradicional. A evolução das 

técnicas de produção provocou a regressão da economia' 

feudal e a progressão de uma capitalista~ ao curso de 

vários' séculos. A aristocracia cedeu~ portanto~ lugar' 

à burguesia pouco a pouco. Os interesses e os desejos' 

dessa nova classe se exprimiram na ideologia liberal ~ 

que suplantou lentamente a ideologia monárquica tradi

cional. O advento das instituições democráticas compl~ 

ta a construção conjunta. A formação do sistema ociden 

tal seguiu o esquema: estrutura econômica-ideologia 

-instituições políticas. A formação do sistema socia -

lista seguiu o esquema: ideologia-instituições políti

cas-estrutura econômica". 27 

Duverger é, realmente, quem dá o retrato máis 

analítico e descritivo do desenvolvimento da estrutura econômica e 

das instituições políticas dos centros capital istas ocidentais. E e 

o conhecimento de tal estrutura e tais instituições que nos possibi

lita entender o que se passou no Brasil, na medida em que muito de 

nossa história - o período 1889-1930, por exemplo - acusa tentativas 

de copiar as instituições políticas dos centros sem atentar para as 

especifidades de nossa cultura. 

26 I b'i d, p. 15-16. 

27 lb id, p. 19. 
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Demarca-se três períodos importantes no proce~ 

so de transformação dos centros capitalistas: 1) a democracia 1 ibe 

ral (1870-1939); 2) a crise da democracia liberal (1918-1939); e, 3) 

a tecnodemocracia (depois de 1945). 

A democracia liberal, prescedeu o sistema ~

tomo~qui~o, no qual prevalecia a desigualdade jurídica dos homens, 

a distinção fundamental entre os nobres e os não-nobres (baseada no 

nascimento) e a crença religiosa - que legitimava o sistema - segun-

. do a qual a desigualdade dos homens sobre a terra era desejada pela 

Providência. 

Entre 1787 (Constituição dO$ Estados Unidos) e 

1830 (revoluções simultâneas de Paris, Viena, Budapest, Berl im e Var 

sóvia), as ideologias liberais ganham terreno, apesar de ainda não 

dominarem o ocidente. Os privilégios de nascença, ocaratersagrado I 

do rei, tudo vai sendo substituído pela crença na igualdade entre os 

homens, na livre concorrência, na liberdade de pensamento, na p~op~ 

edade. e. no fuMO. 

A revolução cultural do fim do século XVI I e de 

todo o século XVI I I, as transformações industriais do século XVI I I, 

a ascenção da ética protestante da liberdade e igualdade, o plural i~ 

mo religioso, o plural ismo político. Estes foram elementos dispersos 

do liberalismo interligados, finalmente, no século XVI I I por uma 

grande geração de pensadores, que difundem no ocidente novas escalas 

de valores, nova visão do homem e do mundo oposta à visão estabeleci 

da pelo regime monárquico. 

"0 impulso vem provavelmente da revolução inglesa de ' 

CromweU~ que suscitou wna revisão profunda da ordem ~ 

xistente: John Milton e sua república dos crentes~ 

George Fox e seus quakcrs ~ J ohn Libw'ne e seus n i ve I a

dores desenvolveram a idéia de uma sociedade sem no-
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bres nem rei. Mas o epicentro do sismo se situa em 

França; potência então dominante, onde se encontra reu 

nida uma extraordinária equipe intelectual, com Voltai 

re, Rousseau, Diderot; D'Alembert, Condorçet, etc. A 

nova ideologia que eles forjam exprime inte~esses e as 

pirações da burguesia ocidental na aurora da grande ex 

pansão do capi ta lismo . .• ,,2 8 

Será na segunda metade do século XIX que acha 

mada democracia liberal se instalará definitivamente na Europa Oci -

dental e nos Estados Unidos, "situando-se o ponte de partida desse ' 

primeiro florescimento em torno de 1870".29 

Em 1918, a democracia 1 iberal parece mais for 

te, mas nao era bem assim, pois a própria guerra de 1914-1918 era 

contrária aos princípios democráticos. Entre as duas guerras, a con 

juntura - com a grande depressão de 1929 - foi totalmente desfavorá

vel ao 1 iberalismo, enquanto as estruturas sócio-econômicas já indi

cavam o decorrer do período q~e Duverger chama de crise da democra -

cia 1 iberal. 

A correlação de forças no ocidente foi alterada 

completamente, com a ascenção dos Estados Unidos e o declínio da Eu 

ropa. O surgimento do capitalismo das grandes empresas e dos parti -

dos de massas, deI ineou a crise do 1 iberal ismo clássico. A revolução 

Keynesiana do papel regulador do Estado na economia indicava, defini. 

tivamente, o surgimento de nova estrutura econômica,de novas institui. 

ções políticas. Estava lançada a sorte das chamadas modernas tecno

democracias pós-45, que iriam consol idar o 01 igopól io econômico e o 

pluralismo político pervertido do centro ocidental contemporâneo. 

28lbid, p. 42. 

29lbid, p. 57. 
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Astecnodemocracias, em poucas palavras e den -

tro da 1 inha de Ouverger, tendem a basear-se na tecnologia e na ex -

pansao dos poderes estatais, ao lado da ~ub~~ção de lu~o peto 
expa~~~mo, como novo mito e nova palavra de ordem. Aguçou-se o 

fenômeno da tecnocracia, das corporações multinacionais, da conver -

gência de interesses das ordens públicas e privadas, da expansão da 

manipulação dos meios de comunicação, do hiperplanejamento. A concen 

tração do poder econômico é mais forte e rápida do que a do poder p~ 

lítico, há um descompasso entre a estrutura econômica 01 igopól ica e 

o plural ismo político, que ainda permanece pelo menos na forma; ape

sar do poder executivo ter agora maior substância do que o legislat..!.. 

vo e apesar do? partidos pol íticos terem-se tornado 'partidos rigi -

dos"~ 30 dando margem a evolução de certa "tecnoestrutura politica" " 

31 que atua em coal isões com a economia. 

A tecnodemocracia, por outro lado, é um fenôme

no que suscitQu uma onda de contestações no final dos'anos 60 - Pa 

ris, 1968, o ponto culminante - a partir do fato de que ela estaria 

retirando do homem valores fundamentais e destruindo a qualidade da 

vida. Há, enfim, uma contestação permanente ao sistema (que às vezes 

\ não faz outra coisa se não o legitimar mais ainda), inspirada nas 

idéias de Sartre e Marcuse, principalmente. Inclusive, o próprio Ou 

verger diz que será necessário achar o "ponto omega,,32 para que a hu 

manidade reencontre o seu melhor caminho e para que a sociedade da 

abundância seja compartilhada por todos. 

Entretanto, o fundamental e enfender a democra

cia liberal, a crise da democracia 1 iberal e a tecnodemocracia, como 

fenômenos objetivos que se manifestaram e se manifestarão nos países 

e nas local idades periféricas do ocidente. 

30lb.id, p. 172. 

31lbid, p. 178. 

320 ocidente teria necessidade de uma social ização e os 
ses socialistas industrial izados de uma 1 iberal ização. 

.. 
pa..!.. 
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B - A FORMA~AO DO ESTADO BRASILEIRO 
EO PAPEL DO ESPÍRITO SANTO 

Toda a nossa I inha de interpretação, segundo a 

qual as conjunturas e estruturas das periferias são resultantes de I 

um processo dialético de ~eulação com os centros, é reforçada me~ 

. mo pela mais superficial abordagem aos processos de transformação do 

Brasil e-do Espírito Santo. Este, reproduziu até meados da década 

passada a chamada fase primário-exportadora que o Brasil viveu mais 

intensamente até os anos 40 e reproduz agora a fase inicial de subs

tituição de importações, que o Brasil concluiu há mais ou menos uma 

década. Aquele, reproduziu a organização política imposta por Portu 

gal - justamente um dos países excluídos do ~~tema o~d~ntal - en 

trelaçando um ciclo que vai do Estado Patrimonial ista 33 ao Estado bu 

rocrático-autoritãrio,34 com tentativas de reprodução da ordem I ibe

ral clássica do ocidente (de 1889 a 1930) e com tentativas de impla~ 

tação do Estado Racional-Legal 35 (1930 a 1945, principalmente). 

Em outras palavras, parece claro que o Espírito 

Santo está reproduzindo, ao nível das estruturas econômicas, as 

ses mais marcantes do Brasil. E este está reproduzindo, tanto ao 

vel das estruturas econômicas quanto ao da organização política, 

fa 

a 

influência de Portugal e dos centros ocidentais, adicionando, logic~ 

mente, as especificidades de sua din~mica pr6pria. 

33P~ra melhor entendimento do conceito de Estado Patrimonia -
lista, ver Simon Sch\\fartzman, "Um enfoque te6ricodo regional ismo po 
lítico", in Centro e Periferia no Desenvolvimento Brasileiro .. organT 
zado por Jorge Balán (São Paulo, DIFEL, 1974), p. 91. -

34Ver Fernando Henrique Cardoso, op. cito 

350 conceito de Estado Racional-Legal também está em Simon 
Sch\\fartzman, op. cit., p. 93. 
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A m i s tu r a "portuga lização-europeização" 3 6 - eó pe..
ci6icidadeó de..~ua dinâmica p~õpnia, que foi a tônica do processo 

brasileiro de transformação, começa a ser entendida melhor se recor

rermos a Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele, o desenvolvimento I 

brasileiro se realizou nos moldes capitalistas, mas consubstanciou ~ 

ma situação de dependência; foi baseado no dinamismo da empresa, so 

que da empresa estatal. E assim por diante. 

Bras. , 

"Mais ainda~ a dinâmica desse estilo de desenvolvimen

to acomoda-se a uma estrutura pol{tica que nunca foi ' 

democrática e que se formou no solo Ibérico e dele foi 

transplantada para a América sem jamais ter sido real 

mente européia~ no sentido de que o desenvolvimento c~ 

pitalista e a revolução burguesa não a modificaram pl~ 

namente. Não obstanteJ também a forma deste autorita -

rismo variouJ desde o paternalismo autocrático do imp~ 

rioJ passando pela formação oligárquica republicana da 

democracia de el ites e pelo populismo autoritário (às 

vezes beirando o fascismo) até ao atual autoritarismo' 

tecnocrático~ que não está imune também aos apelos fa~ 
cistàs.,,37 

"Numa frase J para sintetizar: pareceria que a expan

são do capitalismo industrial-financeiro sob o contro

le das Big Corporations fez a história latino-america

na saltar do Mercantilismo Colonialista para o Capita

lismo MonopolistaJ sem deixar nascer o Capitalismo bu~ 

guês-conCOrl?encial que serviu de solo ao liberalismo e 

à democracia".3B 

, 3 6Ver Casa Gl'ande & Senzala, Gilberto Freyre, Brasíl ia,Univ. 
1963. 

37Fernando Henrique Cardoso, op. c i t. , p. 13 

3Blbid, p. 161. 
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Estas são as medidas concretas do movimento his 

tórico brasileiro, onde o feudalismo~amais implantou-se como ordem 

dominante, como ocorreu na maioria dos países ocidentais (Europa) 

nos quais ele constituiu-se numa espécie de pré-condição para o de 

senvolvimento da ordem capitalista liberal e num verdadeiro fator de 

desenvolvimento. Aqui, e nos países que apareceram tarde num mundo 

desenvolvido pela iniciativa capitalista, conta-se apenas com estru

turas estatais inflacionadas - o domínio de um Estado burocratizado' 

- para servir de guia ao caminho que leva ao mundo do desenvolvimen

to industrial. 

Se periodizarmos a nossa análise, veremos que • 

tanto na fase colonial quanto na imperial predominou o encontro dos 

interesses do Estado Patrimonialista português com as necessidades • 

de controle e exploração de nossas riquezas, numa fase de organiza -

ção política unitária, de governo central forte, o que F. H. Cardoso 

chama depa;teJtV1.CLU..6mo a.u.,toCftmc.o. Na fase da Repúbli'ca Velha (1889-

-1930), a despeito do arremedo federalista engendrado - papel carbo-

no mal elaborado da experiência norte-americana - permanecem os 

cios do executivo forte, do Estado unitário, com a política dos 

\ vernadores ~rivilegiando, no final das contas, os estados hegem6ni 

cos - são Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

.. 
VI 

g~ 

No Estado Novo, exacerba-se a intervenção estatal, a t6nica de auto

ritarismo torna-se mais frequente e marcante, o 1~~~z-6~~ - que 

lançou entre nos o sistema federativo clássico - é esquecido, assimi 

Iam-se novas funç~es estatais a pa~tir das necessidades nacionais-de 

senvolvimentistasj e da brecha aberta pela revoluçã~ keynesiana pa~ 

sa-se do E~tado L~behal para o E~tado Soc.ial. Depois de 1945, oBra 

sil vai impondo um processo de industrial ização, deixando a fase pri 

mário-exportadora por uma fase de substituição de importaç~es; lanç~ 

aos pouco.s, as bases para que a partir de 1964 pudesse penetrar e a..!:, 

ticular-se ao chamado capitalismo pói-nacional ,39 levando na bagagem 

39Ver Celso Furtado, "0 Capital ismo Pós-Nacional", in CadeT' - . 
nos de Opinião n9 1 (Rio de Janeiro, Editora Inúbia, 1975). 
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seu capitalismo associado-dependente e com suas instituições autori 

tárias consol idadas. 

No processo de formação eC0~ômica e política do 

Brasil, duas verdades parecem cristalinas: 1) nosso processo capit~ 

lista jamais foi autônomo, com parcela de dinâmica própria bastante 

reduzida, sempre dependente das transformações processadas e ditadas 

pelos centros ocidentais; 2) nossa organização política tem sua espe 

cificidade no fato de ter sido ditada pela colonização portuguesa, 

que, de certa forma, ao implantar o Estado Patrimonialista, criou u 

ma tra~ição cultural segundo a qual o Estado foi sempre intervencio

nista e autoritário. Isto significa dizer que houve uma espécie de 

círculo vicioso - a exploração colonial retardou o processo de desen 

volvimento; este passou a depender sempre da intervenção estatal;não 

vivemos totalmente a experiência democrático-l iberal; a questão dem~ 

crática é, para nós, uma figura bastante diversa; nosso capital ismo' 

é associado-dependente; somos um laboratório para os estudiosos das 

periferias latino-americanas. 

~ claro que não se pretende dizer com isto que 

~omo~ p~6~eo~, logo, ~tamo~ p~dido~. Apenas se procura expl i 

car o processo de transformação nacional através de uma abordagem dia 

lética de negação da afirmação e/ou afirmação da negação; o ser e 

nao ser, ao mesmo tempo, numa 1 ir,ha de interpretação que, assim pro 

cedendo, clarifica o que há de dinâmica própria, o que há de portuga

lização e europeização. ~ o tentar integrar na s;'ntese para auxiliar 

a busca do entendimento total que permitirá perscrutar o passado,re~ 

saltar o presente, preparar o futuro. 

o próprio Fernando Henrique Cardoso já tratou 

de refutar o que ele chama das "teses equivocadas sobre a América' 



- 41 -

Latina"" 1+0 entre as quais se incluem as que julgam que o due.nvo..tv.{.

me.n-to capu.a.Li...6:ta. na peJvi..6eJÚa. ê. .{.nv,[áve...t e as que julgam que o ca 

m.-i.nho po.e1:t.i.co do Contine.n-te. utã. 6ll.e.n-te. a uma e.nCJLuzilhada - .6oUa

wmo ou.. 6a..ówmo. 

Sobre a primeira, que e a que nos interessa 

mais diretamente, ele diz o seguinte: 

"De fato" a forma que o capitalismo periférico adota ' 

expressa a exist~ncia de contradições sociais importa~ 

tes que se aguçam com o desenvolvimento. Mas da{ a ele 

var à categoria de lei inevitável a de que só pode ha 

ver desenvolvimento se houver harmonia e solução de 

conflitos" há um passo ileg{timo que faz com que o pen 

samento cient{fico tropece e caia na ideologia. Já os 

clássicos que analisaram o capitalismo" e os comenta~ 

res do in{cio do século que se opuseram às interpreta

ções naródnik,l+l mostraram que a existência de contra

dições não indica um impecilho para o capitalismo" mas 

uma condição de seu desenvolvimento". 1+2 

"Da ao o caráter progressivo e cumulativo do sistema ca 

pitalista" pagando-se o preço do esmagamento de gera 

ções e de segmentos importantes das classes explorada~ 

o que é próprio deste sistema é sua capacidade de cres 

cer em espiral" transformando as relações sociais de 

produção como consequência do aumento do patamar da 

acun~lação e do desenvolvimento das forças produtivas. 

Esse processo não ocorre homogenamente em toda a peri

feria. Ele começa a realizar-se (de forma incompleta" 

I+OFernando Henrique Cardoso~ op. cit., p. 27. 

I+IDo~ populistas russos: observaç~o nossa. 

1+ 2 I b i d, p. 28. 
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como adiante exporei) nos pa{ses em que a internaciona 

Zização do mercado interno avançou mais". ~3 
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'~ssim como não é correto generalizar para todos os 

pa{ses da periferia a estagr~ção eventual de alguns 

deles (e a forma distinta a qU9 podem estar submeti

dos~ segundo o grau de avanço da industrialização ba 

seada na internacio~~lização do mercado~ ou~ ao contrá 

rio~ a preservação das relações de produtores e expor

tadores de mercadorias primárias)~ seria equivocado 

não ter presente que os ciclos de auge também levam ao 

recesso. Só que este recesso não deve ser transformado 

de fenômeno conjuntural em aspecto permanente que ca 

racteriza o capitalismo na periferia dependente. Perm~ 

nente é o caráter c{clico da acur.ulação capitalista e 

a tendência à concentração de renda~ cujos efeitos se 

acentuam quando o Estado não promove pol{ticas compe~ 

satórias". ~~ 

Portanto, parece claro que não há inviabil idade 

para o dese~volvimento das periferias. O que i importante i conhecer 

os seus processos específicos de formação/transformação política e 

econômica; entender que tambim i preciso conhecer os mesmos proces -

sos nos países e regiões centrais - porque a relação articulação-cen 

tro/periferia i e será uma constante - e, então, passar a forniular I 

as questões que irão permitir as renegociações das dependências. 

Descortinando, embora sintitica e artificialmen 

te, a formação dos centros, mostrou-se a viagem do sistema capital i~ 

ta, da democracia 1 iberal à tecnodemocracia. Evidenciando a formação 

~3Ibid, p. 29-30. 
~~Ibid, p. 30. 
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do Estado intervencionista/auto~itário brasileiro, enxertado pela 

tentativa liberal da RepGbl ica Velha e pela tentativa de formaçio de 

um Estado Racional-Legal no Estado Novo, mostrou-se a especificidade 

dependente - associada do capitalismo cabloco - o que permite, tam 

bém, p~ceb~ ~ ~~çõ~ do Estado do Espírito Santo. 

Para o Brasil, a renegociaçio da dependincia ji 
foi estudada, por exemplo, por Luciano Martins, quando ele diz que I 

as condições externas para renegociações dos termos de dependincia I 

seriam criadas pelo crescimento da competição capitalista e, sobretu 

do, pelo espaço político aberto pelo movimento diacrônico entre o a 

vanço dos investimentos privados americanos no exterior e o relativo 

desengajamento dos Estados Unidos enquanto nação. Seria precisamente 

nos limites dessa brecha que as el ites latino-americanas procuram 

introduzir seus novos projetos de inserção internacional. As diferen 

tes formas assumidas por esses projetos estariam intimamente relacio 

nadas, primeiro, ao projeto interno de dominação dessas el ites e, se 

gundo, ã intensidade com que seus respectivos países já haviam sido 

previamente atingidos pela heteronomia provocada pelo processo de 

internacionalização. 

"Neste particular" as poz:tticas do Brasil" de wn ladq, 

e dos paises que integram o Pacto Andino" de outro" a 

parecem" na prime7:ra metade da década de ? O" como os 

dois padrões mais contrastcntes. 

"A atitude brasileira" notadamente após 1964" é marca

da por wna nitida opção" que tem por rationale o argu

mento expresso no memorando do ex-Ministro Campos" an 

teriormente citado. Essa opção reduz-se" na realidade" 

ao seguinte: facilitar por todos os meios e modos a en 

, trada de capitais estrangeiros no pais. Trata-se de 
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uma opção num duplo sentido. Primeiro, porque esta foi 

a pol{tica escolhida, entre várias pol{ticas alternati 

vas, para fazer face às três ordens de problemas ante 

riormente mencionadas; segundo, porque ela revela o 

projeto de devir histórico das elites em questão e que 

se resume, no essencial, à sua integração no ~apitali~ 
-mo internacional tendo como elemento de barganha nao 

o exerc{cio do poder nacional, mas a oferta de mercado 

ao capital estrangeiro. Em outras palavras: o problema 

não é resolvido através de sanções negativas, mas de 

sanções positivas. Exemplo claro disso está na pol{ti

ca adotada para dirigir tais investimentos para zonas 

deprimidas do pa{s (notadamente o norte e o nordeste), 

ou para fazer face ao endividanzento externo: a de so 

brepor aos incentivos existentes incentivos ainda maio 

res, independentemente do custo social para o pa{s". ~5 

,i( ••• ) O que esses dados parecem indicar são basicame~ 

te duas coisas. Primeiro, a maximização do poder de 

barganha das elites latino-americanas não chega a in 

terf~rir nas regras no interior das quais é contida a 

competição intercapitalista. t nesse sentido que pare

ce apontar a experiência peruana, por exemplo: a reati 

vação do interesse das multinacionais americanas pela' 

região, face à penetração européia e japonesa, tenderá 

apenas a restabelecer o equil{brio oligopólico entre 

empresas - tendo as elites -peruanas como sócios locais 

intervenientes. Segundo, as diferentes respostas das 

elites latino-americanas de alguma forma traduzem os 

distintos graus de heteron~nia a que foram submetidos' 

seus pa{ses pelo processo de internacionalização e, 

45 Luc iano Martins, op. citr, p. 147. 

- 4~ -



por conseguinte~ os diferentes graus de desnacionaliza 

çao das burguesias locais. Não é por outra razão~ de 

resto~ que por mais distintas que sejam as novas pol{

ticas adotadas na América Latina~ todas elas tendem a 

reforçar o papel do Estado - e das' burocracias civis ' 

ou militares - nessas sociedades: enquanto sócio ou en 

quanto censor do capital estrangeiro". 46 

- 45 -

Para o Espírito Santo, que reproduziu as fases' 

centrais, articulando-se sempre defasadamente aos centros nacionais' 

e internacionais, propõe-se levantar questões que lhe permitirá, tal 

vez, renegociar a sua dependência, resguardadas as suas 1 imitações • 

de periferia da periferia. Nio i outro o intuito.dessa monografia 

ao detectar o pfl.OC-U-óO de. duau:tovLOm-<-a fl.ua.:ttva., ao qua 1 refer i u-se I 

na lntfl.odução, que marca exatamente o início da articulação do Espí

rito Santo com a nova fase do capitalismo internacional que vem se 

esboçando desde 1945 nos países centrais. 

46 I b I d, p. 155. 
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" 

111 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DO SUBDESENVOLVIMENTO ,DO 
ESPIRITO SANTO 
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A documentação existente sobre a história do Es 

pírito Santo - principalmente a relativa aos primeiros trezentos a 

nos - e escassa. Na realidade, só o estudo de José Teixeira de 01 ivei 

ra - História do Estado do Esp{rito Santo - permite certo entendimen

to do processo inicial de desenvolvimento da terra capixaba, tornando 

-se, por isso, uma obra clássica e essencial. 

Fases posteriores também não foram retratadas I 

com a riqueza de detalhes, requerida. Margarinos Torres Filho, o pr~ 

prio José Teixeira de 01 iveira, Luiz Guilherme Santos Neves, Luiz Se 

rafim Derenzi e, mais recentemente, Lél io Rodrigues, são os autores I 

que se esforçar,am para entender parcial ou totalmente o Espírito San 

to, a despeito de todos os reveses que devem ter enfrentado. Até on 

de nos foi permitido verificar, estas obras constituem-se nas fontes 

mais respeitáveis de que se tem notícia, ao lado dos estudos mais re 

centes levados a cabo pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santu 

~ principalmente sob estes escritos que estarão calcadas a maioria de 

nossas informações. 

Isto posto, o presente capítulo tem a pretensão 

\ de fornecer a moldura e o quadro nos quais estão inseridos 441 anos I 

da história espíritosantense. Pretende-se dissolver na síntese, evi 

tando-se o pecado da superficial idade, o período que vai de 1535. ~ a 

no da chegada de Vasco Fernandes Coutinho - até 1976 - ano em que no 

vas perspectivas começam a esboçar-se no sentido de proporcionar ao 

Estado uma base econômica, social e, pol ítlca mais consistente. 

Como a fase e/ou período que mais interessa 

a que se inicia na década dos 60 do século atual, o que veio anterior 

mente receberá um tratamento menos detalhado e menos global izante, i~ 

serido som~nte porque seria uma heresia científica dar um corte tão 

profundo na história - como se fosse p'ossível entender 441 anos em a 

penas quinze.. Dessa forma, o capít~lo terá três sub-ítens, sendo o ül 
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timo - A década do~ 60 e a ~eatidade atual - o que mais receberá aten 

ção e o que mais servirá para entendermos o subdesenvolvimento capix~ 

ba e suas articulaçõ~s ~plZ~ com os processos de formação e 

transformação dos ce~tros inter e intra nacionais. 

Adiante-se que a formação capixaba teria as se 

guintes fases marcantes:~7 

a) Era Pré-Vascotinjana: os índios nao têm his 

tória; 

b) Fase Litorânea (dos portugueses aos imigran

tes): sequer ocupou o território, vegetando, 

economia inexpressiva; 

c) Fase Serrana (da migração à conquista do no~ 

te): o ítalo e o teuto-capixaba, bem,como a 

cafeicultura, se formam e se disseminam; 

d) Fase Pioneira (do ~h à plena ocupação): eu 

foria cafeeira, devastação florestal, fim do 

ciclo da t~ nova; 

e)' Fase Atual (os últimos dezesseis anos): cri

se do café, expansão da pecuária, dinamiza -

ção da Companhia Vale do Rio Doce, diversifl 

cação da economia por definir-se (já, enfim, 

integrada ao resto do país). 

Essencialmente primárias (exportador/subsistên

cia), as três fases regionais - Litorânea, Serrana e Pioneira - comp~ 

riam o ritmo e direção da ocüpação (e degradação) do território e a 

marcha do café. A fase atual seria de mudança; faltaria melhor pers -

pectiva histórica para descrevê-la; marcariam-na heterogeneidades de 

difícil caracterização.~6 

autor. 

~7A informação foi extraída do depoimento de Lêl io Rodrigues. 

46 Análise feita por Lélio Rodrigues no depoimento fornecido ao 
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-A - CONSIDERA,OES ASSISTEMATICAS 
-SOBRE A AURORA E A CONSOLIDAÇAO D~ PERIFERIA 

- "1535/18$0 _49 

Em rvora, a primeiro de Junho de 1534, D. João 

III assinou a carta de doação de cinquenta léguas de terra sobre a cos 

ta brasileira, a favor de Vasco Fernandes Coutinho. A capitania teria 

mais ou menos cinco mil e quinhentas léguas quadradas, o equivalente, 

em medidas atuais, à trinta e três mil quilômetros quadrados. 

A 23 de maio de 1535, a caravela de Coutinho a 

portou a sua capitania; os índios fizeram uma recepção pouco cordial, o 

pondo-se ao desembarque, e foram necessários alguns disparos de bordo' 

para que eles fugissem para as florestas. Como tudo ocorreu no dia de 

dicado pela igreja à terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao nio e 

à vila conquistados, foram dados o nome de Espírito Santo, depois tor 

nado extensivo a toda a capitania. 

Quatro anos apos sua chegada à terra brasileir~ 

Vasco Coutinho constatou que mal havia estabelecido uma posição. O fu 

turo e a riqueza continuavam escondidos na floresta. Para ir até lá 

para tentar as minas e alargar as conquistas, fazia-se necessário mais 

recursos materiais e humanos. Segundo Caio Prado Jr., "os metais~ -z-n 

centivo e base suficiente para o sucesso de qualquer empresa coloniza

dora., àquele tempo., muito mais do que hoje., não eram engôdo bastante ~ 

ra atrair filhos de um povo aventureiro às terras mal afamadas do 

Brasil., principalmente para os postos secundários ou de menor expres -

são social".so Foi justamente para buscar brancos que o pudessem auxi 

,49 As considerações serão baseadas principalmente em José Tei -
xeira de 01 iveira, HZ:stól>ia do Estado do EeplY'ito Santo (Rio de Janei
rOi Governo do Espírito Santo, 1951), 500 pgs. 

sOCaio Prado Jr., Formação Histórica do Eraeil Contemporâneo ' 
(são Paulo, Livraria Hartins Editora, 1942), p. 19 e 116. 



• I - 50 -

liar no desbravamento - ele havia trazido consigo somente sessenta pe~ 

soas - que Coutinho foi ao Reino em pri'ncípios de 1540. 

Embora seja bastante estranho que o responsável 

direto pelo governo da capitan~a permanecesse tantos anos afastado do 

seu posto, parece que em 1547 Coutinho ainda continuava em Lisboa. Nes 

te período, verificou-se a quase ruína da capitania, ocasionada por i~ 

compatibil idades entre brancos e índios. Ciente disso, Coutinho teria 

deixado Lisboa às pressas ,para tentar o ne~g~ento do Espírito Sant~ 

o que não conseguiu totalmente. O Espírito Santo constituiu-se exemplo 

entre as donatarias cujo progresso foi bloqueado pela turbulência dos 

seut habitantes~ A energia, a bravura é resistência ao sofrimento e ao 

trabalho, não os impedia de se entregarem a vícios, de dominarem seus 

instintos. José Teixeira diz que "por uma dessas coi'YI..cidências trági -

cas que o destino constrói~ ali se encontraram três terriveis circuns

tâncias favoráveis ao desastre: frouxidão de costumes~ chefe (Vasco 

Coutinho) mais propenso à indulgência do que à disciplina e concorrên

cia de elevado número de criminosos homiziad~'nas suas terras. Sem con 

tar o indio - pesadelo constante~ inimigo de todas as horas".51 Procu 

rando tornar ~enos precária a segurança dos seus governados, Coutinho' 

transferiu a sede da capitania para a ilha de Santo Antônio, onde a de 

fesa era mais fácil. Data de 1550 a fundação da vila de Vitória, ilha 

que hoje é a capital do Estado. 

Quando Mem de sá era o Governador Geral, houve 

um julgamento da situação da capitania de Vasco Fernandes Coutinho. O 

diagnõ~tico constatou que o estado precário do Espírito Santo decorria 

da falta de capitais e da própria pessoa do seu donatário, "velho e p!?. 
bre".52 Posteriormente, com o desaparecimento, em 1561, de Coutinho 

51José Teixeira de 01 iveira~ op. cit., p. 60 
52lbid, p. 93. 
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Belchior de Azevedo foi nomeado capitão,· sendo em 1563 substituído 

por Vasco Fernandes Coutinho Filho. 

o padre Nóbrega.opinaya em 1560 que a capitania 

do Espírito Santo era a melhor coisa do Brasil depoi? do Rio de Janei 

ro. Dois anos depois, outro jesuíta, o padre Braz Lourenço, traçava I 

um quadro diferente. Segundo ele, o Espírito Santo não recebia visi 

tas dos navios do Reino por não possui r engenhos de açucar; os padres 

muitas vezes deixavam de celebrar missa por falta de vinhos; os 

cos continuavam impondo cativeiro ao gentio. A situação~ enfim, 

era das m~is privilegiadas. 

bran 
-nao 

Ao findar-se o siculo XVI, ~ capitania jã reve

lara as 1 inhas que orientariam a marcha da civil ização em seu territ-ª. 

rio. Os pioneiros e seus continuadores sentiram na própria carne que, 

al i, as conquistas do homem seriam, por muitos anos ainda, discretas l 

e custosas. A despeito de tudo, entretanto, ela havia progredido mui 

to e, embora outras donatarias exibissem mais riquezas, em nenhuma ou 

tra as condições foram mais adversas ao europeu. 

Em 1662 sabia-se que a situação material da ca 

pitania não era das melhores. A Companhia Geral do Comircio - fundada 

pelo governo português para fazer o transporte das importações/expor

tações Brasil-Portugal-Brasil e para vender vinho, bacalhau, azeite, 

trigo e outros produtos bãsicos para o Brasil - teria alguma parcelai 

de culpa na decadêncía do Espírito Santo, monopol izadora que era. A 

parcela que caberia ao Espírito Santo dentro das contribuições de to 

das as capitanias para a paz da Holanda, dá conta de suas possibil id~ 

des na segunda metade do siculo XVI I: Bahia, 80 mil cruzados; Pernam

buco, 25 mil-; Rio de Janeiro, 26 mil; Paraíba, 3 mil; Itamaracá, 2 

mi I; são Vicente, 4 mi I; Espíri to Santo, 1 mi 1. 
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o abandono.da capitania por parte dos donatá 

rios, provocava decadência. Além de mal escolhidos, os donatários não 

recebiam apoio dos governadores gerais e vice-reis, eram forçados a 

subserviência e não estavam ã altura do posto que ocupavam. 

Para os jesuítas, o século XVI I foi, no Espíri

to Santo, o da fixação territorial. Lamenta-se somente as circunstân~ 

cias pelas quais se processou a política entre colonos e jesuítas com 

relação aos índios, não permitindo que os primeiros seguissem as pega 

das dos segundos. Se eles tivessem melhor entendimento, a conquista' 

da terra teria sido diferente. 

Em 1664, a situação da capitania era refletida' 

no fato de que não havia quem comprasse o principal produto da terra' 

- o açúcar. Em 65, faltou numerário para pagar os oficiais de artilha

ria. Por outro lado, não se suportava as despesas com a defesa do ter 

ritório - contra europeus e silvícolas. 

Francisco Gil de Araújo - despertado pelos alar 

des da existência de minas nas terras capixabas - adquiriu a capita -

nia em 1674 pela importância de 40 mil cruzados. ,De 1678, quando che 

gouãs suas novas terras, até 1682, quando regressou à Bahia, sua admi 

nistração distingiu··se pela série de obras que executou, entusiasmado 

com as possibilidades de descobrimento de esmeraldas. Apesar de ter 

retornado logo à Bahia, decepcionado com o fracasso no descobrimento' 

das esmeraldas, foi um verdadeiro emp~eendedo~ - o primeiro da hi,stó 

ria do Espírito Santo - tendo empregado na capitania vultosas somas. 

No balanço das conquistas do século XVI I, os 

resultados são ínfimos. Além dos dias de Francisco Gil, os melhores, 

pouco m&is se fez do que manter a faixa de praia cujos 1 imites foram 

traçados pelos pioneiros. Assistiu-se à revelação do ouro no territó-
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rio que passaria a chamar-se das min~ g~. As lavras mais ricas 
, 

estavam local izadas, justamente, na faixa de terra compreendida pelos 

I imites traçados, na carta de doação, à capitania de Vasco Fernandes I 

Coutinho. Entretanto, não ocorreu a ninguém reclamar o direito sobre 

a região - distante do I iteral. Com o tempo, mo~ini~ou-~e o dineLto 
p~itivamente ~tabete~do, o Espírito Santo passou a ser vizinho 

da s min~ 9 eJLa.Á...6 • 

A r.epercussão desse fato, na história do Estado, 

é extremamente importante, por seu impacto negativo. Ao passar de p~~ 

~~o a vizinho das min~ g~, o Espírito Santo viu a penetra

ção e a conquista do seu território prejudicadas. As autoridades po~ 

tuguesas, despertadas pelo potencial das minas, proibiram as excur 

sões ao interior e transformaram o Espírito Santo num forte de defe

sa às penetrações às mi~ g~~. 

Esta foi, mais ou menos, a tônica do século 

XVI I. Se os ciclos do pau-brasil e da cana de açúcar já não se haviam 

fixado no território capixaba, tampouco o do ouro surtiu efeitos mul

\ tiplicadores .positivos. 

o século XVI I I não oferece informações relevan 

tes, nao se sabe se por omissão dos pesquisadores ou se porque real

mente não teve importância marcante na história do Estado. Sabe-se 

a) que o total da receita estadual era de 628$153 e o da despesa era 

de 593$400; b) que funcionavam ativ·idades industriais e comerciais to 

talmente incipientes; c) que Vitória exportava anualmente 276.800 va 

ras de pano de algodão, 202 arrobas de fio de algodão, 5.100 de algo

dão aberto e 4.877 de açúcar, além de quantidades reduzidas de arroz, 

milho e madeira - valor total das exportações: 45:648$480; d) que im 

portava sal, vinho, azeite, vinagre, linho, cambraias, sedas e outras 
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fazendas; e) que sua populaçio passou de 7.773 habitantes em 1774/75 

para 15.600 em 1780; e, f) que não havia pessoas formadas através de 

educação escolar. 

Em 1811 a capitania ainda não estava bem. O co 

mércio de Vitória so negociava com produtos da terra - açúcar, aguar

dente, café, milho, feijão, arroz e algodão - em pequena escala, já 

que a agricultura estava esquecida. As casas estavam mal tratadas,não 

havia divertimentos, o corte de madeira decaira. A reduzida produção' 

agrícola e industrial era transportada em pequenas embarcaç~es, per -

tencentes'aos comerciantes locais, para o Rio de Janeiro e Bahia, ra

ramente alcançando Pernambuco ou Rio Grande do Sul. As condiç~es das 

demais local idades da capitania não eram melhores: 

Era essa a situação da capitania quando Franci~ 

co Alberto Rubim assumiu o seu governo em 1812. Sua administração co 

incidiu com a fase mais fecunda em real izaç~es do período de permane~ 

cia da corte portuguesa no Brasil. 

Em~ncipado da tutela que durante séculos o su 

-bordinava ao governo da Bahia, podia agora o Espírito Santo pleitear' 

diretamente junto ao trono as providências reclamadas para o seu de 

senvolvimento. Sal ienta-se o esforço do governo de D. Joio em abrir' 

comunicaç~es do mar para Minas Gerais, através de estrada aberta na 

região antes conhecida pelo nome de ~0a p~oib~a: ligou-se Vitória à 

Vila Rica (Minas Gerais) em obra que levou seis anos para ser concluí 

da (1814-1820). 

A ca~ta régia de 17.01.1814, teve repercussão 

na vida capixaba, mostrando preocupaç~es do governo de D. João com 

o Espírito Santo. Ela determinava isenção de pagamento de dízimo, por 

dez anos, às culturas de trigo e linho; permitia concessão de sesma -

rias à margem de quaisquer rios da capitania; libertava o uso e comer 

cio de madeiras, excetuados o pau-brasil, a peroba e a tapinhoã. 
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Embora seja- uma incógnita histórica a introdu -

çao da cultura do café no Espírito Santo, acentua-se que em 1812 as 

lavouras do Rio Doce já produziam paraexportaçao, embora só em mea 

dos do século tenha a cultura cafeeira alcançado o .lugar de maior res 

ponsável pelo desempenho da economia do Estado. 

Em 1830 governava o Estado Baltasar de Souza Bo 

telho de Vasconcelos. Foi um período conturbado, agitado pelo movime~ 

to de elaboração da Independência, para a qual o Espírito Santo deu 

uma parcela de contribuição ajudando a construir o ambiente que levou 

D. Pedr? ao gesto de 7 de setembro. A agitação pol ~tica paraI izou as 

demais atividades, as rendas públ icas cairam a ponto de se tornarem • 

insuficientes pata cobrir as despesas com o funcional ismo. 

Em 1824 fez-se um balanço da situação econômico 

-financeira da província. O demonstrativo apresentado ao Marquês de 

Queluz, ministro do império, pelo primeiro presidente da província 

Inácio de Acióli de Vasconcelos, resumia-se no seguinte: a) Receita, 

46:231$852; b) Despesa, 59:175$580; V~ni~, 12:943$728. Ficava p~ 

tente a precariedade das finanças estaduais - acentuada desde que a 

arrecadação dos impostos de Campos deixou de ser feita pelos cofres • 

da província - que conferiam ao Espírito Santo o ~~ da mais mise

rável província do império, sem agricultura e sem comércio. 

Ainda em 1824, o censo indicava uma população' 

de 35.353 habitantes, cabendo 13.038 à Vitória e 5.313 à são Mateus -

os mais populosos, ao que parece. 

A maior parte da população dedicava-se à agri -

cultura, rudimentarmente praticada, sendo os principais produtos a 

cana de açúcar, a mandioca, o algodão, o milho, o café, o feijão e o 

arroz. A exportação baseava~se, principalmente, na farinha de mandio

ca - q~ase toda produzida em são Mateus. Em 1827 o caf~ ocupava o úl

timo lugar na pauta de exportações. 
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Em 01.02.1835, instalou-se em Vitória a Assem -

bléia Provincial, que concretizava ex~ressiva vitória da corrente de~ 

centralizadora, que, nas altas esferas pol íticas do país, vinha se de 

batendo pela maior autonomia administrativa das províncias. 

Enfim, o Espírito Santo enfrentou dificuldades' 

de toda ordem -em sua maioria derivadas da escassez de recursos - e, 

assim, alcançou o fim da primeira metade do século XIX. Principalmen

te após a independência do Brasil, a situação começava a melhorar. 

o café começava a dar os primeiros resultados I 

po~itivos. Iniciava-se uma fase que fornecia melhores perspectivas. 
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A monocultura do café, base fundamental da eco

nomia de 1850 a 1960, marca uma etapa decisiva no processo histórico' 

de desenvolvimento econômico, social e político do Espírito Santo. 

Mencionado desde 1812, mas só tomando expressa0 

econômica 'a partir de 1850, o café representou sempre aproximadamente 

60/80% da receita estadual, determinou a urbanização das principais' 

cidades, forneceu subsídos para uma industrial ização incipiente e ele 

mentos para a infra-estrutura estadual, sendo também responsável pela 

formação dos bMÕe;., do c.an~ do Espírito Santo e pela estruturação das 

oligarquias que ocupariam o poder estadual - as figuras do Partido So 

cial Democrático, dominante na história eleitoral do Estado. 

Excluindo-se o café, o período nao forneceu ao 

Espírito Santo outros produtos significativos. Menciona-se, somente, 

~ madeira, a farinha de mandioca, o açGcar, o milho e, depois de 191~ 

produtos têxteis fabricados em escala reduzida. Depois de 1950, sur -

gem algumas empresas industriais de porte: chocolate, ferro, cimento' 

e laticínios, por exemplo. Mas o café continuava predominante, a des 

peito, também, da criação da Companhia Vale do Rio Doce - sempre um 

enclave, sempre proporcionando mais benefícios indiretos do que dire 

toS. 53 

53A afirmativa foi extraída do depoimento de Jones dos Santos' 
Neves Filho ao autor dessa monografia. 
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Importante, ainda, foi a imigração ítalo-alemã, 

que contribuiu significativamente para a dinimica populacional do Es 

tado. Segundo Luiz Serafin Derenzi ,54 na segunda métade do s~culo XIX 

foram introduzidas no Estado cerca de '60.000 famíl ias, sendo 75% deas 

oriundas da Itál ia e as restantes provenientes da Alemanha, da Aus 

tria, da Suíça, de Luxemburgo e da Holanda. Os alemães e afins provo~ 

ram o atual Município de Santa Isabel e os ital ianos espalharam-se p~ 

los atuais municípios de Santa Tereza, Ibiraçu, Alfredo Chaves e Rio 

Novo do Sul. Em 1817, a população do Estado já Cia da ordem de 70.000 

habitantes. No início do s~culo XX, devido i influincia imigrat6ria , 

passa para 200.000 habitantes. 

Al~m do caf~, das imigrações, da industrial iza 

çao incipiente p6s-1950 e da real ização de algumas obras públ icas im 

portantes, o período foi marcado, tamb~m, pela escassez de homens p~ 

blicos e de estadistas e pela má qual ificação dos recursos humanos,f~ 

nome no pr6prio de uma região perif~rica, onde o nível da estrutura e 

ducacional ~ sempre deficiente. t obvio que isso determinou, de certa 

,forma, o atraso relativo do Estado, tanto porque inviabilizava-se a 

conformação de um aparato governamental adaptado às demandas do meio 

ambiente, como se tornava pequena a possibil idade de um processo con 

tínuo de barganhas/reivindicações junto às esferas federais. 

54 Lu iz Serafin Derenzi, liDa proclamação da repúbl ica aos anos 
5011

, in As Etapas do Processo Histórico de Desenvolvimento Sócio-eco
'nômico do Espirito Santo3 op. cit., sem numeração. 
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são muitos os fatos que permitem julgar 1850-
-1960 como fundamental para a compreensão das estagnações/transforma

ções históricas do Estado. Para dar conta deles, faz-se necessária u 

ma revisão da historiografia vigente, principalmente verificando o 

que Margarinos Torres Filho e José Teixeira de Oliveira dizem sobre o 

período. 55 

I - A VISÃO DA BASE ECONOMICA A PARTIR DE MARGARINOS TORRES FILHO 

Em relação ao Espírito Santo, as observações de 

Margarinos Torres levaram-no ã conclusão que os métodos agrícolas da 

epoca eram bastante rudimentares, havendo muito o que fazer para col~ 

cá-Ia em posição relevante na base econômica estadual do início do sé 

culo. '~té aqui~ mais imperou a força indomável de uma natureza prodi 

giosa~ faltando o trabalho continuado e paciente de uma organização a 

gr{cola que~ demomento~ pudesse contrapor~se aos demais concorrentes 

na luta da conquista dos mercados. Torna-se de justiça dizer que o 

Esp{rito Santo não se tem mantido na letargia nesses últimos anos~ co 

\ meçando a despertar~ sacudido pela compreensão n{tida que se apo

derou dos nossos estadistas~ de alicerçar uma agricultura inteligen

temente preparada~ a razão de ser de nossos fóros de povo indepen 
dente. ,,56 

, 
55Este sub-ítem sera elaborado principalmente com base em in 

formações contidas nas obras de José Teixeira de 01 iveira e de Arthur 
E. Margarinos Torres Filho, clássicas no Espírito Santo. Serão util i 
zados, ainda, textos publicados pelo Banco de Desenvolvimento do EspT 
rito Santo. Devido ã escassez de inforamções e análises, é relevante 
reunir o que existe, acrescentando o que for possível. 

56Arthur E. Margarinos Torres Filho, O Esp{rito Santo e seu De 
senvolvimento Econômico (Rio de Janeiro, Pimenta de Mello, 1913), p. 
21. 
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As terras do Es~fr1to Santo constituiam uma das 

suas maiores riquezas naturais no limiar do sêculo, sendo o cafê, a 

cultura principal do Estado, a base das fortunas públicas e particul~ 

res. 

De acordo com os limites existentes, que não e 

ram os definitivos, devido às regiões de litfgio existentes, o Espfrl 

to Santo tinha uma superffcie de 42.439 quilômetros quadrados e uma 

extensão costeira de 420 quilômetros. Da sua área, 3/4 ainda era mata 

virgem, abrangendo extensão mais considerável na região que se alonga 

para o no~te do Rio DJce, superffcie menos montanhosa, com grandes 

planaltos cobertos por uma vegetação abundante. Existiam, realmente, 

boas perspectivas para a agricultura. 

Quando se proclamou a república, em 1889, o or 

çamento do Espfrito Santo não chegava à 500 contos. A produção do ca 

fê que, em substituição à do açúcar, vinha se elevando, concorreu de 

forma relevante para o incremento da renda do Estado, que atingiu o 

montante de 5.000 contos em 1896 e 1898, fato que nao teve repetição l 

atê o infcio da segunda dê cada do sêculo atual. 

o Espfrito Santo vivia da agricultura, na medi

da em que eram o açucar, o cafê e a farinha da mandioca - substituin

do-se em períodos diversos do desenvolvimento estadual - que forne

ciam a tônica de sua base econômica. 

Alêm desses produtos, figuram ainda com certa 

importância nas estatfsticas da êpoca, a madeira, sempre explorada I 

de forma irregular e rudimentar, o algodão, que chegou a ser objeto l 

de comêrcio externo e, por volta de 1910, as areias monazfticas. 
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Embora fosse o menor Estado do Brasil em termos 

demográficos, depois de Mato Grosso e Acre, o Espírito Santo ocupava, 

nos primeiros anos do século, o 12~ lugar em rendes e apresentava 

'perspeotiva séria de aumento, atendendo-se à aj?-uênoia de oapitais' 

para o seu território, à exploração oonveniente do seu solo, pelo de 

senvolvimento de novas culturas, e ao breve surto da indústria.,,57 

Margarinas Torres enfatizava que ,~ situação ti 
nanoeira do Estado nunca ofereoeu muita estabilidade por se aohar su 

bordinada quase que unioamente ª produção do oafé. 58 Devido à forte' 

oirounstânoia da melhor remuneração ofereoida pelo oafé, muito apro -

priadamente denominado 'a moeda agrioola brasileira', a exigên~ia de 

maiores oapitais e mão de obra, fortemente abalados oom a supressão ' 

do tráfioo e em seguida da esoravidão afrioana, a exportação de açf 

oar que se mantivera até 1857, oai brusoamente, passando a ser supla~ 

tada pela do oafé. ,,59 

Ele proc~ra relatar a evolução industrial do 

Espírito Santo, "objeto de grande difiouldade, por faltarem os dados 

estatistioos. Autorizam-nos alguns dooumentoshistórioos, entretanto, 

a admitir as indústrias de teoelagem do algodão e as do fabrioo do a 

çúoar e da aguardente, oomo as mais antigas.,,6o 

Pelos dados estatísticos do imposto de consumo, 

ele verificou que por volta de 1911 eram exploradas no Estado as se 

guintes pequenas indústrias: 

57lbid, p. 108. 
58 0 grifo é nosso. 

59lbid, p. 109. 

6 o I b i d, p. 479. 
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Tipo de produto N'? de estabelecimentos Valor da produção --
Fumo 41 15:996$550 
Bebidas 44 30:270$560 

Calçados 40 1:588$700 

Perfumarias 5 1:080$000 

Esp. Farmacêuticas 10 5:346$870 

Vinagre 1 20$000 

Conservas 2 164$.000 

As indústrias extrativas não eram exploradas 

convenientement.e. A do sal, que apresentava algumas possibilidades de 

sucesso, foi objeto de tentativas por parte do Governo e não produziu 

os resultados esperados, embora alguns empreendedores particulares a 

tivessem explorado com pequenos ganhos. A de areias monazíticas foi 

explorada no atual Município de Guarapari por empresários franceses I 

sem consequêncJas relevantes para a economia estadual: Finalmente, a 

indústria pesqueira era explorada através de tecnologia totalmente ul 

trapassada, a despeito da certeza de quea região tinha costas maríti

mas abundantes. 

Sobre as perspecttvas de um processo de indus -

trialização mais compatível com as necessidades/possibilidades . do 

Estado, Margarinos Torres dizia que "0 desdobrconento de múltiplas in 

dústrias no Esptrito Santo~ aproveitando os seus recursos naturais ~ 

só virá com o tempo~ mormente as de. natureza manufatureira~ em co~~e

quência de povoconento do seu território~ de sua exploração~ cem o acú 

mulo de capitais~ e~ bem ainda~ com o desenvolvimento dos meios de 

transportes e da instrução profissional. A trair capitais estranhos ~ 

mediante favores razoáveis~ É. medida de alta relevância~ conq'uanto 
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$!:f!. sejam distribuí.dos f!E!!!. equidade ~regulados por lei. 61 Não vai 

nisso~ distinção alguma em relação à nossa opinião já manifestada na 

parte agrí.cola deste trabalho".62 

'Em suma, sob o ponto de vista da base econômica, 

este é o quadro geral do Espírito Santo, até 1960, partindo-se predo

minantemente da ótica de Margarinos Torres. Economia primário-export~ 

dora, monocultura do café, com um processo de industrialização ensai~ 

do timidamente a partir de 1950 e com a Companhia Vale do Rio Doce 

um enclave, representando a g~nd{o~idade de seu panque in~~al. 

2 - A VISÃO DA BASE POLTTICA A PARTIR DE JOSt TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

Para José Teixeira, as fontes de informações s~ 

bre a vida capixaba da segunda metade do século X!X nIDempolgam o pe~ 

quisador: 

'~s falas presidenciais se sucedem numa desoladora mono 

tania. são dezenas~ e todas lamentam a facilidade com 

que o juri absolve os criminosos que lhe são confiados' 

para julgamento. Louvam~ sem discrepância~ o trabalho ' 

das colônias e se queixam da falta de meios para aten -

der às necessidades de culto religioso. Ano após ano~ 

apontam as deficiências do ensino e das estradas. 

61 0 grifo é nosso, para lembrar que a partir de 1966, o Estado 
desencadeou ,um processo de fornecimento de incentivos fiscais e de 
atração de capitais nacionais e estrangeiros. Os governantes desse p~ 
ríodo parecem ter lido o livro de Margarinos Torres ... 

62 I b i d, p. 484. 



"Seria inoportuno tentar aqui uma explicação para a faZ 

ta de iniciativa dos governantes~ mas~ examinando-se a 

'lista dos presidentes que estiveram à frente da provtn

cia~ verifica-se que - exceção feita de v~s três ou qua 

tro - todos eram prin ci.piantes bisonhos~ que vinham pe!!.. 

car~ no Esptrito Santo~ uma cadeira de deputado geraZ . 

Dois ou três conseguiram fazer carreira poZ{tica. Os de 

,~ mais - a quase totaZidade - desapareceram no cenário na 
cionaZ.,,63 
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Além da adesão do Estado ao movimento pela pr~ 

clamação da república, da repercussão local da abolição da escravatu

ra, do incremento das imigraç5es e da ascençao do café, realmente es 

ta fase da história' não apresenta outros fatos relevantes, a não ser 

os integrantes da dinâmica própria de uma unidade periférica que tem 

seu desenvolvimento processado a passos lentos, monocultura de café. 

Mais relevante, entretanto, e o período que tem 

seus contornos iniciais no último quartel do século XIX e que se es -

tende até às margens dos últimos anos 60. 

o esforço dos capixabas no período republ icano, 

não foi divergente da diretriz que marcou toda sua história. Enfren -

tando obstáculos polí~icos e real izando um trabalho permanente em bu~ 

ca da melhoria de condiç5es ambientais, uma constante assinalou os a 

tos dos governos estaduais na primeira metade do século atual: a con 

quista do IúnteJl1.and. 

63José Teixeira de Oliveira, op. cit., p. 337. 
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José Teixeira enfatiza que coincidiu com a pa~ 

sagem do quadricentenário da chegada dos portugueses, a conquista de 

finitiva do último trecho do terri tório - nas margens do Rio Doce, ao 

norte do Estado - aos índios Aimorés. 

Por outro lado, várias circunstâncias favorece

ram o desenvolvimento estadual. Entre elas, salienta-se a ação exerci. 

da por uma elite emergente saída dos próprios quadros locais, que de~ 

de os primeiros momentos de vigência do novo regime, assumiu o contro 

le do aparato governamental. 

Ao findar-se o século XIX, o Espírito Santo co~ 

tava com 209.783 habitantes, quase todos empregados no setor primário 

da economia. O comércio com o exterior havia se desenvolvido, dois es 

tabelecimentos bancários funcionavam na capital e a representação do 

Estado no Parlamento Nacional era constituída de três senadores e qu~ 

tro deputados,. enquanto para o CongJteJ.J.6o Estadual eram eleitos vinte 

e cinco representantes. Além disso, algum progresso no Poder Judiciá

rio e um relativo avanço cultural, foram marcantes. 

No início do século, a Presidência do Estado e~ 

tava entregue a Jer6nirno Monteiro, um dos seus maiores homens públ i-

cos em todos os tempos. Ele assumiu em maio de 1908, trazendo .PÇl ra 

o Governo um programa que continha a intenção de promover inúmeras mu 

danças. Hábil negociador, promoveu uma aliança entre os partidos, con 

seguindo sólida base política para sua administração. Da fusão do Par 

tido Construtor e do Republ icano Federal, surgiu o Partido Republ ica

no Espírito-Santense, dirigido pelo próprio Presidente do Estado. 

Durante a gestão de Jerônimo Monteiro, o Espíri. 

to Santo assistiu a um processo de amplas realizações governamentais: 
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abertura de estradas, fomento da produção agrícola, melhoria dos reba 

nhos bovinos, construção da usina de àçúcar de Paineiras - na epoca 

considerada a melhor do país - desenvolvimento do ensino público e 

melhoria do aparato governamental. "Vitória transformou-se em cidade' 

moderna~ dotada que foi dos serviços de água~ esgotos~ luz e bondes e 

Zétricos. Rasgaram-se novas ruas. Vale ressaltar que Jerônimo Montei

ro realizou obras tão vultosas - até hoje lembradas em meio às gratas 

referências pelos capixabas - sem apelar para empréstimos. Ao contrá

rio~ coube-lhe a tarefa de amortizar - com pontualidade exemplar - as 

dividas de seus antecessores.,,64 

Sem o mesmo brilho, sucederam a Jerônimo Mon

teiro até 1928: 1) Marcondes Alves de Souza, cuja gestão foi marcada' 

por lutas políticas e por uma reforma constitucional; 2) Bernardino' 

Monteiro, dedicado à construção de rodovias para escoamento da produ

ção do café - que em 1918 ainda contribuia com 60% para a receita es 

tadual - e prejudicado pelas repercussões econômicas, sociais e pol í

ticas da primeira guerra mundial; 3) Nestor Gomes, que necessitou de 

intervenção federal para tomar posse, tamanhas eram as lutas po1ítl 

cas, e que encontrou o Estado com 457.328 habitantes, usinas elétri 

cas que proporcionavam iluminação as principais cidades e um orçamen

to voltado para a instrução públ ica; e, 4) Florentino Avidos, outro 

grande homem públ ico da história estadual, cuja gestão foi marcada' 

por altas no preço do café, por grandes auxiliares no primeiro e se 

gundo escalões e por inúmeras obras públicas. 

Na revolução de 1930 estava à frente do governo 

estadual o Presidente Aristeu Aguiar, empossado em 1928. 

64J~id, p. ~19-420. 
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"Tendo apoiado a candidat;:ura de JúUo Prestes, o situa 

cionismo capixaba continuava solidário com o Presidente 

Washington Luiz e, dentro das suas possibilidades, en 

frentou os que pegaram em armas contra a legaUdade. 

'~s circunstâncias em que se desenvolveram os aconteci 

mentos no âmbito nacional e a vizinhança do Estado de 

Minas - cujo governo chefiava a Revolução no centro de 

pats - tornaram diftcil a posição do executivo espiri~ 

santense. 

"Tendo distributdo a miltcia por diferentes setores do 

território estadual para combater os revolucionários e 

faltando";'lhe o cpoio absoluto do Comandante da Guarniçáó 

Federal, o governo se viu impossibilitado de organizar' 

a defesa da capital ameaçada peZas colunas do Coronel Q 

.távio Campos do Amaral, chefe das forças revolucionária; 

em operação no Estado. 

"Afinal, a dezesseis de outubro, pela manhã, o Presiden 

te embarcou em um cargUeiro italiano, que se encontrava 

no porto, e seguiu para o Rio de Janeiro, abandonando o 

cargo. 

"Na ausência do Vice-Presidente, foi chamado a governar 

o Presidente do Congresso - Antônio Francisco de Atatde 

- sucessor imediato, de acordo com a Constituição. 

"Duas ou três horas depois, apresentou-se em Palácio, a!!!... 

sumindo o governo, o Coronel José Armando Ribeiro de 

Paula - Comandante do 39 Batalhão de Caçadores - nomea

do Interventor Federal pelo Decreto do Presidente da Re 

púbUca. 

'''Na noite de dezoito, as tropas revolucionárias 

ram na capi ta l. 

entra 
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"Também o Coronel Ribeiro de Paula abandonara o governo 

quando se viu desamparado pelos soldados do 39B.C.~que 

aderiram à Revolução. 

"No dia seguinte - dezenove ~ o chefe revolucionário 

deu posse à Junta Governativa~ constitu{da por João Ma 

nuel de Carvalho~ capitão João Punaro Bley e Afonso Cor 

rêa L{rio. 

"Nomeado por Decreto do Governo Provisório" de quinze 

de novembro de 1930~ o capitão João Punaro Bley empos -

sou-se no cargo de Interventor Federal no Estado~ aos 

vinte e dois daque le mês e ano.,,6 5 
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Bley governou o Estado até 1943, intercalando I 

períodos de interventoria federal (1930-1935, 1937-1943), com o perí~ 

do em que geriu como governador constitucional (1935-1937). Ressalte

-se em sua admJnistração: o saneamento do tesouro esta'dual, o quase ~ 

quilíbrio orçamentário, a preocupação com a educação, a saúde e os 

transportes, a atenção dispensada à agricultura e ao comércio extern~ 

e a criação da Companhia Vale do Rio Doce, iniciativa federal que na 

'da fez de rel~vante a favor da região que lhe forneceu o nome. 

Em 1940, o censo indicava que o Espírito San

to já tinha uma população de 750.107 habitantes, 537 estabelecimentos 

fabris e uma pecuária que atendia às suas necessidades. O setor pred~ 

minante da economia ainda era o primário, destacando-se o café, a ca 

na de açúcar, a banana, a laranja e a mandioca. 

No período 1943-1947, sucederam ao capitão Ble~ 

também como interventores: Jones dos Santos Neves, José Rodrigues Se~ 

te, Otávio de Carvalho Lengruber, Aristides Campos, Ubaldo Ramalhete 

65Ib·ld, 428 429 p. - . 
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Maia, Moacir Ubirajara da Silva, Ciro Vieira da Cunha, e, novamente, 

Moacir Ubirajara da Silva. Verifica-se que a média aproximada foi de 

um interventor por semestre e que, portanto, a soluçio de continuida

de foi a tônica do p~ríodo. 

A Constituiçio Estadual foi, afinal, promulgada 

em meados de 1947, quando já se achava ã frente do Estado o govenn~ 

don Carlos Lindenberg, inaugurando o predomínio do Partido Social De 

mocrático e sendo amparado por ampla base política. Voltado para a 

agricultura, para o equilíbrio financeiro e para a educaçio e a sau

de - os tradicionais problemas do Estado - Lindenberg voltaria ao go 

verno estadual em 1959 e marcaria presença na história política do Es 

tado, como governador, como ve1..ha. Mpo.6a. do PSD, o'u como representan

te do Espírito Santo no Congresso Nacional - do qual, Senador, sairia 

em 1974 para abandonar a carreira política. 

Ainda na década dos 50, destacam-se as adminis

trações de Jones dos Santos Neves (1951-1954) e de Francisco Lacerda' 

de Aguiar (1955-1958). O primeiro, beneficiado pela situaçio financei 

ra em que recebeu o Estado, teve gestio considerada brilhante e o me 

rito de ter sido o primeiro governador a estabelecer planejamento p~ 

ra sua administraçio. O segundo, limitado por um orçamento modesto,vi 

ria a resolver em 1963 (quando voltou ao governo) a famigerada que~ 

tão dos limites com o Estado de Minas Gerais. Ambos, ao lado de Lin 

denberg, foram os principais atores políticos do Espírito Santo, de 

1974 a 1966. Intercalando-se no poder, ditaram as regras do jogo por 

longos anos. O predomínio do PSD, das oligarquias rurais, da política 

mediada pelos coronéis - um fenômeno nacional que chegou ao Espírito' 

Santq também. 
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c - A DÉCADA DOS 60 E A REALIDADE ATUAL 

Os anos 60 sao fundamentais para a compreensão' 

do presente e a impressão do futuro do Espírito Santo. Com mudanças ' 

que se processaram de maneira veloz, eles trouxeram para o nível 10 

cal a mesma dinâmica e a mesma metamorfose. 

Os eventos internacionais, nacionais e locais' 

foram inGmeros. Armstrong chegou i lua; processou-se a Revolução de 

64; o Estado viveu a maior crise econômica de sua história; o govern~ 

dor Dias Lo~es Filho inaugura uma nova fase para o Espírito Santo;na~ 

cem as preocupações com os desequilíbrios regionais, fornece-se ince~ 

tivos. fiscais para o território capixaba; nasce o Banco de Desenvolvi 

mento do Espírito Santo. 

Ocorreu, enfim, um processo intenso de transfor 

maçoes, do qual saiu ilesa a estrutura econômica oligopólica dos 70. 

Enquanto isso, a política externa Kissingeriana àdotada pelos Estados 

Unidos - détente com os países socialistas e adoção do fow ~oÓ~e em 

áreas periféricas como o Brasil - vai recolocando novos padrões de 

convivência entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, ressaltando as 

estratégias alternativas que os Gltimos podem adotar para renegocia -

rem suas dependências. 

r com este pano de fundo que se deve passar a 

estudar o Espírito Santo dos anos 60, especificamente. Só tendo em 

mente o complicado quebra-cabeças da política internacional - avanço' 

das multinacionais, détente, fow p~oóile, crise enérgita, etc. - e o 

processo de transformações por ele engendrado, pode-se perceber o mo

viment9 histórico capixaba; pode-se começar a pensar nas pré-condiçõ5 

para renegociação de sua dependência. 
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1 - ASPECTOS RELEVANTES DOS ANOS '60 

A crise do café, a gestão de Cristiano Dias Lo 

pes Filho (1967-1970), o reaparelhamento institucional e infra-estru

tural e a criação da Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo -

- depois transformada em Banco de Desenvolvimento - fornecem os tra 

ços marcantes dos anos 60 no Espírito Santo. 

Monocultor de café desde o último quartel do 

século XIX, produto em torno do qual estruturou toda sua economia e 

sua formação social e política, o Espírito Santo preservou por longo 

tempo a característica de uma economia primário-exportadora. Basta dl 

zer que na década dos 50, por exemplo, o café representava 40% da for 

mação do PIB, 60% da receita tributária e 80% das exportações efeti 

vas. 66 

Desde o início do século, com Margarinos Torre~ 

já se recomendava uma diversificação econômica, a fim de que o Estado 

ficasse resguardado contra a instabilidade das safras e dos preços do 

\ café. Nenhuma' prov i dênc i a era tomada. 

Foi preciso que uma crise cafeeira acontecesse' 

para que o Estado se iniciasse neste tipo de preocupação. Com efeito, 

a queda da cafeicultura, motivada~lo declínio dos preços relativos, 

pelos programas de erradicação e pela ferrugem, despertou o capixaba' 

de sua inércia secular. A parti r de 1962, o !;,e;tOIL não ,c.a6e.wo já co 

meçava a expandir-se a uma taxa de 10,3%, em consequência da expansão 

nos sub-setores da produção animal, da indústria, dos serviços e de 

outras lavouras. 

66Lélio Rodrigues, liA década de 60", in As Etapas do Processo' 
Histórico de' Desenvolvimento Sócio-econômico do Esp{rito Santo, op. ' 
cit., sem numeração. 
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Mas o Espírito Santo preservava as característi 

cas impostas pela monocultura. Além do isolamento econômico e da de 

pendência da cafeicultura, agora dilacerada, havia obstáculos à indus 

trialização e evasão de poupanças. A deficiência infra-estrutural, a 

concorrência dos p6los mais desenvolvidos e do Nordeste em expansão' 

por· incentivos, o modelo brasileiro de industrialização (as substitui 

ções de importações beneficiavam os p6los, onde já havia mercados) ,e~ 

tes eram os obstáculos. Neste sentido, de nada adiantavam as taxas de 

10,3% no ~eton não caÓe~o. Havia um problema conjuntural a exigir ~ 

ma mudança estrutural. 

Em 1960, o setor primário ainda tinha 41,8% de 

participação na composição setorial do PIB, contra 52,9% do terciário 

hipertrofiado e apenas 5,3% do secundário. Durante a década, o orçame2 

to estadual s6 apresentaria ~up~v~ em 1960 e 1968. A renda pen ea

pita estadual representava somente 52,5% da nacional, em 1960, enqua~ 
to a taxa de alfabetização dos maiores de quinze anos era de 31,9% 
contra 42,2% do Brasil .67 Havia um .problema conjuntural a exigir uma 

mudança estrutural. 

Eleito pela Assembléia Legislativa - de acordo' 

com o sistema da Revolução de 64 - Cristiano Dias Lopes Filho (1967-
-1970) inauguraria uma nova fase na vida do Estado. Líder político 

dos 60 e dos 70, ele assumiu o governo com disposição, pronto a lutar 

por melhores padrões de integração Espírito Santo/Brasil, contra os 

desníveis regionais vigentes. 

Seus maiores·méritos: o reaparelhamento instit~ 

cional, a criação da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espíri 

to Santo, a ~utorização federal de incentivos fiscais para o Espírito 

Santo. 

67lbid, sem numeraçao. 
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Com força política inexpressiva dentre as de 

mais unidades da federação, o Estado não obtinha do governo federal a 

criação de medidas capazes de iorrgir a defasagem de crescimento que 

experimentava em relação ao resto do país. Fazia-se necessário,então, 

~~ a ea6a para ter suporte na hora do início do nU6h reivindica 

tório que estava previsto. 

Daí brotou a ideologia do esforço empreendido • 

pelo governo estadual, a partir de 1967, para dotar o Espírito Santo 

de uma estrutura institucional capaz de enfrentar os desafios aprese~ 

tados pela crise econômica. Ressalte-se a criação/remodelação/revi ta

lização dos seguintes agentes mais importantes: 

a) Revitalização do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico, que, a partir de 1967, ficou respon

sável pela elaboração e controle do orçamento

-programa estadual, e que incorporou-se ã Secre 

taria Es~adual de Planejamento, criada em 1975; 

b) Criação da Companhia de Desenvolvimento Eco 

nômico do Espírito Santo (CODES), depois trans 

formada em Banco de Desenvolvimento (BANDES) ,e~ 

carregada, até a recente criação da Secretaria 

de Planejamento, de formular e implementar a p~ 

lítica industrial e de desenvolvimento, além .de 

mobilizar e aplicar recursos necessários à con 

secução de estudos, projetos e empreendimentos' 

produtivos; 

c) Fortalecimento do Banco de Crédito Agrícola 

do Espírito Santo, hoje denominado Banco do Es 

tado do Espírito Santo (BANESTES), integrante 
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do· SL6:tema. "de. CILe.ctU.O e. Ve6 e.nvolv-Úne.rz.:to do Fó 

p1JU;to S a.rz.:to ; 6 8 , 

d) Ampl iação da capacidade da ESCElSA - Espíri

to Santo Centrais Elétricas S/A - hoje subsidiá 

ria da ElETROBRAS; 

e) Criação da Companhia de Pesca do Espírito 

Santo (COPESA), destinada a promover o incremen 

to/industrialização da pesca no Estado e que ho 

je "também comere i a I i za os seus produtos; 

f) Criação da Empresa Capixaba de Turismo (EMC~ 

TUR) , visando aproveitar/explorar o potencial I 

turístico do Estado; 

g) Criação da Coordenação do Planejamento Indus 

trial do Espírito Santo (COPlAN), destinada a 

estudar e promover a implantação de Centros In 

dustriais no Estado; 

h) Criação da SERCOP - Serviço Estadual de Raci 

onal ização e Controle Operacional, empresa pú -

blica destinada a executar serviços de process~ 

mento de dados e tratamento de informações; 

i) Criação do Departamento de Aerofotogrametria 

e Fotointerpretação, vinculado à Secretaria de 

Agricultura. 

As inovações na administração públ ica foram am 

pIas. A reforma administrativa - lei 2.296 de 17.07.67 - atingiu qua-

68Sistema que compreende, além do BANESTES, o BANDES, aCODES 
-CRED - Credito, Financiamento e Investimento, a SEGES - Seguradora T 
do Estado do Espírito Santo e a TRANQUlllDADE - Distribuidora de Títu 
los e Valores Mobil iários. 
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se todos os setores da engrenagem estadual, dentro da ideologia de ra 

cionalização/flexibilidade/descentral ização que norteou a edição, p~ 

10 governo federal, do Decreto-Lei 200, de 25.02.67. Introduziu-se 

dois padr~es de raci0nalidade que ainda hoje operam no Estado: a 

idéia da intervenção estatal e a 6eb~e das reformas administrativa~69 

A~ada a e~a, Dias Lopes levantou a bandeira 

segundo a qual o Espfrito Santo era o No~d~te ~em SUVENE e iniciou I 

um processo reivindicatório junto às esferas federais. 

Do próprio punho, ele descreve a trajetória dos 

incentivos fiscais: 

"Paralelamente ao esforço de aparelhamento institucio -

nal~ o poder pública capixaba empreendeu intensa campa

nha junto ao governo da União procurando sensibi Zizar ' 

as autoridades federais com vistas à critica situação ' 

em que se encontrava a economia regional~ e que estava 

a reclamar a adoção de medidas especiais que possibili

tassem a reativação econômica do ES. Tratava-se da ve 

lha reivindicação capixaba no sentido de que o Governo' 

da República institucionalizasse um esquema de incenti-

vos fiscais semelhante aos que vigoram em outras 

de fraco n{velde desenvolvimento. 

~ 

areas 

"Em trinta e um de janeiro de 1968~ após insistentes pe 

tições do g07.'erno do Estado~ foi inst-itu{do pela Presi

dência da República~ através do Decreto-Lei n9 62.19?~ 

um Grupo de Trabalho interministerial para proceder ao 

69 Em fins de 1975, a Assembléia Legislativa aprovou a nova re 
forma administrativa estadual, atualmente em fase de implantação. 



ao levantamento da situação sócio-econômica do Es~ bem 

como sugerir medidas para o seu soerguimento. 

"Embora sem desempenhar plenamente as in~umbências a e 

le atributdas, o GT interministerial dei:wu gravada na 

alta esfera federal uma imagem da crise econômica do Es 

tado para a qual só medidas excepcionais poderiam tra -

zer resultados efetivos. 

"0 governo do Estado~ continuando sua polttica reivindi 

catória, formulou diversos projetos de incentivos para 

o desenvolvimento do ES~ submetendo-os a apreciação do 

-Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. A pre 

tensão capixaba foi aprimorada e compatibilizada com a 

polttica seletiva de incentivos regionais e com o inte-

resse do Governo Federal em não criar novas faixas 

incentivos fiscais em detrimento do Norte e Nordeste 

de 

cuüninando com a criação dos instrumentos consubstancia 

dos no Decreto-Lei ,n9 880, de dezoito de setembro de 

1969, que confere ao contribuinte do Imposto sobre a 

Renda, pessoa ftsica e jurtdica, domiciliado no ES, o 

direito de aplicar deduções do imposto r~lativas ao De 

creto-Lei n9 221 (pesca), Decreto-Lei n9 55 (turismo) e 

Decreto-Lei n9 157 (compra de ações) em outros empreen

dimentos agrtcolas e industriais localizados em territó 

rio capixaba. 

"0 Decreto-Lei n9 880 instituiu também o FUNRES - Fundo 

de Recuperação Econômica do ES - a ser constitutdo de 

diversas dotações orçanlentáI'ias federais e estaduais, ~ 

lém de outros recursos. O citado Decreto criou, para 

administrar a aplicação dos incentivos fiscais e dos re 

~sos do FUNRES, o Gl~pO Executivo de Recuperação Eco 
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mica do ES (GERES), cujas atribuições foram definidas ' 

pelo Decreto n9 65.185, de 18 ~e setembro de 1969. O 

GERES integra-se de representantes do Ministério do Pla 

nejamento (Coordenador), Ministério da Fazenda, ~nisté 

rio do Interior, Banco Nacional de Desenvolvimento Eco 

nâmico (BNDE), Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca (SUDEPE), Empresa Brasileira de Turismo ~MBRATUR~ 

Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura (GER 

CA) e dois repres,entantes do Governo do Estado do ES. 

"Reforçando os estimulos criados pela legislação fede

ral, o governo estadual através da Lei n9 2.469, de vin 

te e oito de novembro de 1969, regulamentada pelo Decr~ 

to 34-N, de trinta e um de dezembro de 1969, estabele -

ceu os incentivos com base no Imposto de Circulação de 

Mercadorias (IC~V, facultando às pessoas juridicas, do 
miciliadas ou estabelecidas no Estado, deduzir até 5% 

do valôr liquido do ICM a recolher para aplicação em 

projetos industriais, agropecuários, de pesca, de turis 

mo e de comércio e serviços. 

,~ Lei Estadual n9 2.480, de vinte e três de dezembro ' 

de 1969, que possibilita a bonificação de até 80% do 

ICM devido, para amortizar, durante doze anos, os inves 

timentos industriais de valor superior a 5.000 salários 

-minimos regionais, constitui outro importante estimulo 

fiscal ao investidor privado que venha a aplicar seu c~ 

pital em empreendimentos localizados em território capi 

xaba. 

"Por fim, completando o esforço estadual no sentido de 

se criar franquias destinadas a dinamizar a economia es 

piritosantense, cita-se a recente Lei que cria o FUNDAP 
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(FUndO de Desenvolvimento das Atividades Portuárias) e 

que objetiva, através de financiamento de até 10% do ' 

valor das operações de importação e exportação pelo Por 

to de Vitória, incrementar o volume de carga movimenta

da pelo Porto 'de modo a minimizar sua ociosidade opera

cional, principalmente no sentido da importação. 

"Os recursos derivados do DL 880 e da Lei Estadual n9 

2.569 têm por principal finalidade prestar colaboração' 

financeira, sob a forma de participação societária, a 

empreendimentos industriais, agropecuários, pesqueiros' 

e'turtsticos localizados no Estado do ES. 

-,~ conquista dos incentivos fiscais, evid~ntemente, nao 

resolve por si só o problema econômico do ES. Deve-se ' 

reconhecer, entretanto, que sua contribuição nesse sen 

tido é de elevada importância, o que pode ser avaliado' 

pelos recursos recolhidos até fins de 1970, no montante 

de mais de nove milhões de cruzeiros aplicados na nossa 

industrialização. ,,7 o 
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Ao' lado da criação dos incentivos fiscais, até 

hoje vigentes, outro fato relevante é o da implantação da Companhia I 

de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo. 

Idealizada a partir das conclusões de dois est~ 

dos - Programa de Diversificação no Esptrito Santo, elaborado sob o 

comando do Instituto Brasileiro do Café em novembro de 1966, e o Dia~ 

nóstico para o Planejamento Econômico do Esptrito Santo, elaborado p~ 

ra a Federação das Indústrias do Espírito Santo também em 1966 - a 

70 Cr istiano Dias Lopes Filho, Desafio & Resposta (Vitória, 
1971), p. 10/3. 
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CODES foi resultado de iniciativa do IBC que "concretizou-se em 21 

de dezembro de 1966 com a assinatura do Acôrdo IEC/GERCA/Governo do 

Espirito Santo, objetivando a 'est~~turação de uma entidade autônoma' 

que se incumbisse da coordenação e financiamento de Projetos de Dese~ 

voZvimento e para a constituição de um P'tA.ndo de DesenvoZvimento' rczáu 
suZa Terceira do AcÔrdoJ. ,,71 

Sociedade de economia mista, 70% de suas açoes 

eram controladas pelo Estado, 10% pela Espírito Santo Centrais Elétri 

cas S/A e os restantes 20% por alguns grupos privados. Foi instituída 

pela Lei Estadual n~ 2.279, de 01.02.67, tendo inicialmente uma única 

fonte de recursos, que se constituiam por dotações destinadas ao Esp..!.. 

rito Santo pelolBC devido ao Plano de Diversificação Econômica das 

Regiões Cafeeiras do país. O seu capital inicial foi da ordem de 

NCr$ 500.000,00, a dotação inicial do IBC, que sofreu alterações su 

cessivas até o último aumento para NCr$ 15.000.000,00 como preprara -

çao para sua transformação em Banco de Desenvolvimento. 

As dotações destinadas ao Estado, eram incorpo

radas ao Fundo de Desenvolvimento Agrícola e Industrial - gerido pela 

'CODES e instituído pelo mesmo diploma legal que a criou - em subconta 

especial, constituindo-se, inicialmente, na principal fonte de recur

sos para aplicação. 

Entretanto, logo nos estudos de implantação ~a 

empresa, ficava claro que ela não poderiaatingiros seus objetivos li 

mitando-se a aplicação de recursos provenientes do IBC. Contar com es 

sa única fonte seria algo bloqueador, ainda mais porque se sabia que 

empresas congêneres de outros Estados da Federação agiam independent~ 

mente, captando recursos com orgaos federais e mesmo com orgaos inter 

nacionais. 
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Do esforço empreendido para mobilização de ou 

tras fontes de recursos - durante o período de sua existência, que 

vai de 1967 a 1969 - resultaram acordos com o Banco Nacional de Desen 

volvimento EconSmico para utilização do FIPEME (Fundo de Incentivos' 

is Pequenas e Midias Empresas); com a FINEP (Financiadora de Estudos' 

e Projetos); com a Companhia Vale do Rio Doce, para utilização do 

FMDZRD (Fundo de Melhoria e Desenvolvimento da Zona do Rio Doce); com 

o Banco Nacionai de Habitação,para util ização do sub-programa FIMACO/ 

/REINVEST (produção e dis~ribuição de materiais de construção) e do 

sub-programa REGIR (refinamento de capital de giro das empresas prod~ 

toras de materiais de construção); com o Banco Internacional de Desen 

volvimento e, fjnalmente, com outras fontes suplementares, como o Ins 

tituto do Açúcar e do Alcool (ver quadro 1). 

Segundo o relatório dos três anos de atividades 

da empresa, a aplicação dos recursos beneficiou a implantação e ampll 

ação de empreendimentos industriais, com estímulos em menor escala p~ 

ra pri-investimentos (estudos e projetos), para infra-estrutura 

(transporte, energia e comunicações) e para reflorestamento (projeto' 

da Aracruz Florestal S/A). Dentro disso, 

QUADRO 1: 

CODES - Recursos Mobilizados Segundo as Principais Fontes (1967-1969) 

NCr$ 1,00 

ANO 
ORIGEM DOS RECURSOS 

1967 1968 1969 

Origem Estadual 353.240 396.760 3.458.890 

A TRANSPORTAR 353.240 396.760 3.458,890 



TRANSPORTE 

Capital 

Convênio Eletrifica~ão 

Origem Federal 

IBC/GERCA 

BNDE/FIPEME 

FINEP 

CVRD/FMDZRD 

TOTAL 

353.240 

353.240 

8.100.000 

8.100.000 

8.435.240 

396.760 

396.760 

6.182.500 

5.654.500 

500.000 

28.000 

6.579.260 
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3.458.890 

2.577.040 

881.850 

6.289.000 

4.089.000 

1.500.000 

515.000 

185.000 

9.747.890 

Fonte: Relatório CODES - "3 Anos de Companhia de Desenvolvimento Eco
nSmico do EspTrito Santo" - Relatório referente ao perTodo ' 
1967/1969, maio /1970. 

r importante ressaltar que a atividade financi~ 

dora da CODES desenvolveu-se de forma pecul iar. Como o empresário ca 

pixaba desconhecia este tipo de ação fomentadora, desde o inTcio os 

'. técn i cos da companh i a t i ~eram que efetuar uma espéc i e de pe/Le.gtU.nação 

~e.quizadona, procurando os e.mp~e.e.nde.do~~ para oferecer-lhes dinhel 

ro, porque se não houvesse aplicações, o numerário retornava para o 

IBC/GERCA. E a esta caracterTstica pode-se atribuir uma parcela de 

culpa pelo fato de se ter verificado muitos financiamentos feitos as 

pressas e que resultaram em falências, com detalhes que comprometeram 

a CODES. Aliás, os problemas de falências e de projetos mal analisa -

dos deveram-se, também, à inexperiência dos técnicos e diretores da 

companhia, que trabalharam inicialmente - como era de se esperar 

dentro de u~ limite estreito de competência técnica e polTtica, comp~ 

tência essa que eles foram desenvolvendo com o tempo sem, entretanto, 

chegar a uma racional idade definida para a aprovação dos projetos - o 

que so aconteceria depois da transformação em Banco de Desenvolvimen

to. 
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Em junho d~ 1969, autorizou-se a transformação' 

da CODES em Banco de Desenvolvimento. A partir da concessão pelo Ban 

co Central da carta patente 1-333, de 11.12.69, o Banco de Desenvolvi 

mento do Espírito Santo teve seu funcionamento autorizado, substituin 

do definitivamente aCODES. 

Quase com os mesmos objetivos da CODES, amplia~ 

dos devido ã maior disponibil idade de recursos, o BANDES assumiu, aci 

ma de tudo, a função de órgão máximo de estudos e de planejamento do 

Estado. A partir da consecução de um poder técnico e político muito 

grande na órbita do governo estadual - principalmente em 71/74, quan-

do o governador era um ex-presidente da CODES - ele fugiu dos seus p~ 

râmetros de órgão meramente executo~. E passou a formular e implemen

tar a política industrial e de desenvolvimento. 71 

Sem pretender fazer análise pormenorizada do d~ 

sempenho econômico-financeiro do Banco, ressalte-se a evolução signi

ficativa do seu capital, que experimentou, desde a sua criação (em 

fins de 1969) até 1974, um incremento nominal da ordem de 193%, pas -

sando de 15 para 44 milhões de cruzeiros (ver quadro 1 I). Mais signi-

\ ficativo ainda é o seu resultado operacional, qUe experimentou, de 

1970 a 1974, um incremento nominal de 1.470%, passando de 1 para 14,6 
milhões de cruzeiros. 

Tendo em vista a existência de diplomas legais' 

exigindo uma relação capital/volume mã~o de ó~nanciamento p~ um 

~ojeto, chega-se a conclusão que quanto maior o capital, maior o seu 

71SÓ em 1975 foi criado o Sistema Estadual de Planejamento,que 
abarcou estas funções, embora não prescindindo do apoio do BANDES. 
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potencial de atuação. O que implica em dizer que a organização teria 

aumentado seu potencial, enquanto órgão fomentador. 

QUADRO II 

BANDES - Evolução do Capitál - (67-74) 

ANO 

1967 

1968 

1969 

'1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

VALOR Cr$ 

500.000,00 

750.000,00 

15.000.000,00 

24.000.000,00 

24.000.000,00 

24.000.000,00 

24.000.000,00 

44.000.000,00 

Fontes: Relatório CODES/BANDES: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1973 e 1974. 

1972 , 

Da evolução do resultado operacional, o que se 

pode dizer é que - embora a taxa de 1.470% possa denotar, talvez, co 

brança de juros acima dos níveis de mercado - esta acumulação teria • 

conduzido o Banco a uma posição de solidez interna que o levaria tan

to para a trilha de maior participação de recursos próprios para con 

cessão de financiamentos, quanto à trilha de uma autonomia crescente. 

No tocante à mobilização de recursos, foi dos 

mais significativos o seu desempenho. De 1967 a 1970, entre recursos' 

próprios, recursos de fontes estaduais e recursos de fontes federais' 

e internacionais, ele mobilizou um volume global da ordem 53 milhões 

de cruzeiros, de 1972 a 1974 esta mobi·l ização atinge a ordem de 757 

milhões de cruzeiros, o que compreende um aumento nominal de 1.428% • 

(ressalte-se que o primeiro período c~mpreende quatro anos, enquanto' 

que o segundo engloba apenas três - ver quadros I I I e IV). 
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Enfim, liberando recursos da ordem aproximada I 

de 800 milhões de cruzeiros, o BANDES forneceu novas perspectivas p~ 

ra o Espírito Santo, ~ja através de seus diagnósticos e prognósticos, 

seja através de sua financiadora. t certo que ele não colocou o Esta-
. . 

do a nível do eixo Rió-são Paulo, por exemplo; é certo que o Espírito 

Santo continuou periferia da periferia. Mas isso é uma coisa que se 

percebeu muito cedo: verificou-se que o desenvolvimento estava diret~ 

menteligado a empreendimentos do porte da Companhia Vale do Rio Doce. 

Da década dos 60 ficam patenteados os incenti -

vos fiscais, a crise cafeeira, o governo Dias Lopes Filho e a ação do 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, principalmente. 

QUADRO I I I 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (67/70) - Cr$ 1,00 

Perí odos 
1967 . 1968 1969 1970 

\ Recursos Própr i os (ca-

p i ta 1) 353.240 396.740 2.577.040 7.643.160 

IBC/GERCA 8.100.000 5.654.500 4.089.000 2.025.360 

CVRD/FMDZRD 28.000 185.000 

BNDE/FIPEME 500.000 1.500.000 5.000.000 

FINEP 515.000 512.000 

Convênio Eletrificação 881.850 

FINAME 28.160 

FUNRES/SOC 4.109.567 

FUNRES/SPS 488.255 

Incentivos Fiscais 8.138.730 

TOTAL 8.453.240 6.579.240 9.747.890 27.945.232 

Fonte: Relatório BANDES/1970. 



QUADRO I V 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (72/74) - Cr$ 1,00 

Perí odos 

Di s cr i mi nação 

Recursos de Terceiros (re

passes) 

BNDE 

FINEP 

BNH 

Banco Central 

FINAME 

CEF 

FUNDECE 

EXIMBANK 

Fontes Estaduais 

Recursos Próprios 

Incentivos Fiscais 

Fundos Locais 

TOTAL 

1972 

70.332.796 

40.000.000 

155.310 

3.499.978 

11.900.000 

,4.777.508 

10.000.000 

77.351.500 

6.560.000 

22.103.100 

48.688.400 

147.684.296 

. Fonte: Relatório BANDES - 1972, 1973 e 1974. 

1973 

105.283.900 

15.000.000 

7.016.300 

9.735.100 

15.000.000 

7.254.600 

36.597.900 

2.000.000 

12.680.000 

160.928.000 

28.468.000 

28.116.700 

84.343.300 

266.211.900 
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1974 

108.959.200 

50.679.800 

3.510.500 

8.143.900 

23.987.800 

16.906.700 

5.510.000 

25.800 

194.700 

234.500.300 

64. L169. 900 

47.132.700 

122.897.700 

343.459.500 
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QUADRO V 
, 

OPERAÇÕES CONTRATADAS - DISTRIBUiÇÃO SETORIAL - (67/70) Cr$ 1,00 

Períodos 
'1967 1968 1970 

Pré-investimentos 471.720 148.700 695.000 832.973 

Infra-estrutura 3.156.640 1.379.940 8.604.968 

Indústria 330.600 5.426.890 5. 199.061 18.763.187 

Ag ropecuá r i a 1.500.000 1.279.381 

Serviços 1.068.000 

TOTAL 802.320 8.732.230 8.774.000 30.548.509 

Fonte: Relatório BANDES - 1970. 

QUADRO VI 

OPERAÇÕES CONTRATADAS - DISTRIBUiÇÃO SETORIAL - (72/74) Cr$ 1,00 

Perí odos 
1972 ' 1973 1974 

Pré-investimentos 6.492.900 1.764.300 

Infra-estrutura 4.840.200 5.600.000 

Primário 10.238'.200 6.286.100 1.764.300 

Secundário 85.109.500 128.756.200 181.495.800 

Terciário 50.022.900 91.771.000 149.421.400 

TOTAL 145.370.600 238.146.400 340.045.800 

Fontes: Relatórios BANDES: 1972, 1973 'e 1974. 
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2 - UM DIAGNOSTICO DA REALIDADE ATUAL 

Ao contrário do.período que vai do descobrimen

to do Estado até o final dos anos 50, que não foi analisado de forma 

satisfatória pelos historiadores capixabas, a fase que se inicia em 

1960 e se estende até os dias de hoje foi abordada com razoável riqu~ 

za de informações. Trabalhos desenvolvidos pelo Banco de Desenvolvi -

mento do Espírito Santo, pela Secretaria de Estado do Planejamento e 

pela Fundação Jones dos Santos Neves 72 retratam a estrutura que vem 

se consolidando nos Gltimos 15/16 anos e fazem alguns prognósticos 

com base nas modificações potenciais que se afiguram como reflexos da 

implantação dos chamados Grandes Projetos de Impacto. 73 A grande la 

cu na deles, entretanto, é representada pela insuficiência/inexistên 

cia do tratamento das questões referentes ao processo de transforma 

çao da estrutura política, em primeiro lugar, e da estrutura social, 

em segundo lugar. Referem-se predominantemente ã base econômica, dei 

xando implícitas as mudanças que se processam, paralelamente, nas ba 

ses política e social. 

Desde 1960, pelo menos na Grande Vitória, evo -

lui-se para um processo de consol idação de uma euttuna unba~a. Nesse 

sentido, às tradicionais liderançns rurais, soma-se a emergência gr~ 

dativa de um reduzido número de líderes urbanos, formando uma espécie 

72A Fundação Jones dos Santos Neves foi criada em meado: ,de 
1976 para integrar o Sistema Estadual de Planejamento~ com a flnal~da 
de de formular planos de desenvolvimento urbano e regional e pesqul -
sas básicas e aplicadas. 

- 11 I 
730S Grandes Projetos, que já foram listados_n~ "Intro~uçao 

da monografia, serão tratados minuciosamente nos proxlmos capltulos 
Por enquanto, interessa um diagnóstico da situação vigente em 1975/ 
/1976. 
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de oligarquia rural-urbana. Como sempre, reproduz-se defasadamente as 

estruturas predominantes nos grandes centros nacionais; refletindo-s~ 

ainda, as transformações que vão ocorrendo na base econômica, já que 

o Estado vai deixando sua condição primário-exportadora e assumindo I 

um processo de industrialização/urbanização. 

Sob o ponto de vista de apropriação do exceden

te gerado pela acumulação de capital, reflete-se, também, os proces -

sos dos centros nacionais e do país como um todo. A organização da 

produção tem levado à concentração da propriedade e, consequentement~ 

à concentração da renda, ondeos poucos frutos do lento processo de d~ 

senvolvimento existente tem permanecido nas mãos de poucos. Obviamen

te, os problemas sociais se avolumaram, apresentando os costumeiros I 

de6i~ de habitação, de educação, de alimentos, de saúde e de sanea 

mento básico, por exemplo. Mas, como a cultura de massas também atin

giu o Espírito Santo, a televisão tem conseguido manter as e6p~nç~ 

da população, ao lado das expectativas com relação à melhoria do mer

cado de trabalho, que têm sido criadas pelas possibil idades reais de 

implantação de grandes empreendimentos industriais. 

Possuindo apenas 45,6 mil quilômetros quadrados 

- menos de 0,5% da área do Brasil - o Espírito Santo destaca-se, em 

termos de vantagens comparativas, por sua excepcional posição geQgra

fica. Está bem próximo dos principais Estados da macro-região S~dest~ 

que detem 40% da população e da renda do país; possui o porto natural 

de Vitória, num litoral onde são re~uzidas as alternativas para cons-
, 

trução de portos; finalmente, tem uma hinterlândia rica em mir.erais , 

cujo escoadouro natural se localiza nos portos capixabas. 
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Segundo o Banco de Desenvolvimento do Espírito' 

Santo,74 a população do Estado - 1,6 milhões de pessoas em 1970 - é 

formada preponderantemente por descendentes dos imigrantes ítalo-ale

mães, principais povoadores do solo. Verificou-se um crescimento demo 
. . 

gráfico irregular nos 'últimos anos, decorrente de alterações substan-

ciais nos meios físicos e econômicos, que implicaram em intensos flu 

xos migratórios inter e intra regionais. A despeito do crescimento ~ 

conômico alcançado na década de 60, o Estado continua predominanteme~ 

te rural, com altas taxas de analfabetismo. 

'~tuaUnente a economia do Estado é relativamente diver 

sificada apesal' do elevado grau de depe'ndência do merca 

do exter~ e da estrutura familiar das unidades produti 

vas~ concentradas em anti-econômicas pequena e médias ' 

empresas. No setor agrtcola~ além do café~ as ativida -

des pecuárias (corte e leite) e a avicultura já respon

dem com parcela significativa da renda. No setor indus

trial~ a diversificação tem-se processado com maior in 

tens idade e na pauta de produção são encontrados diver

sos produtos independentes do setor primário da ecor~ -

mia. No setor serviços~ deve ser considerada a caracte

rtstica dual desta atividade no Estado~ porém~ existem' 

boas razões para se acreditar que o Terciário Autônomo' 

(isto é~ aquelas atividades~ do setor terciário~ inde -

pendentes do aparelho produtivo e mercado locaZ) se de 

senvolve num ritmo mais acelerado que o 'Terciário Indu 

zido' • 

'~s relações externas da economia devem ser abordadas ' 

sob prismas diferentes~ já que estas atividades têm ca 

ractertsticas essencialmente dessemelhantes. Em primei

ro lugar~ o intercâmbio comel'cial efetivo tem fundamen-

7~Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
Pla~w de Ação: 1975-1979, op. cito 



tal importânc'ia para o EspÍ-rito Santo3 cujo mercado 

interno é limitado3 e as atividades produtivas de maior 

expressão são dirigidas para mercados extra-estaduais . 

O baixo grau de diversificação da economia, leva a uma 

estreita dependência da importação de bens de outras á 

reas que se fazem necessários para suprir a demanda in 

terna. Desta fo~a o grau de abertura externa da econo

mia capixaba é bastante superior ao observado para o 

Brasil. 

"Depois 3 a localização privilegiada do Complexo Portuá

rio de Vitória/Tubarão faz com que a movimentação de 

mercadorias pelo Estado seja intensa e as atividades re 

lacionadas com o intercâmbio de produtos em trânsito 

(minério de ferro 3 carvão3 produtos sideT'Úrgicos 3 etc.) 

tenham3 cada vez mais 3 um peso expressivo na geração da 
renda interna.,,75 
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Deve-se ~onsiderar, ainda, a baixa capacidade I 

de formação interna de capital, comparando-se à média brasileira, re 

sultante da evasão das poupanças geradas no Estado. Isso é que ressal 

ta a necessidade de substanciais aportes de recursos externos. 

A despeito da insuficiente formação interna de 

capital, o Espírito Santo apresenta uma infra-estrutura econômica que 

se afigura como uma das mais bem montadas entre os Estados brasilei -

ros, fornecendo possibilidades de consolidação das chamadas e.c.onotll.tM 

e.xt~nM. Além disso, o desempenho de sua economia no período 1950/ 

/72, por exemplo, foi satisfatório, a despeito da desigualdade inter

-setorial. O setor agrícola vem tendo taxas lentas de crescimento, 

75lbid, p. 13 
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principalmente em função do baixo desempenho da lavoura cafeeira, tor 

nando-se o responsável pela desaceleràção do crescimento da economia' 

nos anos 60. O setor industrial cresce há algum tempo num ritmo acel~ 

rado, mas o impacto do seu desempenho sobre a economia ainda é reduzl 

do, tendo em vista os baixos efeitos multiplicadores das atividades' 

industriais existentes (ver quadro VI I). 

o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 76 

enfatiza que as alteraçõ~s ocorridas na estrutura ~odutiva do Estado, 

intensificadas na década de 60, impl icaram na geração de desequilí 

brios intra-regionais caracterizados principalmente ~la consol idação' 

do pólo da Grande Vitória, concentrador das atividades dinâmicas. Pre 

ocupado com esse problema, o Governo do Estado, através da Fundação I 

Jones dos Santos Neves, vem desenvolvendo estudos de interiorização ' 

do desenvolvimento, no sentido de fortalecer os chamados põlo~ att~

nativo~ tnadicion~ - Cachoeiro do Itapemirim, ao sul, e Colatina,ao 

norte - eos chamados põlo~ 0m~gent~ - Aracruz, Linhares, são Ma 

teus e Nova Venécia, ao norte, e Guarapari e Anchieta, ao sul. 

Economia primário-exportadora em passagem para 

um processo intenso de industrialização, estrutura política oligárqul 

ca-rural-urbana e estrutura social evidenciando concentração de renda 

Em resumo, esse é o quadro e a moldura da real idade atual, que compl~ 

ta a viagem deste capítulo em torno de 441 anos da histórica capixaba 

- 1535/1976. 

Fica constatada sua condição periférica e sua 

articulação com os centros nacionais e internacionais, que possibi li

tam melhor antevisão do futuro e, consequentemente, um tratamento 

mais equil ibrado/dialético ao problema da d~autonom~a ~etativa. 

76lbid, p. 20. 
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QUADRO VII 

CARACTERIZAÇAO GERAL DA ECONOMIA CAPIXABA (Confronto com o Brasil) 

DISCRIMINAÇAO 

a) AREA TERRITORIAL (km 2
) 

b) POPULAÇAO 
1. Total 1970 (1.000 hab.) 
2. Crescimento (% ao ano) 

-1950/60 ............ . 
- 1960/70 ............ . 

c) GRAU DE URBANIZAÇÃO-1970 (%) 
d) GRAU DE ALFABETIZAÇAO-1970 (%) 
e) DENSIDADE (hab./km2

) 

f) PEA (1970) 
1. Origem Setorial (%) 

- Agricultura .... . 
- Indústria ...... . 
- Serviços ....... . 

2. Composição por Sexo (%) 
- Homem •...•...••.••.• 
- Mulher ............. . 

3. Total (1.000 pessoas) 

g) RENDA INTERNA 
1. Composição Setorial-69 (%) 

- Agricultura ........... . 
- Indústria ............. . 
- Serviços .............. . 

2. Total (Cr$ milhões) 
3. Crescimento (% ao ano) 

- 1950/60 .......... .. 
- 1960/69 .......... .. 
- 1968/72 ........... . 

4. Pe~ caplta-1969 (Cr$/hab.) 
5. I nd i ce de G I N I Mod i f i cado 1 ' 

- 196 O ...........•.....•... 
- 1970 .............. :4 •••••• 

h) FORMAÇAo BRUTA DE CAPITAL FIXO 
M~DIA 1963/68 - (% DO PIB) 
- Poupança Interna .......... . 
- Total ..................... . 

i) GRAU DE ABERTURA EXTERNA (%) 

ESPIRITO 

SANTO' 

45.597 

1 .599,3 

4,0 
1,2 

45, 1 

46,4 

35, 1 

52,5 
13,6 
33,9 

83,6 
16,4 

457,8 

28,9 
8,4 

61,7 
1 . 139,4 

7,3 
6, 1 

11 ,4 
724 

0,414 
0,523 

7,5 
12,7 

0,73 

BRASIL 

8.456.508 

93.139,0 

3,0 
2,9 

55,9 

47, 1 

10,9 

44,3 
17,9 
37,8 

79,1 
20,9 

29.557,2 

17, 1 
29,4 
53,5 

103.682,7 

6,8 
6,0 

10,0 
1 . 150 

0,504 
0,594 

13,9 
19,5 
0,10 

ESP I RITO SAN 

TO/BRASIL C16) 

80,7 

98,5 

322,0 

1 ,55 

1 , 1 O 

62,7 

82, 1 
88,0 

54,0 
65,1 

lEquidistribuiçao: 0,000 e Conccntraçao Absoluta: 1,000. 
iFontes: Anuário Estat'l~stico do Brasi'l" 19?4-FIBGE, 1975; Alguns Ind'l:
cadores Econômicos e Sociais do Espú'ito Santo" 19?2-BANDES, 1974; As 
pectos Fundamentais da Pol{tica Econômica do Esp{rito Santo-BANDES/il 
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IV - DESCRIÇAO E ANALISE DA ESTRUTURA ECON6MICAJ SOCIAL-E 
POLÍTICA DO ESPÍRITO SANTOJ A PARTIR DA CONSOLIDAÇÃO 
DOS GRANDES PROJETOS 
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Seo governador Dias Lopes Filho - 1967/1970 

marcou a sua passagem pela implantação 'dos incentivos fiscais, o seu 

sucessor ficou conhecido como o grande mobil izador de recursos exter

nos. 

Arthur Carlos Gerhardt Santos, governador do Es 

pírito Santo no período compreendido entre 1971 e 1974, técnico nomea 

do pela Revolução de 1964, assumiu o governo consciente das necessida 

des/possibilidades do Es~ado, depois de ter passado três anos a fren 

te da Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo - CODES, empresa 

que vinha pensando os problemas estaduais desde 1967. 

Sem preocupaçoes político-partidárias, como a 

maioria dos governadores nomeados pelo ex-Presidente Médici, apesar 

de ligado ao antigo grupo PSD de Carlos Lindenberg, ele dedicou todo 

o tempo à atração de capitais externos, tomando como objetivo princi

pal de sua gestão a atração/confirmação/implantação de empreendimen -

tos do mesmo porte da Companhia Vale do Rio Doce. "Procuramos compre

ender e deter,minar as potencialidades existentes no Estado~ desde a 

sua posição geográfica~ até a presença da Companhia Vale do Rio Doce' 

\ e o Porto. Ve'rificamos que tais potenciaUdades não estavam sendo uti 

lizadas de modo amplo por diversas razões: deficiência de infra-est~ 

tura~ pouca atenção do Poder PÚblico para novas perspectivas~ pois. vi 

sava a fazer do Plano de Industrialização um complexo gerado a~ii~ o 

que era totalmente inexequivel. Como corolário ~~tural~ impos-se mos 

trar que a aceleração desenvolvimen.tista seria função direta de recuE. 

sos externos a serem carreados. A utilização exclusiva de investimen

tos locais~ propiciaria um crescimento dentro dos padrões tradicio 

nais apenas~ mesmo considerando-se a politica de incentivos. Para uma 

transfor,mação mais intensa~ os recursos externos configuravam-se im 

prescindiv~is. E não só a poupança de investidores privados - esta 



perspectiva deve ficar bem clara - mas também do Poder PÚblico 

ral, que tem a capacidade de investir em setores básicos da 
mia.,,77 
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Fede 

econo 

A .ideologia que marcou a Administraçio Arthur I 

Carlos, reflexo das preocupaçoes que se acentuaram no Brasil desde o 

Governo Juscel ino e que consolidaram o chamado modelo brasileiro a4 

~ociado-dependente, ficou clara durante todo o tempo em que ele pe~ 

maneceu no governo. 

Para ele, a equaçio desenvolvimentista do Espí

rito Santo resumia-se em fazer cem que o governo federal montasse uma 

infra-estrutura condizente com as vantagens locacíonais do Estado,to~ 

nando possível a atração de grandes capitais nacionais e estrangeiros. 

A partir daí, poder-se-ia utilizar o Porto de Vitória como vitnine, 
despertando os grandes investidores para as possibil idades capixabas. 

'~ogo após a minha posse, em conversa com o então Ministro Delfim Ne! 

to, reforcei ainda mais a minha posição com referência aos investimen 

tos externos, quando definimos que o Esp{rito Santo só poderia ter um 

processo de demarragem econômica, com a execução de um projeto de 

-igualou maior envergadura que a Companhia Vale do Rio Doce. Isso,po~ 

que ela ficava isolada no panorama econômico do Estado e seu efeito ' 

multiplicador era, portanto, insuficiente para dinamizar a econom~a 

capixaba nos n{veis desejados.,,7 8 

Conseguindo o apoio do governo federal para a 

montagem da infra-estrutura necessária, Arthur Carlos tornou factível, 

também, um processo de mobil izaçio de poupanças nacionais e estrangel 

ras. 

77Arthur Carlos Gerhardt Santos, "Recursos externos: as reivin 
di cações se torna ram rea I i dade", i n As Etapas do Processo Histó2"ico I 

do Desenvolvimento Sócio-econômico do Esp{rito Santo, op. c i t. 

78lbid, sem numeraçio. 
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Quanto à relativa facilidade de atração de re 

cursos federais para infra-estrutura - alocados a Fundo Perdido ou 

atravis de empristimos de longo prazo ~ constitui~-se num reflexo da 

necessidade, ji diagnosticada pelo governo federGl·àquela altura, de 

desencadear um processo de desconcentração espacial das atividades e 

conômicas do país, em vista dos problemas engendrados pela excessiva' 

concentraçao urbana no eixo Rio-são Paulo. Ji no que diz respeito a 

mobilização de poupanças externas, o processo tambim foi facilitado' 

pelos problemas enfrentados pelos países desenvolvidos, principalmen

te o Japão, com relação à poluição. Assegurandoa produção de produtos 

industriais .6emi-ac.abad0.6 nos países em dv.,e.I1Voiv.,úI1e.nto, o clube dos 

desenvolvidos conseguia, ao mesmo tempo, exportar poluição e :mportar 

a custos mínimos produtos essenciais à manutenção de suas taxas de 

desenvolvimento. 

Assim, com uma infra-estrutura que passou a 

constituir-se numa das melhores do país, ao lado de suas tradicionais 

vantagens locacionais, o Espír}to Santo iniciou a d~cada dos 70 em 

condições de receber os empreendimentos mobil izados pelo governador I 

Arthur Carlos. Orientados basicamente para mercados externos, eles fo 

ram denominados G~andv., P~ojetO.6 de. Impacto e acarretarão, por suas 

características de escala e tecnologia, nova dimensão à economia esta 

dua I . 
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A - CARACTERIZAÇAO DOS GRANDES PROJETOS 

Segundo o Banco de Desenvolvimento do Espírito' 

Santo, a emergência dos chamados Grandes Projetos de Impacto consoli

dari uma evoluçio deflagrada desde a d~cada dos 60, representada, so 

bretudo, pelo desenvolvi~ento das atividades de exportação de minério 

de ferro e de produtos siderúrgicos pelo Complexo Portuirio Vitória / 

/Tubario. "0 crescimento dessas atividades ensejou a construção de mE. 

derna infra-est~utura econômica em torno da Grande Vitória (moderniza 

ção portuária~ telecomunicação e interligação energética com FURNAS)~ 

o que~ aliado aos investimentos em transportes (duplicação ferrcvia ' 

Vitória-Minas~ construção BR 262 e BR 101) ~ por parte do governo fedE.. 

ral nos últimos anos~ tem pe~itido ao Estado fazer valer suas exce -

lentes condições locacionais~ sobretudo para os projetOs que se vol -

tam para o mercado externo. ,,79 

Resumidos no quadro seguinte, os investimentos' 

\que ji vem sendo efetuados na Grande Vitória e adjacências sio da 

ordem de 5,5 bilhões de dólares, representando a geração de 20.875 em 

pregados diretos. Levando-se em conta que a Renda Interna do Espírito 

Santo estimada para 1970, a preços correntes, era da ordem de 1.608,1 
milhões de cruzeiros, tem-se noção da magnitude dos empreendimentos e 

das transformações que poderão acarretar na base econômica, social e 

política do Estado. 

79Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
Plano de Ação: 19?5/19?9~ op. cit., p. 48. 
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Observa-se que 80% dos investimentos e dos em 

pregos gerados estao concentrados na área da Grande Vitória e que os 

outros, com exceção da indústria de celulose da Companhia Vale do Rio 

Doce, localizam-se na faixa 1 itorânea, num raio de 100 quilômetros de 

Vitória. Reforça-se, então, as desigualdades i~a-regionais, repeti~ 

do-se, mais uma vez, o processo verificado no Brasil como um todo, o~ 

de as atividades econômicas relevantes estão concentradas principal -

mente no eixo Rio-são Paulo. t a dinâmica própria do modo de produ -

çao capitalista, que estimula as economias de aglomeração em busca 

das melhores escalas de tecnologia. 

Detalhadam~nte, os Grandes Projetos são os se 

guintes: 

a) Usina Siderúrgica de Tubarão 

Empresa: Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) 

Localização: Ponta do Tubarão - Grande Vitória 

Acionistas: SIDERBRÁS .......................... 51% 

KAWASAKI STEEL (Japão) ............. 24,5% 

FINSIDER (Itália) .................. 24,5% 

Primeira Fase: Capacidade - 3 milhões de toneladas/ano 

Início de construçao - 1977 

Início de operação - 1980 

Investimento - US$ 2,3 bilhões 

N? de empregados - 4.674 

Faturamento anual - US$ 510 milhões. 



b) 

Segunda Fase: eo Capacidade - ~ milh~es de toneladas/ano 

Início de construção - 1980 

Início de operação - 1983 

Investiment~ - US$ 3,8 bilh~es 

Faturamento anual -. US$ 1 b i I hão 

N'? de empregados - 7.500 

Linha de Produção: Semi-acabados planos - ~lab~ - destinados 

ã exportação e 50% ao mercado interno. 

Usina de Laminados Não-Planos (~rojeto de eX[2ansão) 

Empresa: Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) 

Localização: Jardim Amirica - Cariacica (ES) 

Acionistas: BNDE ...........•.................• 93,5% 

Tesouro Nacional .................. 6,0% 

Outros 0,5% 
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50% 

Linha de Produtos: não-planos, tais como: fio-máquina, barras, pe~ 

fis, etc. 

Capacidade de Produção: Atual - 120.000 toneladas/ano 

Futura - 300.000 toneladas/ano 
" Início de operação - 1977 

Investimento - US$ 50 milh~es 

N'? de empregos - atual: 1.100 

futuro: 1.600 

c) Usinas de Pelotização da Com~anhia Vale do Rio Doce 

Linha de produção: pelotas de minério de ferro 

Localização: Ponta do Tubarão (Vitória-ES) 

~oDados acumulados 



, I - 100 -

Unidades de Produção: 

1} ITABRASCO 

- Associação CVRD (51%)/FINSIDER (49%) 

- Capacidade: 3 milhões de toneladas/ano 

- Início de operação~ 01/77 

- Investimento: US$ 55 milhões 

- N~ de empregos: 400 

2) HISPANOBRAS 

- Associação CVRD (51%)/lnstituto Nacional da Indústria da Es 

panha (49%) 

- Capacidade: 3 milhões de toneladas/ano 

Início de operação: 1977 

- Investimento: US$ 55 milhões 

- N~ de empregos: 400 

3) NIBRASCO 

Associação CVRD (51%)/conglomerado de empresas japoneas, en 

tre as quais a Nipon Steel Corporation 

- Capacidade: 6 milhões de toneladas/ano 

- Início de operação: 1977 

- Investimento: US$ 110 milhões 

- N~ de empregos: 600 

d) Usina de Pelotização SAMARCO 

- Associação SAMITRI (51%)/MARCONA INTERNACIONAL (49%) 

- Linha de produtos: pelotas de minério de ferro 

- Localização: Praia de Ubu - Anchieta (ES) 

Início de operação: 1977 

- Investimento: US$ 190 milhões (exclusive instalações portuárias) 

no Espírito Santo. O investimento global do projeto inclui, ain

da, e~ Minas Gerais, as instalaç~es de lavra, concentração e pa~ 

te do mineroduto. 

- N~ de empregos: 450. 
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e) Estaleiro de Reparos Navais 

- Associação Grupos Privados Nacionais (51%)/Grupo Estrangei-

ro (49%) 

- localização: Praia de Camburi - Vit6rla (ES) 

- Capacidade: reparos de navios de até 400 mil TO.W 

- Início de operação: 1979 

- Investimento: US$ 90 milhões 

- N~ de empregos: 4.000 

f) Aracruz Celulose S/A 

- linha de Produção: celulose branqueada tipo k~6t 

- localização: Barra do Riacho - Aracruz (ES) 

- Capacidade de Produção: 400.000 toneiadas/ano 

- Areas de florestas: 52.000 ha (36.000 ha ji plantados) 

Início de operação: 1978 

- Investimento: - Indústria: US$ 319 milhões 

- Florestas: US$ 51 milhões 

- Infra-estrutura: US$ 26 milhões 

- Outros itens: US$ 30 milhões 

- Custos financeiros: US$ 71 milhões 

- Total (a neatiz~): US$ 410 milhões 

- N~ de empregos: - Indústria: 500 

-Floresta: 2.000 

g) FlONIBRA - Empreendimentos Florestais 

- linha de produção: celulose em polpa 

- localização: são Mateus e linhares (ES) 

- Associação: CVRD e Jap3n Brazil Pulp 

- Capaci~ade de produção: 400.000 toneladas/ano 

- Area a ser plantada: 50.000 ha 

- Investimento global no Espírito Santo: US$ 390 milhões 

- N~ de empregos: - Indústria: 500 

- Floresta: 2:000 



h) Superporto de Tubarão para a CST 

- Capacidade: navios de até 100 TDW 

- Início de operação: 1980 

- Estimativa de mão de obra para operaçao: 400 empregados 

- Investimento: US$ 200 milhões 

i) Porto de Barra do Riacho (terminal da Aracruz Celulose) 

- Investimento previsto: US$ 48 milhões 

Início de operaçao: 1978 

j) Terminal de Exportação de Ubu (SAMITRI/MARCONA) 

- Estimativa de mão de obra para operação: 25 
- Investimento: US$ 50 milhões 

Início de operaçao: 1977 

1) Projetos Portuários no Canal da Baía de Vitória 
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1) Melhoria do atual Cais Cpmercial de Vitória e do Canal de Aces 

50 - investimentos da ordem da US$ 3,5 milhões; 

2) Constr~ção do Cais de Capuaba/Atalaia (terminal do Corredor de 

Exportação GO/MG/ES) - início de operação em 1977 e investimen

to de US$ 40 milhões; 

3) Construção do Cais de Jaburuna (para Containers) - início de o 

peração em 1978 e investiment0 de US$ 16,5 milhões; 

4) Construção do Cais de Aribiri (carga geral) - início de opera -

ção em 1982 e investimento de US$ 42 milhões; 

5) Ampliação, melhoria e adaptação do Cais do Jabour (terminais de 

açúcar, petróleo, melaço e álcool, cimento e gusa) - início de 

operação em 1978 e investimento de US$ 5 milhões. 

A estimativa de acréscimo de pessoal ocupado para operação dos pr~ 
jetos de construçãoemelhoria do Canal da 8aía de Vitória, é de a 

proximadamente 2.000 pessoas. 
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Listados os Grandes Projetos, pode-se tentar ex 

p10rar os seus reflexos sobre a base econômica, social e política do 

Espírito Santo, na tentativa de mostrar o processo de d~autonom~ ni 
lativa e de fixar bases parea 'renegociação da dependência estadual 

tendo em vista as transformações potenciais. 

QUADRO VIII 

INVESTIMENTOS E NOMEROS DE EMPREGOS DIRETOS DOS GRANDES PROJETOS 

DI ~CRIMINAÇÃO ' 

1) COMPLEXO SIDERORGICO 

- Grande Vitória 

- Município de Anchieta 

2) COMPLEXO NAVAL (GRANDE VITORIA) 

3) COMPLEXO pARA-QuTMICO 

- Municípi? de Aracruz 

- Municípios de Linhares, são 

Mateus e Conceição da Barra 

1.4) COMPLEXO PORTUAR I O 

- Grande Vitória 

- Município de Aracruz 

Município de Anchieta 

TOTAL GERAL 

- Grande Vitória 

- Outros Municípios 

INVESTIMENTO 

(US$ MILHÕES) 

4.260 

4.070 

190 

90 

800 
410 

390 

405 

307 
48 

50 

5.555 
4.467 
1.088 

Fonte: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 

NOMERO DE 

EMPREGOS 

9.850 
9.400 

450 

4.000 

5.000 
2.500 

2.500 

2.oi5 1 

2.000 
1 

25 

20.875 1 

15.400 

5.475 1 

lO total exclui o número de empregados do Porto de Barra do 
Riacho, em Aracruz; o número de empregados gerados por esse porto, en 
tretanto, dadas as suas características de porto moderno e automatiza 
do, não acrescerá significativamenteos efetivos de novos empregados ã 
serem requeridos pelos Grandes Projetos. 
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B - AS TRANSFORMAÇOES POTENCIAIS 

Cabe considerar o impacto dos Grandes Projetos' 

sobre o crescimento e sobre a estrutura econômica do Estado, bem como 

os reflexos que produzirá na estrutura demográfica. Deve-se levar em 

conta, ainda, os investimentos complementares e satél ites que se con 

$olidario i reboque dos mesmos. 

Exercícios rudimentares e prel iminares efetua -

dos pelos técnicos do Banco de Desenvolvimento do' Espírito Santo em 

1975~1 davam conta que, mantidas as taxas de crescimento e de investi 

mento estimadas para o período 1968/1972, o nível médio de investimen 

tos no período 1975/1985 seria da ordem de 2.300 milhões de cruzeiro~ 

exctuindo-~e o~ Gnand~ Pnojeto~. Mesmo levando-se em conta que seria 

difícil manter a taxa de crescimento de 11,4% ac ano verificada em 

68/72, sem a inclusio dos efeitos dos Grandes Projetos, pode-se visua 

lizar a magnitude dos investimentos representados pelos mesmos. Os 

-US$ 5,6 bilhões de investimentos que eles representam equivalem, a 

uma taxa cambial de 14 cruzeiros por dõlar, a Cr$ 78 bilhões. Admiti

da a hipõtese - realista - de que esses projetos se implantem em um 

período de 10 anos (1975/1985), ter-se-á um investimento médio anual' 

de Cr$ 7,8 bilhões de cruzeiros, quase tn~ vez~ ~upenion ao que se 

ria esperado, considerando-se as tendências verificadas em 68/72. 

Assim, a despeito de serem considerados encla 

ves isolados, os Grandes Projetos poderão elevar a taxa de crescimen

to da Renda.lnterna do Espírito Santo a níveis superiores aos verifi

cados pelo Brasil entre 1968 e 1973, fornecendo condições relativas 

81Ver, por exemplo, o Plano de Ação: 1975/1979, já citado an 
teriormente. 
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para que o Estado abandone a sua .tradicional condição de inferiorida

de no quadro macro-regional brasileiro. 

Sob o porito de vista estrutural, estima-se que 

os excedentes gerados pelo processo de crescimento continuarão sendo 

apropriados de forma concentradora, tanto espacial, quanto setorial e 

individualmente. A renda p~ capita estadual, que era de 182 dólares" 

em 1968, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, está estimada para 

1.000 dólares em 1985, mas o fndice de gini deverá permanecer em tor 

no de 0,6, o que indica concentração individual de renda. O setor ter 

ciário da economia deverá manter a sua participaç20 relativa hegemônl 

ca na formação da renda interna, devido às condições dos enclôves dos 

Grandes Projetos, todos eles voltados preponderantemente para o merc~ 

do externo. O setor secundário poderá experimentar pequenas taxas de 

crescimento, mais pela apropriação local das oportunidades induzidas, 

e o setor primário deverá permanecer estagnado, salvo reação da la -

voura cafeeira às medidas governamentais de incentivo à modernização ' 
da produção. Quanto à ótica espacial, percebe-se que a concentração I 

dos investimentos na área da Grande Vitória e, no máximo, num raio 

nao superior à 100 quilômetros da capital, provocara a manutenção das 

'desigualdades intra-regionais, agravando a inchação da aglomeração ur 

bana composta pelos cinco municfpios integrantes da Grande Vitória e 

provocando o contfnuo esvaziamento do interior. Por outro lado, a ex

cessiva abertura para o exterior, somada às excessivas concentrações 

setoriais (minério e aço) e regiona:s (Japão) das correntes de inter 

câmbio comercial, tornará a economia regional vulGerável à crises in 

ternacionais. 

Parece evidente que os Grandes Projetos asse-

guram ao Estado uma taxa de crescimento e uma mudança estrutural até 

certo po~to desejáveis. Mas, acenam com alguns reflexos conflitantes 
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com os propósitos de desenvolvimento integrado. 82 

Sob o ponto de vista do impacto demográfico,pr~ 

jeções existentes determinaram que os 20.875 empregos diretos perma -

nentes gerados pelos Grandes Projetos, acrescido dos 22.500 empregos 

transitórios, terão efeitos significativos sobre o crescimento popul~ 

cional do Espírito Santo. "Estima-se que a população capixaba., por 

volta de 1984., seja de aproximadamente 2.,4 milhões., registrando-se no 

per{odo 75/84 uma taxa ~ crescimento 3.,1% a.a. Isto significaria ~a 

inversão na tendência., verificada na última década., de o Esp{rito San 

to apresentar saldos migratórios negativos em relação a outras re

giões do pa{s. ~endo em vista a taxa natural de crescimento da popul~ 

ção do Brasil de 2.,8%., conclui-se que o Estado passará a ser um cen 

tI'O de atração de imigrantes., a partir de 1975.,,83 O crescimento pop~ 

lacional deverá adensar mais ainda a micro-região de Vitória, que de 

verá ter, em 1984, um contingente da ordem de 1,2 milhões de pessoas, 

representando 50% do total do Estado como um todo, contra 25% em 

1970. 84 

Quanto aos investimentos complementares e saté-

\ lites que pod'erão/deverão instalar-se a partir dos efeitos pCVta ;tJ-~ 
e p~ 6nente dos Grandes Projetos, estão esquematizados na Figura I. 

Extra í da do Programa de Reaparelhamento Estrutural - Consolidação, do 

Pólo de Vitória, desenvolvido pelo Banco de Desenvolvimento do Espíri 

to Santo, essa Figura retrata fielmente a chamada e~ação aeumul~ti

va do~ eomptexo~ motniz~. 

82Afirmativa extraída do depoimento de Lélio Rodrigues ao au 
tor. 

83Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
Programa de ReaparelJwmento Estrutural - Consolidação do Pólo de Vitó 
ria (Vitória, BANDES, 1974), p. 1.5/13. 

84lbid, p. 1.5/14. 
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Da anilise das transformaç5es previstas, perma

necem, em resumo, três indagaç5es relevantes colocadas por Lélio Ro 

drigues,85 que denotam as incertezas e as perplexidades geradas pela 

rapidez potencial das mudanças: 

I). Sa.be!l.ão o gove!l.no, OJ.J .tê.c.i'Ú.c.oJ.J, OJ.J empJte-óa. -

JÚoJ.J e. a. c.omui'Úda.de. do EJ.JplJz..,U.o Sa.n..to OIÚe.nZaft' 

e./ou pa.Jt.tic.ipaft da.J.J muda.nça.J.J? 

2) A.tê. que. pon..to o Se..toJt públic.o, c.omo um .todo, 

Jz.e.pJte.-6e.n..taJt.á um obJ.J.tã.c.ulo a.o c.Jte-óc.ime.n..to, pOJt 

..Lnc.a.pa.c.ida.de., J.J e.M c.a.uda;tâJúo do c.Jt e.-6 c.im e.n..to 

pOJt om-L6J.Jão, ou C.OYI.J.J e.gtUJLã. oJÚe.n..taft o pJtoc.e-óJ.Jo' 

de. muda.nça.J.J, pOJt uma. .tomada. .g.toba..t de. C.OYI.J.Jc.i 

ê.nc.ia.? 

3) Qua.Yl..ta.J.J da.J.J opoJt.tui'Úda.de-ó de. J..nve.-6:U.me.n..tOJ.J ' 

J..nduzJ..da.J.J J.J e.MO J..mp.ta.n..ta.da.J.J no EJ.J.ta.do pOJt c.a.pJ..

xa.ba. e. c.om c.a.pJ..xa.ba.J.J? 

Essas são algumas parcelas integrantes da dinâ

mica da de.-6a.u.tonomJ..a. Jte..ta..tJ..va., que devem encaminhar profundas refle -
\ --xoes. 

85 Lélio Rodrigues, Perspectivas de DesenvoZvimento Integrado' 
do Esp{rito Santo, no próximo decênio, a partir do crescimento econô
mico assegurado peZos Grandes Projetos, op. cito 
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c - OS RISCOS DECORRENTES DOS GRANDES PROJETOS 
" 

Sabendo~se, a pnioni, que os Grandes Projetos I 

asseguram razoáveis taxas de ~e4c)nl~ntO econômico para o Espírito 

Santo, nos próximos anos, cabe questionar até que ponto eles poderão 

assegurar, principalmente, um processo de de4~~votv~~nto integrado. 

Parece haver um denominador comum em torno da 

afirmativa de que o processo de de4~~votv~~nto acrescenta ao proces

so de ~e4c)nl~n.to algumas qua 1 i f i cações i dent i f i cáve i s. 

Segundo Lélio Rodrigues,86 por exemplo, tais 

qualificações são as seguintes: 

86lbid, p. 53. 

1) Dissemina-se as conquistas do crescimento 

taxas elevadas de investimentos, geração de em 

pregos e de renda - para todos os setores da a 

tividade e todas as regiões do espaço em que~ 

tão; 

2) Promove-se uma distribuição de renda mais 

gualitária; 

3) Sustenta-se o processo de crescimento, pela 

expansão do mercado interno e da formação inter 

na de poupanç.a e pe 1 a cana 1 i zação dessa poupan

ça para investimentos localizados no espaço em 

questão; 

4) Pressupõe-se que a Administração Públ ica, o 

empresariado e a comunidade do local em questão 

participem efetivamente do processo, recusando-
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-se ao papel de meros espectadores e servidores 

da implantação de enclaves 1 iderados e dirigi -

dos de fora dos seus limites geográficos; 

5) Coloca-se a valori,zação do homem e a qual id~ 

de da vida como conquistas sup~riores a manuten 

ção indefinida de elevadas taxas de crescimento 

global dos agregados míticos do PIS, Renda p~ 

Cap~, Investimento, etc. 

A partir dessa distinção entre ~~~ento e de 

~envolv~ento e levando-se em conta, como mostra a Figura I I, que al 

guns dos Grandes Projetos terão Laixos graus de integração ao apare -

lho produtivo do Espírito Santo, cabe tecer considerações em torno de 

muitos riscos provenientes da implantação desses investimentos. Em 

outras palavras, torna-se necessária uma anãl ise das impl icações nega 

tivas que poderão ser geradas a partir de um processo de consol idação 

de meros ~nclaves. 

Em pnim~o lug~, jã óO~ levantado o pnoblema, 

~egundo o qual, o m~c.ado loc.al de óa;tonv., pode .ó~ ~ubve.Jl.tido, agM-
\ .' 

·vando-.óe, ~nc1.u.6~ve, algumM tendê.l1uM v.,pec.ul~vM. 87 

Com efeito, haverá um processo de inversão fato 

rial, onde o escasso se tornará abundante e o abundante se tornará es 

casso. 

Com relação ao fator recursos naturais, sabe-se 

que somente os 400.000 ha de eucaliptos que serão plantados no 1 ito -

ral norte do Estado, somados ao adensamento urbano da Grande Vitória, 

87 I b i d, p. 54. 
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serao suficientes para inverter a situação existente em 1973/74, qua~ 

do era registrada a existência de 700.000 ha de terras lárgadas e/ou 

subocupadas. Sobre o fator tnabalho, sabe-se que nos últimos anos hou 

ve uma m~dia anual de 7.000 peisoas subempregadas ou desempregadas 

caracterizando uma disponibil idade de.mão de obra que imprimiu curvas 

salariais decrescentes. Essa oferta, a baixo custo, a baixos níveis I 

de qualificação, ~ insuficiente para a demanda dos Grandes Projetos 

A oferta a melhores níveis de qual ificação tamb~m se localizará abai

xo das necessidades. Como os níveis s?lariais oferecidos por tais pr~ 

jetos deverão ~n6lacionan o mercado de trabalho, conclui-se que o que 

puder ser suprido, a qualquer nível de qualificaç20, por capixabas 

irá desfalcar as disponlbil idades rurais e os quadros das empresas 

pr~-existentes. Já o fator cap~, tradicionalmente escasso e depen

dente de transferências extra-estaduais, tornar-se-á abundante. Mas 

a aplicação do novo excesso em projetos de baixa integração ao apare

lho produtivo local, não injetará, necessariamente, novos recursos p~ 

ra as unidades produtivas pré-existentes, pelo menos a curto prazo 

Com isso, a poupança interna permanecerá insuficiente, tornando difí

cil a apropriação local, a curto prazo, das chamadas oportunidades i~ 

duzidas. Tal apropriação dependerá, então, do maior aporte de recur -

\ sos extra-estaduais e do nível de disponibilidade do sistema estadual 

de cr~dito, integrado, principalmente, pelo Banco de Desenvolvimento ' 
do Espírito Santo e pelo Banco do Estado do Espírito Santo. 

Em ~e9undo lugan, aó lidenançaó loc~ pod~ão' 

~~ alijadaó, ~1 eo~~equência da con6inmação de uma econom~a coloniza 
da e dependente do exte~on.88 

88lbid, p. 58. 
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"Com ra1'as exceções~ os capixabas esta1'ão ausentes dos' 

quadros dirigentes dos Grandes Projetos. Na liderança ' 

das oportunidades induzidas~ bem poucos poderão partici 

pa1'~ por insuficiência numérica e financeira~ além da ' 

tradicional dificuldade de associação. Quantos penrnane

cerão à frente~ mesmo nos negócios tradicionais~ quandO 

o Estado e particulanrnente a Grande Vitória~ atrairem ' 

as atenções de grupos financeira e gerencialmente mais 

habilidosos? Não só nas indústrias induzidas~ mas na ho 

tela1'ia e nos super-mercados~ os grupos nacionais e até 

mesmo os grupos estrangeiros já estão sonáando e chega!!:.. 

do. 

"Longe de quatquer posição xenófoba (a atração de empr~ 

sários de fora do Estado é essencial)~ o que se deseja' 

é manter a posição do empresariado local com um salto ' 

em escala~ dentro das potencialidades da classe e da 

viabilidade das fusões internas e das associações ex ter 

nas. t melancólico constata1' (e seria imperdoável não 

reagir) que se prefira a propriedade exclusiva da fabri 

queta ou do va1'ejo à sociedade na indústria e na maga -

zin. A linha promocional~ já montada para atração de 

investimentos~ constituirá o teste imediato da viabili

dade de uma reversão de atitudes. 

"Sem esse esforço~ a liderança da economia regional pas 

sa1'á paulatinamente para as agências do governo federa~ 

as empresas estrangeiras~ as matrizes dos grandes gru -

pos nacionais. Estariamos sucursalizados~ sa{riamos da 

categoria de Estado~ para a categoria de território fe 

deral~ com algumas nuances~ talvez~ de colônia estran -

'geira. As ohances de divel'sificação da estrutura eoono

mica ficariam limitadás. A ooncentração setorial (miné

rio/aço~ chip~/celulose)~ a dependência ao mercado' 
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japones~ a dependência das importações de carvao coquei 

ficável e óZ·eo combust{vel~ deixarão a economia regi o -

nal extremamente vulnerável a crises setoriais e nacio

nais ditadas do exterior. Coeteris Paribus~ num cenário 

futurológico livre de .surpresas., esse risco é mera fan 

tasia pessimista. Mas o exerc{cio de futurologia exige' 

a alternação de cenários~ mesmo improváveis~ e neles se 

ressalta a dependênciq e consequentemente~ a insegura~ 
ça.,,89 

"Pode-se argwnentar que~ mesmo omitido o esforço de qu~ 

lificação e de integràção social~ não estariamos irreme 

diaveZmente condenados ao enquistamento estrangeiros e 

à marginalização. Em paralelo sociológico com o proces

so de imigração paulista~ pode-se acenar com a assimil~ 

ção de miscigenação ao fim de algumas gerações. 

"Dependendo da proporção estrangeira/nacional .dos novos 

empregos (Lei dos 2/3 como teto)~ dependendo da posição 

de elemento estrangeiro no perfil da demanda e depende~ 

do da composição da colônia por pais de origem (japone

ses~ 'itaUanos~ alemães~ nórdicos~ ibéricos~ etc.) ~ ca

be entretanto considerar: 

a) a magnitude da(s) colônia(s) estrangeira(s) no con -

junto da população urbana~ relativamente maior do que ' 

no fenômeno paulista; 

b) a predominância nesse contingente de pessoal qualifi 

cado e com n{vel de renda súperior~ o inverso da imigr~ 

ção paulista; 

c) a posiçaõ de sócio/donos dos empreendimentos em que 

irão trabalhar ou gerir.,,90 

89 Lél io Rodrigues, Perspectivas de Desenvolvimento Integl>ado_' 
do Esp{rito.Santo~ no próxüno decênio~ a partir do crescimento econo
mico assegurado pelos Gra,~es Projeto~~ op. cito, po 

9 o I b i d, p o 62 o 
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Carregado de valores rurais, e até pré-capita 

listas, devido ã base agrícola hegemônica no Espírito Santo até o fi 

nal dos últimos anos 50, o empresário capixaba não teve condições tem 

porais e econômicas para assimilar completamente a cultura urbano/in

dustrial do modo de produção capitalista. Por isso, mesmo depois da 

arr"ancada industrial processada nos últimos quinze anos, nao teve p02 

sibilidades para chegar a um processo de agregação e de tomada de 

consciência para configurar um pode/1.. e.c.onôm-tc.o c.a.p-ixaba. No máximo 

chegou-se ã formação de uma espécie de ei-tte. de. p~~~ão, misturando • 

interesses rurais/urbanos e impotente, agora, para entrar em condi 

ções igual itárias no processo de reapropriação do excedente econômico 

a ser gerado. 

A análise dos riscos decorrentes dos Grandes 

Projetos, entretanto, não termina aí. Em te/1..c.~o fug~, et~ pode.~o 

p1t~~-ton~ o o~ç.ame.nto utaduai, ~e.m tÍo~ne.c.e/1.., e.m c.o~p~da, au 
me.nto~ na c.apacidade. ~e.c.adado~a. Em qu~o, de.v~o ac.e.ntu~ o uva 

z-tame.nto do -tnt~o~ p~oc.u~ado a p~ do~ ano~ 60, ~e.tÍo~ç.ando a 

duai-tdade. c.ampo / udade., que. ~e.pete. um tÍe.nôme.no dete.ctado no pw c.omo 

um todo. Po~ Último, ~o p~oble.m~ de. polu-iç.ão e. de. de.g~adaç.ão da 

'.quai-tdade. de. v-tda Mbana~ 

estadual, sabe-se que: 

. -No que diz respeito a pressao sobre o orçamento 

a) até ã fase de operação, os Grandes Projetos' 

continuarão exigindo que o governo estadual pr~ 

encha as necessidades de infra e super-estrutu

turas urbana~. Mesmo considerando-se que a maia 

parte" dos gastos serão ~itos através de recur -

sos obtidos do governo federal, não se pode del 

xar de pensar que, de qualquer maneira, o Esta

do deverá ter dispêndios superiores às suas p02 

si b i 1 idades; 
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b) na fase -de implantação, o aporte de tributos 

aos cofres estaduais será mínimo, tendo em vis 

ta que os equipamentos importados gozam de rela 

tiva isenção tributária e de.que os equipamen -

tos comprados às indústrias nacionais beneficia 

rao, em termos tributários, ao eixo Rio-são Pau 

lo; 

c) na fase de operação, a legislação federal de 

incentivos às exportaçoes (créditos de IPI e 

ICM), somadas aos benefícios fiscais fornecidos 

pelos municípios receptores dos projetos (isen

ção do ISS), também levarão pequenos aportes às 

finanças públicas, representados, no fim, pelos 

impostos reco I h i dos pe I a ut i I i zação dos poucos I 

insumos produzidos pelo aparelho produtivo esta 

dua 1. 

Sem recursos para participar da mesa dos que 

vão acionar os Grandes Projetos, o governo estadual terá reduzidas 

\ chances de orientar as mudanças. Desagregada a etit~ emp~~aniai cap~ 

xaba d~ p~~~ão, caberá, certamente, ao capital internacional e ao c~ 

pita1 nacional, o papel de condutores do processo. E isso só será mi

nimizado porque o governo federal passará a ter interesses maiores no 

Espírito Santo, devido à sua participação acionária nos empreendimen

tos, ditada pelas necessidades de viabilizar pólos de desenvolvimento 

alternativos ao eixo Rio-são Paulo. Com o aumento dos interesses fede 

rais e, obviamente, com o novo porte econômico do Estado, proveniente 

de um processo de ~~C-i.me.n:to - e não de d~~/1.vo-tv-i1l1~rU:o - o gOV~/1.0' 

~.ta.du.ai podeJr..á. ampUM .6u.a capaudad~ ~uvi/1.d-ica..tôfL..i..a. Pe I o menos a 

curto e médio prazos. t o máximo que se pode esperar. 
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Somados os cinco riscos listados, fica patente~ 

do que o processo de crescimento esperado trará em seu bojo a dinâmi

ca da dehautonomia ~elativa. Se antes o Espírito Santo podia, monocul 

tor de café, aproveitar-se da estrutura primário-exportadora da econ~ 

mia nacional para manter uma certa autonomia ~etativa, agora, assegu

rando um processo de industrial ização, ele perderá parcelas dessa au 

tonomia, que já era relativa. Configura-se a dehautonomia ~etativa. 

Tr~nsformaç5es ditadas pelos centros inter e i~ 

tra nacionais refletem-se por toda periferia, e não poderiam deixar 

de atingir o Espírito Santo. No marco de sua caminhada para a p~~ 

pação - e não necessariamente int~g~ção - na estrutura econômica oli 

gopólica do estágio atual do modo de produção capital ista, fica a mol 

dura da dehautonomia ~etativa. 

Pelo menos a curto e médio prazos, não parecem' 

existir saídas. Resta aguardar as brechas que poderão 'ser abertas a 

longo prazo, se forem tomadas desde já algumas medidas que busquem o 

desenvolvimento, antes que o crescimento. 
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- -V - CONCLUSOES E PROPOSIÇOES 
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A história do Espírito Santo indica transforma-
-çoes que o consolidaram como um espaç6 acomodado na periferia dos cen 

tros nacionais e internacionais. 

Depois do entendimento do seu processo de for

mação econômica, social e política - processo que jamais foi exclusi

vamente autônomo - torna-se redundante dizer que ele foi, e ainda e, 

um Estado subdesenvolvido. Repetindo defasadamente algumas fases mar

cantes do Brasil, como a ~e substituição de importaç5es, ele adicio -

nou sempre as especificidades de sua reduzida dinâmica própria e acom 

panhou de longe a consolidação do modo de produção capitalista. Por 

isso, ainda hoje apresenta certas características pr~-capitalistas em 

algumas áreas rurais. 

De 1535 at~ hoje sobressaem-se algumas fases 

que assinalam as transformaç5es ocorridas. 

A primeira, foi a fase pr~-Vasco Fernandes Cou 

tinho, quando o espaço capixaba ainda não havia sido d~Qob~o e era 

ocupado por indígenas; foi uma fase que não fez história. A segunda, 

\ denominada n~e lLtonâ~ea, começou com a chegada dos portugueses, em 

1535, e estendeu-se at~ a metade do s~culo XIX, quando começaram a 

chegar os primeiros contingentes de imigrantes; destacou-se como .. um 

período de estagnação, quando a principal meta dos ~v~zado~ era a 

de superar os obstáculos à ocupação da terra, impostos pelos indíge -

nas e pela necessidade do litoral c~pixaba servir como bloqueio às ex 

ploraç5es que visavam ocupar o interior em busca das mi~~ ger~. A 

fase seguinte, chamada n~e ~~~a, coberta pelo período que vai, a 

proximadamente, de 1850 a 1940, foi a de explosão demográfica verifi

cada a partir da chegada dos italianos e dos alemães; configurou-se a 
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conquista do norte do Espírito Santo e a consolidação da lavoura cafe 

eira como principal produto da base econômica; experimentou-se algu -

mas transformações relevantes e destacou-se a gestão de Jerônimo Mon 

teiro, um dos maiores estadistas capixabas em todos os tempos. A qua~ 

ta fase, foi a na.6e. p-<..one.bc.a., de 1940 a 1960; caracterizou-se por um 

processo de expansão da fronteira agrícola, de euforia cafeeira, de • 

plena ocupação do território; foi o fim do ciclo da t~ nova, da de 

vastação florestal; marcada pela ascensão das oligarquias rurais, p~ 

la consolidação do PSD e ,pelo início de um tímido processo de .indus -

trialização/urbanização. Finalmente, a na.6e. atual - últimos dezesseis 

anos - foi um período de crise do café, de expansão da pecuária, de • 

dinamização da ~ompanhia Vale do Rio Doce; consolidou-se a vocação 

portuária do Estado, enalteceu-se a sua localização privilegiada: di 

versificou-se a economia, com a explosão do setor secundário, e dete~ 

tou-se um processo desenfreado de urbanização na Grande Vitória; anun 

ciou-se a atração/implantação dos chamados Grandes Projetos de Impac

to. 

Essencialmente baseadas numa economia de subsis 

tência e, posteriormente, numa economia primário-exportadora, as três 
\ ' 

fases regionais - litorânea, serrana e pioneira - configuram o ritmo' 

e a direção da ocupação (e degradação) do território, a marcha do ca 

fé. 

A na.6e. atual é de mudanças. são previstas, prin 

cipalmente a partir do momento em que os Grandes Projetos começaram a 

operar, transformações rápidas e desconcertantes. Quase 6 bilhões de 

dólares de investimentos, num Estado em que o orçamento não cobre se 

quer as despesas de pessoal, provocarão mudanças estruturais. 

Ao articular-se a fase atual do modo de produ -

çao capitalista, o Estado sofrerá i~pactos fatoriais,setoriais e es 

paciais, que o levarão a um processo de CJLelJCÁme.nto com taxas que se 

rão iguais ou maiores à média brasilei'ra de 1968/73, época do boom do 

mUagJte.. 
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Entretanto, umaantevisão do futuro próximo pe.!:, 

mite a afirmação de que, a c.uJtto e. me.cüo pI'..a.ZO.6, não será factível um 

processo de de..6e.nvolv~e.nto. A dinâmica concentradora do capitalismo ' 
se repetirá, agravada pelo fato de os Grandes Projetos apresentarem I 

baixo grau de integração ao aparelho produtivo local. Como enclaves , 

eles concretizarão mudanças estruturais até certo ponto desejáveis e 

fornecerão condições para que se verifiquem altas taxas de formação I 

bruta de capital fixo e de crescimento econômico. Mas serão incapazes 

de CÜ6.6em..i.noJr.. a.6 c.onqLÚ6ta.6 do cJte..6~e.nto em termos individuais, se 

toriais e espaciais. 

Assim, se a curto e médio prazos pode-se confi

gurar o quadro e a moldura de um processo de de..6autononúa ne.lat..tva,d! 

ve-se buscar, a longo p/tazo, meios para assegurar o de..6e.nvolv~e.i1to , 

que e a única saída para garantir a subsistência do Espírito Santo em 

níveis compatíveis com as tendências unitaristas do Estado Nacional e 

com as tendências oligopolistas e expansionistas do sistema capital i~ 

ta contemporâneo. 

Sem fazer a apologia da reversao da tendência I 

'.estrutural c.e.ntno-pe.n..t6~a, que é um fenômeno já detectado como int! 

grante da dinâmica do capitalismo, deve-se procurar melhores padrões 

de integração para o Estado, indicando alguns fatores que o podem le 

var ~ renegociar sua dependência. 

Acredita-se que as Proposições enfocadas a se 

guir podem atenuar, se implementadas, o processo de de..6autonomia nela 

Uva. 

Tais Proposições são as seguintes: 



PROPOSIÇAO I 

CeAto pacfJtã.o de. de6ce.nVw...Uzação óe.de!tai.. v-úal'ldo 1 

paJUt OI.> EI.>:tadol.> I maioll. con..tJr.ole. I.>obll.e. M de.wÕe6 

Ae.6e!te.nte6 aol.> pll.oble.mM locai!.>. 
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Vinculada, de certa forma, i Proposiçio I I I ,que 

recomenda um critério de alocaçio do Imposto sobre Circulaçio de Mer

cadorias (ICM) benéfico aos chamados EI.>ta.dol.> COl'll.>umldoll.e6, essa Prop~ 

siçio traz em seu bojo a intençio de implementar uma espécie de plan~ 

jame.nto nauonai.. pafltiupa.:U.vo. 

Somente factível se o volume de recursos contro 

lados pelos Estados subdesenvolvidos atingir proporções relevantes 

daí a sua I igaçio com a Proposiçio I I I - essa recomendaçio visa a fo~ 

necer is periferias uma capacidade relativa de participarem do proce~ 

so de tomada de decisões referentes aos seus próprios problemas. 

A despeito da tentativa de implantaçio do fede

ralismo no Brasil, com a Constituiçio de 1891, o país perpetuou sem 

pre a tend~ncia do fortalecimento vertical e horizontal de poder, .com 

as crescentes prerrogativas entregues ã Uniio e ao Poder Executivo 

respectivamente. A exceçio de sio Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, pelo menos até a Constituiçio de 1946 - que rest~ingiu drastica

mente a autonomia Estadual - costumava-se referir-se ã autonomia como 

mera descentralizaçio administrativa caracterizada legalmente. O g~ 
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verno federal subordinava-se aos interesses dos grupos dominantes nos 

grandes Estados, que dividiam o poder ~ configuravam uma esfera fede 

ral autoritária e arbitrária no exercício do poder em relação aos de 

mais Estados. 

o processo de perpetuação do Estado Nacional U 

nitarista, que alguns autores denominam de "Viagem redonda do Estado' 

Patrimonial ao Estado Burocrático-Autoritário", 91 tem ramificações 

que se iniciam no século XVI, aproximadamente. Com efeito, o ~onjunto 

da./.) Jte.laçõeJ.> de. pJtodução que. ~On.6.túUu a eJ.>.tJr.utuJta. e.~onôm-<.~a da .6ou.s:. 

dade. bJta.6ileÁ.M.., e.cüó-<.~ou uma . ~upeJteJ.>tJw.;tWLa. jwr1cLt~a e. poR.1t<.~a que. 

eJ.>pe.lhou .6e.mpJte., a óOJtmação de. uma eJ.>pêue. de. ~on.6uê.nUa. a.u.;totú:tâJUa.. 

No início, o encontro do Estado Patrimonialista 

português com o imenso espaço novo a dominar criou condições para a 

consolidação de um Estado Patrimonialista e burocratizado. Haviam cla 

ras tendências_central izadoras, devido ã impossibil idade - técnica, ~ 

conômica, militar e política - de fazer com que a presença portuguesa 

se estendesse para todos os pontos do território. Principalmente no ' 

Império (1822-1889), o Estado brasileiro conheceu uma organização ni 

'tidamente unitarista e centralizadora, perpetuando de forma contínua' 

a necessidade de exerce~ rígidos controTes sobre uma estrutura econo-

mica essencialmente baseada no setor primário. Era necessário ti rar 

o máximo de proveito do potencial de recursos naturais do Brasi 1. 

Com a Repúbl i~a, houve uma tentativa federal is

ta que não passou de um engodo para mascarar a domin~ção da política' 

ca.Óê ~om leite. - são Paulo/Minas Gerais. A essa época, os interesses' 

ascendentes dos cafeicultores paulistas - prejudicados no Império p~ 

91Ver, por exemplo, Fernando-Henrique Cardoso, op. cito 
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10 pacto implícito entre os interesses escravocratas dos senhores de 

terras e os interesses centralizadores da burocracia do Estado - en 

contraram uma brecha para a livre manifestação. E a autonomia esta-

dual prevista no regime federativo assegurou a escalada das novas 01 i 

garquias rurais, que estabeleceram elos entre si para ocuparem o p~ 

der' e lutar peto ea6ê e peto leite, simultaneamente. Assim, os inte -

resses dos Estados hegemônicos eram expressados no Centro Nacional 

ainda mais porque institucionalizou-se o fenômeno do eo~on~mo e a 

chamada polltiea do~ gov~nado~~ - mecanismo engendrado pelos Esta -

dos centrais para minimizar a autonomia dos periféricos e, inclusive, 

reduzir o-grau de re~resentatividade que esses poderiam obter no Con 

gresso. A política dos governadores tinha, também, beneficiários na 

p~6~. Só que esses beneficiários eram os dono~ da ~~ação loe~ 

cuja dominação era garantida pelas elites nacionais. Quer dizer, o b~ 

nefício às 01 igarquias locais não gerava benefícios para as regiões I 

em que mandavam. 

Em resumo, o período republ icano deu continuid~ 

de à configuração permanente de uma superestrutura política pautada I 

pelo elitismo central izador/autoritário. A superestrutura jurídica 

'·que tentou implementar u~ regime federalista, não conseguiu amortecer 

e/ou bloquear essa tendência. 

A Revolução de 1930, levaria o país a um perío

do de 15 anos de ditadura declarada, que redefiniria a estrutura de I 

poder e o sistema político, a partir de um processo de industrializa

ção/urbanização que incluiria a participação das classes médias urba

nas no quebra-cabeças político, social e econômico. Nascida desde o 

instante em que se percebeu, no início do século XX, que haviam duas 

estruturas ~conômico-sociais no Brasil - a agrária/comercial, enfra 

quecida, e a urbano/industrial, ascendentes - essa revolução engen 

drou transformações substanciais. 
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Iniciou-se ~ma dinimica de industrializaçio/ur

banizaçio; configurou-se nova estratificaçio social; 6ontaleceu-~e o 

gov~no 6ed~; expandiu-se o sistema educacional; tentou-se organi

zar a burocracia federal ã luz do modelo Weberiano. 92 

Refletindo a perspectiva internacional de im

plantaçio gradativa do planejamento e de intervençio estatal na econo 

mia, ap6s o sucesso do primeiro nos países socialistas e da segunda' 

com a ~evolução Keyn~~ana, a Revoluçio fez com que o Estado passasse 

a atuar de forma marcante como o principal organizador da vida nacio

nal. O aparato burocrático federal transforma-se qualitativa e quantl 

tativamente, através da ampliaçio dos serviços e da criaçio de inúme 

ras entidades da administraçio direta e indireta. ~ nesse período que 

começam a operar os ministérios do Trabalho, da Indústria e Comércio, 

da Educaçio e Saúde e da Aeronáutica, bem como o IAPC, IAPETEC, IAPI, 

IAA, IBC e, principalmente, o DASP - 6rgão que atuou no sentido de 

tentar consolidar uma dominaçio racional-legal no Brasil. 

O festival de siglas inicia-se aí e expande-se' 

depois de 1950, em plena vigência do chamado ~nt~egno democnático -
\1946/1964. A Petrobrás, o BNDE, o Banco do Nordeste e a SUDENE, contl 

nuaram o processo de intervenção estatal e, mais ainda, iniciam, efe

tivamente, a atividade de planejamento no país. 

Tendo o produto real brasileiro crescido em 

dia 4,6% ao ano entre 1930 e 1940, enquanto o pr00uto industrial 

cia, no mesmo período, a taxas anuais de 5,2%,93 o país parece 

--me 

c,res 

ter 

_ 92Nessa I inha de raciocínio, maiores detalhes sobre a Revolu -
çao de 1930 podem ser obtidas recorrendo-se a Gersina Alves de Olivei 
ra, liA Burocracia Weberiana e a Administração Federal Brasileira", T 

Revista de Administração PÚblica~ vol. 4, n~ 2 (julho/dezembro 1970), 
p. 47-74. 

,93 Ver Mário Henrique Simonsen e Roberto de Oliveira Campos, A 
Nova Economia Brasileira (Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1974) 
p. 4. 



, , 

.. 
, . 
, 

, 
, 
, 

, I 

- 126 -

contornado a grande depressão e nela ter encontrado motivação para mu 

danç.a de .6ua e.ó:tJw.:tv.Jza ec.onômic.a no .6 e'n.üdo da -trl.dU.6:tJU..a.Li.zaçã.o. O 

processo substitutivo de importações, consolidado principalmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial, parece ter permitido, ainda, taxas' 

anuais de crescimento do produto real de 5,1% entre 1941 e 1947 e de 

6,4% entre 1947 e 1956. 94 

Aliando-se a isso a crença na queda dos mecanis 

mos de me rcado e na i nva,l i dade da teor i a do f.aiM ez- Óa»te na s, dec. i 

soes econômicas, nascida do sucesso do planejamento central social is

ta e do aparato intervencionista de Keynes, estavam criadas as pre

-condições para efetivação do planejamento no Brasil. Na segunda meta 

de da década dos 40, o eÓeito demon.ótnaçã.o e, consequentemente, a e 

mergência do mito do desenvolvimento econômico, consolidaram a crença 

na factibilidade do planejamento para o desenvolvimento. De 1930 a 

1956, Getúlio Vargas, Dutra, e novamente Getúlio, balizaram essas mu 

danças na estrutura econômica e na superestrutura política. Planeja -

mento, desenvolvimento, industrialização e intervenção estatal passa

ram a ser as palavras de ordem. O pacto político aparou as arestas e 

permitiu a continuação das tendências unitaristas. 
\ ' 

O governo Kubitschek assumiu sob tais condiçõe~ 

Politicamente bem sustentado na aliança PSD-PTB, Juscelino marcou· o 

início de um processo ainda mais eufórico de crescimento. Hábil mani

pulador, ele transformou o desenvolvimento e a industrialização em 

bandeiras e, promovendo uma gama de. obras públ icas de impacto publ i c..!.. 

tário, deslanchou as indústrias automobilísticas e de construção na

val, construiu Brasília e fez com que o produto real conseguisse as 

inéditas taxas anuais de 8,3% entre 1957 e 1961. 95 

94lbid, p. 5. 
9 5 I b i.d, p. 6. 
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o P~og~a d~ M~ consubstanciava as inten 

çoes desenvolvimentistas de Kubitschek, e dava continuidade ao esfor

ço brasileiro de planejamento, iniciado no DASP com a preparação do 

PR.a.no QLÚnqu.~nal d~ OblUt6 ~ R~apaJte1.harn~.u:o da V~ne/.la Nauonal (1942), 

do PR.a.no d~ Ob~a6 (1943) e do Plano satt~ (1946/1950). Coo~~nado p~ 

R.a. eLU.~ :t~cnoc.Jl.á..t<.C1l blUt6ileJAa em~gm:t~, a paJt.;ÜJt da cOMoüdação' 

do Banco Naúonal d~ Ve/.I~nvolv..ún~.u:o Econânú.co, o Programa de Metas I 

logrou relativo êxito, devido à habilidade política de Juscelino em 

duas frentes. Em primeir~ lugar, ele util izou a al iança PSD-PTB para 

arno~~c~ a ~nólu.~nua do Pod~ L~g~lativo, à época tomado por um 

processo marcante de orientação democrática. Em segundo lugar, forta

leceu a adminis.tração indireta e os Grupos de Trabalho, co.u:o~nando ' 

0.6 p!toblema6 d~ emperramento da adm~~;(Aação di.Ae;ta. 

Com o êxito do Programa de Metas e da utiliza 

ção da chamada admi~;(Aação paJtctle1.a, ficaram patentes dois fatos: 

a) Mesmo num período de política partidária in 

tensa, o Brasil pautou-se pela consolidação das 

inúmeras prerrogativas do Poder Executivo e da 

União; 

b) A burocracia brasileira saiu do Governo Jus

celino fortalecida e deu continuidade à prática 

do elitismo centralizador/autoritário. Além dis 

50, Roberto Campos, Lucas Lopes, Gouvea de Bu

lhões e Eugênio Gudim, constituiram, a partir 

daí, a hoje denominada :t~cl1ocJtaua blUt6il~ . 

A partir dar, os contornos da viagem redonda do 

Estado Patrimonial ao Estado Burocrático-Autoritário, começam a ficar 

mais claros, ainda mais porque a história recente está viva na memó -

ria de todos. 
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Sucederam-se: a} o P.f.a.no TlLienal (1962) - uma 

das mais sérias tentativas de se implementar mudanç~ ~~ no 

Brasil, bloqueada pela problemática política vigente; b) a criação / 

/institucionalização do Ministério do Planejamento e da Coordenação I 

Geral; c) o Plano de Aç~a Econômica do Gov~no (1964/1966), que ser -

viu· para legitimar a emergência de Roberto Campos co·mo Super-Ministre; 

d) o P.f.a.no E~tnategico de V~envolvimento (1968/1970), em vigor na e 

poca da gestão Costa e Silva, quando Delfim Netto emergiu como Super

-Ministre; e) o 1 Plano Nacional de V~envolvime~~o (1972/1974); e f) 

o 11 P.f.a.no Nacional de V~e.nvolvimento (1975/1979).96 

A hipertrofia do executivo, legalizada pelos A 

tos Institucionais I, I I, I I I, IV e V, principalmente, e a supremacia 

da União, fortalecida a partir da Reforma Tributária de 1966/1967,pe.!:. 

meadas pela ascenção da tecnocracia, forneceram o quadro e a moldura l 

do estágio atual - burocrático/autoritário - do Estado Brasileiro. 

Insere-se aí,a problemática dos Estados subde -

senvolvidos. Drenados em termos econômicos-financeiros e em termos de 

autonomia política, eles ficaram ã mercê do governo federal. Em cer

\-tos casos, como o do Espfrito Santo, o orçamento estadual não cobre I 

sequer as despesas com pessoal. 

M~, como con~an ~ tend~n~/nec~~idad~' 

unli~tM e cen:tJta.U..zadoJta6 do E~tado Nacional, daad~ pOJt ~ua ~ 

:Uculação com a óMe atual do capU~mo, com ~ ~piJtaçõ~ loca.Á.J.>? 

A minimização do pJtoble.ma, panece co~~tiJz.. na 
te.nta:Uva de implementação :de um planejame_nto nacional pan:Ucipa:Uvo, 

aliado a um federalismo fiscal que possibilite maior alocação de re 

cursos para as periferias. 

96lbid, p. 47-78. 
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Cristalizou'-se no Brasil a prática do planeja -

mento autoritário, feito de cúna pana baixo. ~ o governo federal quem 

estabelece as prioridades desenvolvimeotistas nac!onais e lOQ~. ~ 

ele quem fornece os recursos. ~ ele quem dita tod~ as regras do jogu 

Buscando a perpetuaçao do ~~ quo - como for 

ma de mantê-la o máximo de tempo no poder - foi a burocracia federal I 

- ou tecnocracia, como preferem alguns autores - quem mais contribuiu 

para a vigência desse estado de coisas. V~t~ trancafiadas em seus 

gab i netes, essa nata da inteleúuilidade uen;t1.óiQa nauonal, mu i tas 

vezes d.istante da realidade de um país de dimensões continentais, não 

procura ver e ouvir as peculiaridades e expectativas locais. rormula ' 
os planos - quase sempre carregados de modelos transplantados de pai 

ses com problemas diferentes dos brasileiros - e exige o seu cumpri -

mento. Não se importa, inclusive, se o plano for destinado às gave

tas, por seu distanciamento da real idade local. 

A minimização desse problema tem, portanto, cor 

relação com a possibilidade de uma inversão de valores. As pnio~da

d~ nauon~ ~eJr1.am ~tabeleudM Qom um Jt~uUado oólido a paJt:túr. ' 

do atencUmento da ~oma de p~o~dad~ lOQ~. O planejamento ~eJr.ia. ~ 

6eti.vado de baixo pana chna, Qompa:Ubilizando-~e M inteJt~~~ ~pecJ. 

6iQo~ Qom o inteJt~~e geJtal, mais ou menos segundo a lógica hegeliana 

Isso será possível se: 

a) For implementado um federalismo fiscal que 

atenda, pelo menos relativamente, os interesses 

dos Estados periféricos; 

b) A responsabil idade pública dos governantes I 

for colocada à prova, pela viabilização da dem~ 

Q/taua ~ub~tan.tiva, à qual se refere Fernando I 
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Henrique Cardoso, da seguinte forma: 

"A questão básica não está em reafirmar a 'apatia' das' 

massas nem a condená-las ao conformismo oportunista, mas 

sim em reconhecer que a mobilização popular na reivindi 

cação de interesses próprios requer determinadas condi 

çoes para que possa ocorrer. Noutros termos, quando se 

considera que a cultura popular não é a mera reprodução 

da ideologia dominante e que as técnicas da propaganda' 

só se tornam pleriamente eficazes quando aliadas à repreE-. 

são, passa a ser politicamente fundamental a discussão' 

sobre a democratização da sociedade. Essa discussão tor 

na-se central quando se admite que o modelo de uma soci 

edade renovada não decorrerá da imposição de valores 

por um grupo 'iluminado' das elites, seja ele de que na 

tureza for: partido, punhado de heróis, Santos reforma

dores, etc., mas sim de uma ação comum, consci.ente e or 

ganizada das próprias camadas populares. 

"Por democratização, neste contexto, entende-se a capa

cidade de manifestação, pelas camadas populares, de 

seus pontos de vista, sem o terror da represália. Algu

mas vezes, em passado recente, essa manifestação torno~ 

-se posstvel na medida em que instituições reconhecida~ 

como as igrejas e os partidos, constituiram-se em abri

go para que as aspirações populares pudessem vir à to 

na. Dadas as peculiaridades da situação brasileira - em 

que ao autoritarismo tradicional justapõe-se' agora o ou 

toritarismo tecnocrático - torna-se necessária alguma ' 

forma de proteção, para que aqueles que se manifestam ' 

possam deixar entrever seus sentimentos, sem o temor de 
-qu~ a coerçao SociaZ dos poderosos faça-se sentir sem 
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apeZação. Do ponto de vista popular~ ainda que isso pa 

reça uma definição meramente negativa e subjetivista~Zi 

berdade é ausência de medo. Por extensão~ só será possí. 

veZ uma democratização substantiva quando se construi -

rem~ na esfera i~lstitucionaZ~ . organizações que viabiU

zem a expressão do sentimento popuZar sem que o temor ' 

estanque o protesto. Não basta~ embora seja condição n~ 

cessária~ um Estado de Direito. EZe se torna condição ' 

necessária porque~ ao 'limitar-se a vioZência do Estado' 

aos meios reconhecidos peZa 'lei e ,ao se definirem os 'li 

mites de sua ~egitimidade~ torna-se possí.veZ criar as 

outras instituições que abrigarão o povo para~ neZas e 

por seu intermédio (embora não exaZusivamente)~ criar -

-se o cZima de confiança que p-ermita transformar o que 

pode estar assegurado abstratamente na Lei em condição' 

de vida: o destemor da represáZia e a confiança no de 

senvoZvimento de organizações e instituições capazes de 

estimuZar conexões interpessoais e de sustentar ações ' 

coZetivas. uma perspectiva de democratização substanti

va supõe também um sistema fZuí.do de informações ~ . que 

permita o intercâmbio das experiências e dos desejos po 

puZares~ e a capacidade de propor aZternativas viáveis' 

(processo que requer conscientização e educação popu

Zar)~ em direção a uma ordem SociaZ mais iguaZitária e 

capaz de assegurar emprego~ aZimentação e abrigo para 

todos. 

"Noutros termos~ à 'ética' do consumismo diferido e do 

desperdí.cio dos ricos é preciso responder com o ideaZ ' 

do atendimento das necessidades Sociais bás1:cas de to 

dos.- Não há liberdade com medo e não há por.tanto possi-



- 132 -

bilidade efetiva de liberdade quandO a fome, o desempre 

go, a falta de educação para os filhos ou a falta de ca 

sa 'Y'ondam e roem a alma da maioria.,,97 

" 

97Fernando Henrique Cardoso, "Autoritarismo e Democratização 
o contexto da sociedade civil", in são Paulo 1975 - Crescimento e Po 
breza, editado pela Pontiftcia Comissão de Justiça e Paz da Arquidio7 

cese de são Paulo (são Paulo, ~diç~es Loyola, 1976), p. 150. 



, I 

PROPOSIÇAO II 

lmplemerz;tação do voto dl.J.dJU.:to.1., que daJÚa. 

maioJ!. J!.epJ!.e.6 e~vidade M MeM l!..UJl..aJ.l> e 

Mba,nCUJ dCUJ J!.egiõe.6 peJr.i6êJúc.CUJ do BJr.a.6il. 9 8 

- 133 -

Desde que o Presidente Ernesto Geisel convidou' 

os po 1 í ti cos br,as i 1 e i ros a exerc i ta rem sua -imaginação cJU.adOM pa ra 

enriquecer o esforço governamental no sentido de buscar formas para 

normalização política e retorno ao Estado de Direito, a discussão so 

bre o voto distrital tem sido constante nos debates levados ã efeito' 

no Congresso Nacional. 

A partir de 1974, o Governo da Revolução de 

1964 começou a perceber que sua legitimação dependia cada vez mais da 

abertura de alguns canais de comunicação entre o Estado e a Sociedade 

\ Civil, para que essa tivesse condições de manifestar seus interesses. 

Até então, a estabi 1 idade pol ítica do BrasIl, , 

sob um regime autoritário, deveu-se ã dois fatores. Primeiro, foi po~ 

sível devido ã legitimação pela eóic.ãc.ia, já que a partir da difusão' 

do chamado mi1agJ!.e bJr.a.6ileiJr.o, o re~ime passou a ser visto como bené

fico para o atendimento das aspirações desenvolvimentistas nacionais. 

Além disso, J!.eduzindo a pantic.ipação populaJr., foi possível compensar' 

o retrocesso da institucionalização política. 

98As afirmativas constantes do ~epoimento do Prof. Stélio Dias 
ao autor, enriqueceram a elaboração' dessa Proposição. 
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Entretanto, os efeitos da crise do petróleo e 

do modelo econômico adotado, sobre a p~6o~a»c~ da economia nacio

nal, além da exarcebação da violação dos direitos humanos, começaram' 

a colocar em dúvida as qualidades do regime. Sentiu-se necessidade de 

promover uma abertura 'política, implantando-se um novo modelo políti

co. 

Embora a democracia representativa tenha evolui 

do, no Brasil, mais a nível formal do que propriamente ao nível real, 

devido ao confronto permanente de interesses regional istas, cliente -

listas e personal ist~s, o autoritarismo não parece ter mais condições 

de permanecer legitimado. Segundo Roberto Campos,99 chegou-se a um 

grau suficiente de diferenciação de estruturas e de articulação de in 

teresses grupais e regionais que tornaria instável e impermanente a 

consolidação de formas violentamente ideológicas e rigidamente hierár 

quicas de comportamento político. 

A reconciliação popular e a institucional ização 

polít.ica representam, a partir do diagnóstico da situação vigente,fo~ 

mas de implementar as modificações estruturais que a conjuntura exig~ 

Uma dessas modificações diz respeito ao voto 

distrital, que pode dar, pelo menos, maior representatividade as a 

reas periféricas do Brasil, incorporando-as efetivamente ao processo' 

decisório nacional. 

Assim, a indagação de qual seria o melhor siste 

ma eleitoral para um país onde o desenvolvimento constitui-se em fun 

ção de fenômenos exógenos av seu contexto, coloca-se a partir daí. 

99Mário Henrique Simonsen e Roberto de Oliveira Campos, op. 
cit., p. 231. 
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Qual seria.o sistema eleitoral capaz de forne -

cer as pessoas oportunidade de escolher os mais aptos para represe~ 

tê-Ias. e de ajudar a fornecer ao regime uma oportunidade de promo -

ver uma reconciliação com o povo e a institucionalização política? 

Historicamente, os partidos políticos brasilel 

ros nao escapam de graves acusações: no plano dos princípios, a inde~ 

finição; na prática, a falta de organização em moldes democráticos 

onde seria possível que as decisões tomadas retratassem as tendências 

das bases. Para isso, o corpo partidário teria que ser estruturado de 

forma atuante, nutrido da seiva popular. 

As culpas recaem sobre os ombros dos dirigente~ 

Com alguma injustiça, não são divididas com o resto do eleitorado qu~ 

passivamente, aceitou o sistema elitista e não bateu às portas dos 

partidos para levar-lhes a sua opinião. As cúpulas, para compensar a 

ausência dos quadros partidários, montaram um sistema de organização ' 
paralela, onde os simpatizantes se vi~culam aos partidos atrav~s de 

intermediários, aspirantes eventuais à candidatos nas eleições. 

A t~cnica se repete tanto nas areas urbanas 

quanto nas rurais. Como elemento a ser consultado capaz de influenci

ar as decisões partidárias, a participação do eleitor ~ inexistente. 

Não existindo compromisso e responsabil idade'e~ 

tre partido e eleitor, as cúpulas dirigentes apropriam-se dos desti -

nos partidários, atuando de cima para baixo e de baixo para cima, num 

jogo de interesses vinculados e fechados que as tornam fortes e impe

dem o desenvolvimento das bases partidárias. t aí que se planta a es 

tagnação dos partidos, incapazes de absorver e encaminhar os novos 

contornos de um debate que vai se tornando crescente em algumas áreas 

da opinião pública. 
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Assim, nao se pode assegurar que existe repre -

sentatividade. Como também não se pode' garantir que a representação' 

vigente não se pulverizará ao sabor das novas contingências ditadas' 

pel~ novas variáveis integrantes do crescimento econômico pautado em 

capital alienígena e interesses exógenos. O sistema eleitoral só exis 

te de forma aparente, faltando-lhes os três requisitos básicos que, 

segundo Pedro Calmon,lOO contribuem para que a prática eleitoral cor

responda à teoria: vitalidade partidária, mobilização ideológica e 

formação de opinião cívica. 

Desprovida de tais ingredientes, a dieta polítl 

ca nao foi das'm~is generosas, tanto no Brasil quanto no Espírito San 

to. Representou sempre o quadro brasileirodeunademocraciacapenga,sem 

independência para julgar e sem uma verdadeira representatividade. 

Como resultado disso, não se gerou uma cultura' 

política, entendida aqui como um conjunto de valores que a comunidade 

expressa de maneira contínua, estável e coerente, como base sólida p~ 

ra o sistema político. 

Além de prender-se às funções básicas de manu -

tenção e adaptação do sistema político,o conceito de cultura políti

ca tem a ver, também, com uma função relevante que emerge sobretudo' 

nas comunidades em desenvolvimento: o da mudança e modernização do 

sistema, mediante a aplicação do conceito complementar de desenvolvi

mento político. 

A nova posição do Espírito Santo, como pólo de 

atração econômica, tenderá a esvaziar seu conteúdo político. Variá -

looPedro Calmon, História das Idéias PoZ{ticas, (Rio de Janei
ro, Freitas Bastos, 1952), p. 403. 
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veis já mencionadas de forma su~erficial anteriormente, não se de 

senvolveram no tempo e a cultura política estagnou-se. Mas, se espaci 

almente o Estado poderá sair da condição de periferia para a de pólo, 

presume-se que novos condi c i ona'ntes po 1 í ti cos poderão fornecer contor 

nos diferentes ao seu processo de transformação. 

Insere-se aí a validade da implantação do voto 

distrital, que poderia transformar-se numa fonte de poder político,f~ 

zendo com que o Estado renascesse das cinzas políticas que ajudou a 

construir e firmando, por outro lado, uma liderança efetivamente 10 

cal. A partir daí, se teria um processo de poder onde se reuniria as 

condicionantes dialéticas explicitadas por Hélio Jaguaribe: a vigên -
cia e a va.-Udez. Segundo esse autor, "as forças que realmente config!:!;. 

ram a sociedade e exprimem o regime social vigente tendem a se reves

tir de validez e a imprimir a seu comando~ além da efetiva vigência ~ 

algo que intrinsecamente apele para sua observância~ ou seja~ vali

dez. Diversamente~ as fo~lações dotadas de validez suscitam a aspi

ração de que se carreguem de eficácia real~ tornando compulsiva sua 

observância~ ou seja~ suscitam'sua vigência."lOl 

" 

Ainda mais, para complementar o raciocínio, Ja 

guaribe diz o seguinte: 

"Funda-se a ordem de vigência - considerada a questão 

em seu aspecto mais amplo - no fato de o grupo social ~ 

sendo como é~ se impor como tal. Em outras palavras e 

em tenmos mais estritos de ciência polttica~ no fato de 

que o poder é o processo pelo qual a comunidade tutela' 

o regime social vigente e assegura~ de acordo com o tal 

l'OlHélio Jaguaribe, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimen
to Polí,tico~ (R i o de Jane i ro, 'Paz e Terra, 1972), p. 69. 
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regime~ a realização de seus fins. De seu lado~ funda -

-se a ordem da validez no fato de as relações humanas ' 

só se poderem travar através da mediação da cultura. A 

ordem da validez é a vigência de uma cultura dada e~de~ 

tro de cada cultura~ constitui a pauta de significação' 

e de valores de todas as comunidades."lo2 

o que. ~e. due.ja c.om o voto cü.6:tJrJ..;ta..,t e. exlU:ame.n 
:te. o que. Hélio Jagu~be. de.óe.nde.: a vigêncla e. a vatide.z. 

Finalmente, deve-se ressaltar que a problemáti

ca referente a c.omo deve ser implantado o voto distrital, foge ao in 

teresse do presente trabalho. Por enquanto, so é relevante explicitar 

po~ que. ele deve ser implementado. 

" 

102 I b i d, p. 69. 
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Anal isando-se a evolução do sistema tributário' 

naciona1,103 verifica-se que ele evoluiu gradativamente no sentido de 

fortalecer financeiramente a União e de conso1 idar a tendência centra 

lizadora do Estado Nacional. A Emenda Constitucional n~ 18, de 

01.12.65, é que deu substância às reformas efetuadas no Brasil, em 

termos tributários, já que as Constituições de 1967 e 1969 pouco alte 

raram os objetivos que a integravam. 

" 

A partir do final dos anos '60, então, a União' 

passou a contar com a maioria dos tributos. Especificamente, estão 

sob a sua tutela os seguintes impostos: a) imposto sobre a importação 

de produtos estrangeiros; b) impo~to sobre a exportação de produtos' 

para o estrangeiro; c) imposto sobr~ a propriedade territorial rural; 

d) imposto sobre a renda; e) imposto sobre produtos industrializados' 

(IPI); f) imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros e títu

los e valores mobi1 iários; g) imposto sobre serviços de transporte e 

l03Ver Aloisio Barbosa de Araújo, Maria Helena T. Taques Horta 
e Cláudio Monteiro Consider~,Transferências de Imposto aos Estados e 
Munic{pios (Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1973). 
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comunicações; h) imposto sobre cambustíveis e lubrificante.s (IUCL) 

i) imposto sobre energia elétrica (IUEE); e, j) imposto sobre mine 

rai s. 

Ao~ E~tado~, couberam os impostos sobre trans -

mi ssão de bens imóve i s e. de. opeJtaç.õu 1te1.a..:U.va.6 a cJJtcu1.a.ç.ão de. me.ltc.E; 

do~ (ICM). Aos municípios, finalmente, atribuiu-se os impostos só 

bre propriedade predial e territorial urbana e sobre serviços de qual 

quer natureza, não compreendidos na competência tributária da 

ou dos Estados (ISS). 

União 

As relações fiscais intergovernamentais ganham' 

significado no Brasil, na medida em que se vem pretendendo reduzir as 

desigualdades regionais também através da manipulação de variáveis de 

finanças públicas. Em outras palavras, o sistema tributário implantado 

em 1966/67 pretendeu, através da utilização da sistemática de transfe 

rênciadeimpostos aos Estados e Municípios, atingir dois grandes obj~ 

tivos. Por um lado, desejou-se elevar o nível de oferta de certos ser 

viços básicos, sem que o governo federal fosse obrigado a executar di 

retamente tais tarefas - aí, estão incluídos os setores de transpor -

\ tes, de energia elétrica, de educação e de saúde~ Em segundo lugar,as 

transferências integram o conjunto de instrumentos utilizados para re 

dução dos desníveis inter-regionais. 

~ claro que os dois aspectos podem ser conflt -

tantes, já que a redistribuição pode implicar sacrifício do objetivo' 

de maximização do crescimento. 

o que se tem verificado, entretanto, é que o 

primeiro objetivo - elevação do nível de oferta de certos serviços 

vem sendo cumprido com relativa eficiência, enquanto que o objetivo I 

de redistribuição está longe dOe ser atingido. Com efeito, Aloisio Bar 
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bosa de Araújo, Maria Helena T. laques Horta e cláudio Monteiro Con 

sideralO~ chegaram à conclusão que, a partir da reforma tributária, ~ 

centuou-se a dependência dos Estados de mais baixo nível de renda dos 

recursos transferidos pelo governo federal, reduzindo-se, inclusive, 

a autonomia estadual na alocação de recursos, já que a maior parte 

das transferências tem suas aplicações definidas a p~o~ pelo pro

prio governo federal. 

A luz dessas considerações gerais sobre o atual 

sistema tributário nacional, cabe buscar, pelo menos, uma pequena br~ 

cha para alterar o estado de coisas vigente. E, a~, nasce a indaga

ção: como melhorar as posições relativas dos Estados de baixa renda? 

Parece óbvio que o ideal - e relevante - seria 

a definição, no global, de uma espécie de ~~o Rob~n Hood, onde 

'mais tiros seriam dados nos mais priviZegiados e mais recursos se

riam fornecidos aos menos priviZegiados."los Inclusive, acrescentar -

-se-ia o maior grau possível de autonomia no uso do tributo~ 

Entretanto, isso não parece factível a curto e 

\ médio prazos; impl icaria em mudança6 ~t~'que poderiam ser pr~ 
postas, mas que não teriam o menor compromisso com a realidade. 

Se há a pretensao de que a Proposição tenha um 

mínimo de vínculo com a realidade, ao mesmo tempo em que se procura I 

não incorrer no erro de remar ao lado da maré, cabe recomendar .uma 

reavaliação nos critérios de arrecadação e alocação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias. 

lO~lbid, p. 116. 

losAfirmativa baseada nas observações feitas por Lélio 
gues, em resposta ao questionário enviado pelo autor. 

Rodri 
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o Imposto sobre Circulaçio de Mercadorias (ICM), 

substituiu, a partir da Reforma Tributária da segunda metade dos anos 

60, o chamado Imposto de Vendas e Consignações (IVC). 

A diferença básica entre os dois consiste no fa 

to de que o IVC é recebido em e~eata, isto é, cumulativamente: a ca-
-da operaçao do processo mercantil, do produtor ao consumidor final, o 

produto é tributado, independentemente da carga fiscal que tenha su

portado em fase anter i or., "Suas taxas são uniformes para todas as ca

tegorias de produtos, repetindo-se em cada operaçao de venda de que 

forem objeto e seguindo a escala crescente dos preços, desde o prod~ 

tor inicial até, ao consumidor."lo6 Já o ICM nio é cumulativo: embora' 

cobrado em cada fase do processo de circulação, em cada uma delas de

duz-se, para efeitos fiscais, o montante arrecadado pelo fisco nas 

fases anteriores; assim, cada operaçao suporta o ônus tributário ape

nas sobre o valor acrescido ao produto apos a operação anterior. 

Principal componente das receitas próprias dos 

Estados, o ICM tem causado infindáveis discussões entre os chamados' 

E~tado~ COn6umido~~ e E~tado~ P~oduto~~, a partir do instante em 

\que se chegou ã conclusão de que ele beneficia os segundos em detri 

mento dos primeiros. Com efeito, a substituição do IVC pelo ICM 

acarretou profundas modificações. Sendo o ICM um imposto que inci

de sobre o valor adicionado, é gerado em menor escala nos Es 

tados 

senta 

nível 

de baixo nível 

altos índices 

de renda e/ou 

de atividades 

de produtiviçade 

industrializados. 

econômicas, enquanto 

naqueles Estados de 

Como ele tem 

apre -

alto 

a 1 í quotas 

e fatos geradores idênticos em todos os Estados, conclui-se que a 

carga tributária potencialmente disponível num Estado de baixa renda 

é muito menor do que nos de alta renda. O Espírito Santo, por exem-

l06 Hélio Pontes e José Maria Dias, "O Sistema Tributário Bra
sileiro", Revista Brasileira de Estudoi? Pol{ticos, n'? 29 (Julho/1970) 
p. 115. 
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pIo, segundo dados apresentados por CarlQs Antônio Rocca,107 teve uma 

participação relativa na arrecadação do rvc de 1960 da ordem de 1 ,2~ 

enquanto que a sua participação na arrecadação do rCM de 1968, foi da 

ordem de 0,6%, deflacionados os valores absolutos pelo índice de ren

da interna. 

Para minimizar o problema da reduzida particip~ 

ção dos Estados consumidores no produto gerado pela arrecadação do 

ICM, torr.a-se necessário implementar a alternativa que cOn6~te, ~1m 

p.t~mente, na. ILeduç.ão ~ub~ta.nUa..e. da ruquota. de rCM a ~etr. aplicado ' 

M opetr.aç.õ~ ,[ntetr.~.ta~. 

Tomando-se as alíquotas vigentes em 1971 - 15% 

para operações interestaduais e 16,5% para a macroregião sudeste - p~ 

de-se montar um exemplo hipotético para ilustrar os ganhos que tal 

alternativa proporcionaria aos Estados consumidores. 

Na ~Uuaç.ão ewtente ant~ da 1mpla.ntaç.ão da 

a..U:etr.nruva, poder-se-ia ter o segu"inte fluxo: 

- Valor da Mercadoria no. Estado Produtor: 

Imposto cobrado pelo Estado Produtor (15%): 

- Valor Adicionado no Estado Consumidor: 

Imposto Cobrado pejo Estado Consumidor: 

( 16 ,5% - 1 5%) 

1.000,00 

150,00 

1.150,00 

100,00 

1.250,00 

60,00 

1.310,00 

l07Carlos Antônio Rocca, "O leM e o desenvolvimento nacional", 
Revista de Finanças PÚbZicas~ n~ 308 (Março/Abril 1972), p. 82. 
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RESUMO: - Arrecadaçio do Estado Produtor: 150,00 

- Arrecadaçio do Estado Consumidor: 60,00 

TOTAL: 210,00 

Na" h~ação exihtenie apÕh a implantação da ai 

tennatlva, considerando-se, por exemplo, uma reduçio da alíquota a 

ser aplicada às operações interestaduais da ordem de 50%, ter-se-ia o 

seguinte fluxo, partindo-se dos mesmos dados: 

- Valor da Mercadoria no Estado Produtor: 

Imposto.Cobrado pelo Estado Produtor (7,5%): 

- Valor Adicionado no Estado Consumidor: 

Imposto Cobrado pelo Estado Consumidor: 

RESUMO: - Arrecadaçio do Estado Produtor: 

- Arrecadaçio do Estado Consumidor: 

TOTAL: 

1.000,00 

75,00 

1.075,00 

100,00 

1.175,00 

119,00 

1.294,00 

75,00 

119,00 

194,00 

-A partir do exemplo, tem-se uma noçao do cara -

ter redistribuitivo da alternativa. Poder-se-ia argumentar que, a cu~ 

. to prazo, a soluçio teria efeitos negativos sobre a taxa de crescime~ 

to do país, na medida em que os Estados centrais passassem a ter men~ 

res condições para manutenção da infra e super estruturas urbanas exi 

gidas por seus respectivos processos dinâmicos de industrialização. A 

longo prazo, entretanto, devido ao fato dos Estados consumidores e p~ 

rifiricos passarem a ter condições de sustentar um ritmo progressivo ' 
de industrialização, as taxas de crescimento do país como um todo se 

riam retomadas. E o ~ehc{n1ento poderia tomar contornos de dehenvolv~ 

mento. 



PROPOSIÇAO IV 

PJt.epCUta.ç.ã.o de um .6-wtema educacion.al. voUado 

pCUta. a 6oJt.maç.ã.o e o ap~oJt.amen.to de e.ópe~ 
wta.6 de tU.vw médio e .6u.petúoJt. e, plÚn.ci

palmen.te, pCUta. a 6oJt.maç.ã.o de decision-makers 109 
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Das transf?rmações que se processarao a partir 

dos Grandes Projetos de Impacto, a que diz respeito ao alijamento das 

lideranças locais e à descaracterização da identidade estadual, é a 

que mais chama atenção e a que mais exp~cita o processo de de.óau.ton.o 
rrú.a Jt.ef.a;tt v a. 

o Espírito Santo da área da Grande Vitória, se 

rá diferente do Espírito Santo do i~terior. Uma identidade metropoli

tana carregada do etho.6 metropolitano, contra uma identidade rural 

\-que ainda deverá preserv~r os antigos interesses e valores capixabas. 

Politicamente, haverá a justaposição de interesses, servindo-se muito 

mais à interesses particularistas, em detrimento do interesse do Esta 

do enquanto espaço inserido num contexto de geopolítica de autonomia' 

relativa. 

Esse processo, decorrente da velocidade das 

transformações e da reversão da tendência a escassez, bloqueará uma 

sedimentação relevante das idéias capazes de reformar a cOYl..6ciên.cia ' 

1090S depoimentos dos Professores Stélio Dias e Arlindo Villas 
chl Filho ao autor, enriqueceram a Proposição. 
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locai.. Por isso, a problemática educacional vem a tona, como forma vi 

ável para conter a alienaçio do trabalhador e do empresariado locais. 

Caberá equacionar um sistema educacional que v~ 

lorize e estimule o conhe~ento e a visão global/estrutural em detrl 

mento da 1n6oromação e da visio especializante; que procure etabo~ r 

o~ conhecimento~ em busca do po~ que, em detrimento do como; que estl 

mule um p~oc~~o contInuo de ap~endizado e m~nimize a ~endên~a do en 
~htamento p~o6~~o~-a.eu.no. 

~ claro que o sistema educacional precisará fo~ 

mar e aperfeiçQar especialistas de níveis médio e superior, para ate~ 

der a demanda de c~o p~azo dos Grandes Projetos. Esse será' o lado I 

quantitativo da moeda. Entretanto, deverá estar a proporção quatit~ 

va, capaz de formar, a longo p~azo, uma elite pensante apta a panti~ 

~ do processo decisório. Esse deverá ser o objetivo maior, na tent~ 

tiva de miniml.zar o processo educacional imediatista é pragmático,vol 

tado para o atendimento do mercado de trabalho, de uma estrutura eco

nômi ca v,[gente num deteromhtado momento. 

A idéia de que a educaçio é uma forma de inves

timento e justificada pelo fato de que ela gera um fluxo de renda du 

rante a permanência do indivíduo no mercado de trabalho. 

Na verdade, o impacto da educaçio se processa I 

de várias maneiras, ressaltando-se, inicialmente, que ela torna o in 

divíduo mais produtivo e mais capaz. Sob tal prisma,' educação é um 

investimento e, de certa maneira, é bom que assim a conceituem. 

Mas, o grande problema que se coloca para o sis 

tema educacional de um Estado que está prestes a atingir o estágio 

rostowniano da decolagem ~a o d~envo.e.v~ento é exatamente essa vi 
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sao pragmática da educação. Ela é vista sob o ~pecto Quantitativo, ou 

sob a visão mágica dos números que devem ser atingidos para atender-sei 

a uma det~nada eótnutuna, num deterom~nado ~empo; o indíviduo e es 

quecido. O sistema educacional, então, deixa de ser um sistema, tornan 

do-se uma peça de uma· estrutura cada ~ez mãis escravizante e portadora 

dos tentáculos imedíatistas do fato econômico puro e simples. 

~ certo que o Espírito Santo necessitará de pe~ 

soal apto para o mercado de trabalho a ser instalado. t certo que deve 

rá prover pessoal apto a participar, inclusive, do processo decisório l 

e de formar uma elite pensante. 

Entretanto, nada disso invalida pretens6es de 

longo prazo no .6entido de .6e ~eJtwn .6~~ema educacional. voti.a.do paJta. 

uma c.u..Uwz.a.i paJr.tindo do Jt..eg~onal. paJta. o nacional., num pJt..oceó.60 ~ê.

ilco, abeMo à.6 ~dú~ do.6 O~.6, m~ ~une a pÚI.UJt..açã.o du.6~ no 

ceJtne de .6ua U.6 ~ncia. 110 

Sobre o ~pla~e de sistemas escolares, Aní 

sio Teixeira diz o seguinte: 

"Entpe as instituições sooiais~ sabemos que a esoola ~ 

mais que qualquer outra~ ofereoe~ ao ser transplantada~ 

o perigo de se deformar ou mesmo de perder os objetivos 

A esoola já é de si uma instituição artifioial e inoom

pleta~ destinada apenas a suplementar a ação eduoativa' 

muito mais extensa e profunda que exeroem outras insti

tuições e a própria vida. Deve~ portanto~ nao só ajus -

tar-se~ mas inserir-se nooontexto das demais institui

çoes e do meio sooial e mesmo tísioo. A verdade é que 

110A afirmação e do Prof. Stélio Dias. 
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a escola~ como instituição~ não 'pode verdadeiramente 

ser transplantada. Tem de ser recriada em cada cultura~ 

mesmo quandb essa cultura seja politicamente o prolonga 

mento de wna cultura matriz. ,,111 

o pragmatismo proveniente da euforia desenvolvi 

mentista já difundida no Espírito Santo, poderá gerar consequências I 

desastrosas, a partir do momento em que o qu~vo - cultura e co 

nhecimento - seja substituído pelo quantitativo - informação para a 

plicação imediata. 

o curto pr~zo nao pode obscurecer o longo prazo 

Sob esse prisma, a educação tem que se constituir'na última fronteira 

das soluções imediatistas, para evitar que a escola venha a ser uma a 

agência de ~einamento, sem nenhum compromisso com a transmissão da 

cultura. 

Isso evitará atrocidades como as que ocorrem na 

Europa, descritas da seguinte forma por Ortega Y Gasset: 

"El carater catastrófico de la situación presente euro

pea se debe a que el inglés medio~ el francés medio~ el 

alemán medio son incultos~ no poseen el sistema vital ' 

de ideas sobre,el mundb Y el hombre correspondientes al 

tiempo. Ese personaje medio es el nuevo bárbaro~ retra

sado com respecto a su época~ arcaico Y primitivo en ' 

comparación com la terrible actualidad Y fecha de sus 

problemas. Este nuevo bárbaro es principalmente el pro

fessional~ más sabio~ pero' más inculto también - el in 

geniero~ el médico~' el abogado~ el cient{fico.,,112 

111Anísio Teixeira, "Valores proclamados e valores reais nas I 

instituições escolares brasileiras", Revista do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos~ n~ 80, 1968, p~ 63. 

112José Ortega Y Gasset, ~sión,de la Universidad, (Madrid, E 
diciones Revista de Occidente, 1965), p. 30. 
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o perigo do sistema educacional engajado aos 

fatos econ6micos e voltado para conse~uçio de objetivos imediatistas, 

é contribuir para a formaçio de legiões de novos bárbaros, sem terra, 

sem costumes, sem tradições e sem cultura, mas aptos para o sistema I 

econ6mico. 

A diminuiçio da d~auxonomia ~elativa tem a ver 

com um processo educacional integrado e voltado para objetivos de lon 

go prazo, capaz de transformar e de criar as condições necessárias ao 

d~envotv~enXo, através da inquietaçio, da crítica, da criatividade' 

e da participaçio permanentes; Através do estímulo ao ~ub~tantivo, em 

detrimento do adjetivo. 



PROPOSI(;AO V 

E~tZmulo~ ã ~rnpiantação de ernpneen~ento~ 
ã jUhante e a montante do~ Gnand~ pnoje 
W~, com v,ú,t.a.. ao inC-nernento do vo.tume de 

hnpo~tM Mnec.adadM püo E~t.a..do. 
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Levando-se em conta que os Grandes Projetos nao 

possuem o efeito multiplicador das verdadeiras indústrias motrizes,d~ 

sejável para consolidar um processo de d~envoivimento, e que, além 

disso, não possibilitarão ao tesouro estadual o incremento de receit~ 

necessário, cabe aproveitar os poucos iinkag~ que eles apresentam. 

Então, se os incentivos fornecidos pelos gove~ 

nos federal e estadual para atrair os Grandes Projetos impedirão i~ 

crementos relevantes na receita tributária do Espírito Santo, as cha-

\madas indústrias complementares e satélites passam a constituir a po~ 

sibilidade que o Estado tem para buscar um volume de receitas pr~ 

prias via leM, principalmente, compatível com o porte que o C-ne6c~men 

W econômico vai assegurar-lhe. 

Tendo em vista a caUhaçao cumulativa do~ Gnan -

de6 Pnojeto~, apresentada na Figura I, no capítulo anterior, tem-se I 

que as oportunidades industriais configuradas ã jusante e ã montante l 

desses empreendimentos são ~s seguintes: 113 

113Ver Lélio Rodrigues, op. cit.,p. 44. 
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1) 'A JUSANTE 

a) Do Complexo Siderúrgico: cimento, tubos, arames, laminados, tr~ 

filados e tanques, além de diversos í 

tens nos ramos da mecânica, química,m~ 

terial ,elétrico e material de trans-

portes; 

b) Do Complexo Pára-Químico: papel, madeira aglomerada, breu,cel~ 

fane, terebentina, sacos, embalagens e 

pratos de melamina; 

2) 'A MONTANTE 

a) Do Complexo Siderúrgico: tubos, refratários, estruturas metáli

cas, mangueiras industriais, cabos elé 

tricos, eletrodos, ferro liga, cal hi 

dratada, corpos moedores e fundições; 

b) Do Complexo Pára-Químico: insumos agrícolas - cal, adubos, sac~ 

las plásticas, equipamentos - e quími

cos - barrilha, soda cáustica, cloro,~ 

cido sulfúrico. 
" 

Além dessas oportunidades, sabe-se que haverá ~ 

feitos sobre a extração mineral, sobre a agro-pecuária, sobre a silvi 

cultura, sobre a indústria de construção civil e sobre as indústrias 

de bens de consumo, além dos efeito~ presumíveis sobre o terciário' 

super-mercados, hotéis, comércio e transportes, principalmente. 

Não é possível, ainda, quantificar o incremento 

tributário que seria propiciado pelos empreendimentos complementares' 

e satélites, mesmo porque a maioria deles não se consolidou efetiva -

mente. 
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De qualquer maneir~ i ficil prever que o aporte 

de recursos sera expressivo em relação aos quantitativos atuais, emb~ 

ra seja possível saber, tambim, que ele seri inexpressivo em vista do 

que seria conseguido se os Grandes Projetos tivessem maior grau de in 

tegração com o aparelho produtivo local e se os governos federal e es 

tad~al não tivessem fornecido incentivos fiscais. 

Mesmo com a vigência da atual sistemitica de a 

locação dos recursos do (CM, que prejudica os Estados Consumidores, o 

volume de recursos e relativamente significativo. 

Cabe, então, uma ação do poder públ ico estadual 

no sentido de p~omov~ as oportunidades induzidas'pelos Grandes Proj~ 

tos e, principalmente, mobilizar o empresariado local para apropriar

-se do que for possível. 
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PROPOSl{;AO VI 

COn6 ecuç.ão de mMoJt e6ic.ãúa. na atividade 
6inanciadoJta e acompanhadoJta. do Banco de 

Veóenvolvimento do E~pZJtito Santo. 
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o B,anco de Desenvolvimento do Espírito Santo,p~ 

derá constituir-se em instrumento básico para que as oportunidades de 

investimentos induzidas pelos 'Grandes Projetos sejam apropriadas pri~ 

cip3lmente pelo- empresariado local. 

Historicamente, o Banco nao foi capaz, por sí ' 

so, de estimular/promover um processo de desenvolvimento para o Espí

rito Santo. Sua capacidade financiadora não permitiu que ele induzis

se a implantação de empreendimentos motrizes e, então, sua atuação' 

limitou-se ã pequenas e médias empresas. 

Entretanto, o poder públ ico estadual deve aten-

tar para o fato de que, a partir de agora, o Banco pode ser utilizado 

para que as oportunidades induzidas pelos Grandes Projetos sejam apro

priadas pelo empresariado local. Com efeito, na medida em que seu- 'ca 

pital passou de 44 para 123 milhões de cruzeiros, também a sua capacl 

dade financiadora aumentou, já que existe uma relação indicando que o 

financiamento máximo que ele pode conceder é igual a15 vezes o seu 

capital. Em outras palavras, se antes ele podia financiar projetos 

que envolvessem investimentos de até 660 milhões de cruzeiros, agora' 

esse limite passa a ser de 1,8 bilhões de cruzeiros. 
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~ certo que a magnitude dos investimentos envol 

vidos na implantação das oportunidades complementares e satélites aos 

Grandes Projetos, será em certos casos, superior à atual capacidade do 

Banco de Desenvolvimento. Mas, muitos deles, certamente, poderão ser 

financiados pelo pr6prio Banco. O que .implica em dizer que o empresa

riado local poderá candid~-~e a uma p~cipação eóetiva no pnoc~ 

~o de cn~cimento assegurado pelos Grandes Projetos. 

Ao lado da utilização da capacidade financiado

ra como instrumento de apropriação local d~cportunidades induzidas, 

deve-se melhorar a capacidade acompanhadora do Banco. Na medida em 

que o Espírito Santo ainda carece da existência, tanto em termos qu~ 

litativos quanto em termos quantitativos, dos chamados empneendedon~ 

caberá ao Banco uma responsabilidade muito grande no sentido de acom

panhar o desempenho operacional das atividades por ele financiadas. 

Fornecendo apoio financeiro na fase de implant~ 

çao e apoio gerencial na fase de operação dos empreendimentos apropri 

ados localmente, o Banco de Desenvolvimento contribuirá para a minimi 

zaçao da d~autonomia neiativa. 
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PROPOSIÇAO VII 

Implementação de e~o gnau de deheoneentnação 
da eeonom~a na~onal,v~ando a não aglom~ação 
do~ invehtimento~ no~ m~o~eh pólo~ do paZh l14 
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Ao ingressar desde 1930 no estágio de industri~ 

lização que vir-ia a substituir gradativamente a fase primário-export~ 

dora que caracterizou sua economia por longos anos, o Brasil marcou I 

sua integração ao sistema capitalista ocidental, determinando, ao mes 

mo tempo, a ocorrência de um fenômeno próprio da dinâmica do modo de 

produção capitalista: a formação/consolidação dos centros e das peri

ferias. 

Consolidando expontaneamente o desenvolvimento' 

dos chamados Ce~o~ Na~on~ - o pólo local izado no eixo Rio-são 

Paulo, complementado pela area industrial de Minas Gerais -o capita-

lismo brasileiro acomodou em seu bojo a dinâmica e o confl ito das re 

lações Centro-Periferia, conformando, assim, o problema das desigual

dades regionais do desenvolvimento. 

Segundo François Perroux, que }ntroduziu o con 

ceito de pólo na literatura econômica, ,~ crescimento não surge em to 

da parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em 

pontos ou pólos de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e 

114 0 Prof. Arl indo Villaschl Filho contribuiu ~ecisivamente , 
com seu dep~imento ao autor, para a elaboração dessa Proposição. 
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com efeitos finais variáveis, no conjunto da economia.,,115 Assim, ao 

determinar um crescimento desigual, o Brasil estaria reproduzindo re 

laç5es ocorridas em outros palses capitalistas, que fizeram com que 

Perroux, por exemplo, estudasse a problemática a fim de procurar ex -

plicaç5es e/ou soluç5es convincentes. 

Decorrencia direta da escassez predominante na 

realidade de um país subdesenvolvido, o desnível regional vem preocu

pando as autoridades brasileiras desde o início dos anos 50, quando • 

se começou a formular políticas públ icas voltadas para a minimização' 

dos problemas do Norceste. 

Daí em diante, verifica-se que os planos e pr~ 

gramas regionais passam a integrar a realidade brasileira e que, su 

cessivamente, vai-se procurando atenuar as desigualdades regionais. 

Ati o I I Plano Nacional de Desenvolvimento 0975 
-1979), a idéia vigente e a ação determinada davam conta de que era 

necessário dimi~ a deóa6agem entre o Centro e a Periferia, na pr~ 

tensão de que ao longo do tempo as desigualdades seriam pelo menos a 

'-tenuadas. Acontece, entretanto, que as políticas vigentes levaram a 

um incremento do bolo com um todo, onde se atenuou o problema da Per..!. 

feria, .6em dÚXaJL de c.oYl1>oUdaJL/óoJt:ta..tec.eJt o Cen:tJz.o. Em outras pala -

vras, permaneceram os problemas das desigualdades, já que as ãnea6 

-~oblema6 ficaram menos pobres mas os pólos continuaram se desenvol

vendo a taxas relevantes. Relativamente, permaneceu a defasagem. 

Com o I I PND) as circunstincias modificam-se e 

a filosofia de planejamento sofre alguns reparos, ao sabor da conjun-

115François Perroux, "0 Conceito de Pólo de Crescimento", in 
Urbanização e Regionalização, organizado por Speridião Faissol (Rio 
de Janeiro, IBGE-Diretoria Técnica, 1975), p. 100. 
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tura dos anos 70. Agora, há um dado novo a ser incorporado. O super -

-fortalecimento dos pólos, verificado'a partir das implicações práti

cas da filosofia e da ação vigentes até o I I PND, determinou a confor 

mação de graves problemas urbanos que estão a ameaçar a qualidade de 

vida no eixo Rio-são Paulo e a determianr que se tomem medidas que 

procurem viabilizar o desaceleramento das taxas do Centro. O problem~ 

então, passa a consistir em oferecer condições para que a Periferia • 

cresça mais do que o Centro e pana que ~e po~~a eOn6oli~ põlo~ ai 

teJLna.;ti..vo~ de de6 e.n.volv.{mento. 

Essa e a nova filosofia embutida no II PND, nor 

teadora da nova, postura que se esboça e se implanta no Brasil. 116 A 

v~vel e6paço ê inco~po~ada ao planejamento, como instrumento mais 

eficaz para identificação da magnitude e diversidade do potencial e 

dos problemas regionais, para maximização do uso dos recursos finan -

ceiros e para formulação de meios para a concretização dos objetivos' 

nacionais e estaduais. 

Assim, começa a fazer sentido, por exemplo, a 

análise desenvolvida por J. R. Lasuen, que diz que "enquanto os pri 

'meiros estágios de desenvolvimento econômico devem gerar pontos de 

crescimento~ devido à falta de empresariado fora desses centros~ o de 

senvo lvimento nos paí.ses adiantados está se tornando menos po larizado. 

Isto é causado pela estrutura cada vez mais diversificada dos negó

cios que ocasionam uma vasta dispersão espacial de inovações e de de 

senvolvimento econômico. Segue-se dqí. que os paí.ses em desenvolvimen

to podem acelerar seu crescimento através da criação 'de estrur~as di 

versificadas de empresas que reduzam às exigências de uma estratégia' 
polarizada.,,117 

116Ressalte-se que a factibilidade da Proposição I da presen
te monografia, tem a ver, também, com o ~xito dessa no~a postura. 

117J ,. R. Lasuen, liA respeito dos pólos de crescimento", in Ur 
banização e Regionalização~ organizado'por Speridião Faissol (Rio de 
Janeiro, IBGE-Diretoria Técnica, 1975), p. 113. 
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Passa a ser não só deóejãvel, como também po~

~Zvel, a implementação de certo grau de desconcentração da economia I 

nacional, visando a não aglomeração dos investimentos nos maiores p~ 

los do país. 

Isso será factível a partir da formulação/impl~ 

mentaçao de uma pofltica de deóeentnalização coneentnada, a única que 

poderá compatibilizar os objetivos que buscam a eficiência com os ob 

jetivos que buscam a equidade. 

A concentração espacial de população e de ativl 

dadeseconômico-administrativas, ~ue caracteriza o sistema urbano bra 

sileiro, refelte a adoção, no passado, de políticàs que procuravam a 

eficiência, através de um desenvolvimento econômico desequilibrado.l~ 

plantaram-se as indústrias motrizes nas regiões que forneciam maiores 

retornos de investimentos. Consequentemente, originaram-se as rela 

ções do tipo Centro-Periferia que, embora eficientes enquanto maximi

zadoras do Produto Interno Bruto, nada tinham de equitativas. 

Re~lmente, a mlnlmlzação do conflito eficiência 

versus equidade, não e fácil. A atividade industrial, que atua na 

maioria dos casos como mola propulsora do crescimento econômico, im

plica, quase sempre, em concentração espacial, para que se aproveitei 

das chamadas eeOnOYlÚ.M de aglomeJta.ção. A concentração das at i v i dades I 

econômicas em poucas áreas, resulta em altos custos sociais, especial 

mente no que diz respeito aos problemas da habitação, dos transportes 

urbanos e do meio ambiente. 

Segundo Maurício de Almeida Abreu,118 a políti-

118 Mau rício de Almeida Abreu, liA regional ização: um enfoque I 

teórico", trabalho apresentado no Seminário sobre experiências de re 
gionalização (Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Administração T 

Municipal,outubro/1976). 
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ca de descentralizaçio concentrada objetiva a consecuçio dos objeti -

vos de eficiência e de equidade, compatibilizando-os através de uma 

reorientação de investimentos econômicos e administrativos para 

tas áreas selecionadas, que já ofereçam ou venham a oferecer um 

mo de condições básicas para um desenvolvimento auto-sustentado. 

cer 

As-

sim~ pode-se evitar, de um lado, a descentralização indiscriminada e, 

de outro, a concentração excessiva, buscando um sistema urbano-regio

nal mais bem distribuído espacialmente. 

Sabendo-se que a atual política federal de con

solidação.das cidades de porte médio, traz em seu bojo os pré-requisl 

tos de uma política de descentralização concentrada, e, além do mais, 

tem-se que a Proposiçio aqui formulada e detalhada já começou a ser 

implementada. Resta ter a consciência de que a mera implantação de a 

tividades industriais não impl ica, por si só, na formaçio de pô.tO.6 .6~ 

cundânio.6 de desenvolvimento. O conceito de pólo está intimamente li

gado ã implantaçio de indú.6~ motnize.ó e dos .tinkage.ó que elas a

carretam. Portanto, se o Espírito Santo nio receber tais indústrias • 

motrizes, se transformará numa Localidade Centnal e, não, em pólo se

cundário de desenvolvimento. 

Em resumo, a monografia pretendeu mostrar que 

há um processo de de.óautonomia ~etativa em curso e que essa tendência 

pode ser minimizada através da implantação das sete proposições que 

foram listadas e detalhadas. Só assim o Espírito Santo poderá ter con 

dições para encontrar brechas que permitam a renegociação de sua de

pendência, a minimizaçio das relações Centro-Periferia e a colocação' 

em novos termos das relações intergovernamentais. 
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A - AMOSTRA INTENCIONAL 

1 - Ana Mania B~iteino - PhD em Ciência Política; atual membro da 

equipe de pesquisadores do Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal, no Rio de Janeiro; 

2 - ~~ Canio~ Gen~dt Santo~ - Engenheiro; Ex-Governador do Es

pírito Santo; atual Diretor da Aracruz Celulose S/A, no Espírito 

Santo; 

3 - A~ndo V~ehl Fitho - Mestre em Economia .Regional e Urbana; 

Professor Adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo e Di. 

retor Técnico da Fundação Jones dos Santos Neves, órgão de plan! 

jamento urbano e regional do Governo do Estado do Espírito Santq 

4 - Am~eo Buaiz - Empresário; Diretor Presidente do G~po Buaiz 
no Espírito Santo; 

5 - C~tiano V~ Lopeó Fitho - Advogado; Ex-Governador do Espírito 

Santo; atu,al Diretor: do G~po FeMw.a e líder pol ítico da ARENA 

-ES; 

6 - E~eo Rezende - Advogado; atual Senador da República pela banca 

da da ARENA-ES; 

7 -.Fetnando Roquete R~ - Economista; atual Diretor Presidente da 

Cia. Vale do Ric Doce; 

8 - G~on Camata - Economista; atual Deputado Federal pela bancada ' 
da ARENA-ES; 

9 - G~tavo Fnan~eo Bayen - Mestre em Ciência Política - atual Pro 

fessor da Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 
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10 - He~ue p~etti - Político; 'atual Deputado Federal pela bancada 

da ARENA-ES; , 

11 - Jôniee T~tão - Empresario; Diretor Presidente do G~po T~tã~ 

no Espírito Santo; 

12 - Joneó do~ Santo~ Neve6 Fllho - Engenheiro; Ex-Presidente da Fed~ 

raçao das Indústrias do Espírito Santo; atual Diretor Presidente 

,de um grupó de empresas do setor de construçio civil; 

13 - Lélio Ro~gueó - Agrônomo; Ex-Diretor de programaçio do Banco I 

de Desenvolvimento do Espírito Santo; atual Assessor da EMBRATE~ 

em Brasília; 

14 - S-imon SehwaJr..tzman - PhD em Ciência Política; atual membro da e

quipe de pesquisadores da FINEP - Financiadora de Estudos e Pro

jetos, no Rio de Janeiro; 

15 - s~élio V~~ - PhD em Educaçio; Professor Titular da Universidade 

Federal do Espírito Santo e Diretor Superintendente da Fundaçio ' 
Jones dos Santos Neves. 
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B - QUESTIONÁRIO ABERTO APLICADO* 

LISTA DAS PERGUNTAS 

1 - Como encara a evolução histórica das relações entre o Estado e 

a Sociedade Civil no Brasil? 

2 - Sob o ponto de vista político e econômico, como se processaram I 

as relaçõe~ entre o Ce~o (são Paulo, Etc.) e a P~6enia (Es

pírito Santo, Nordeste, etc.) na História do Brasil, até os nos 

sos dias? Qual foi, historicamente, o papel do Espírito Santo? 

3 - Como encara o federalismo brasileiro, política e juridicamente? 

4 - Quais sã~_hoj~ as possibilidades do Poder Legisla'tivo, como gnu

po de ~~~ão e como canal de manifestação da vontade popular? 

Quais são as suas influências nas formulações das políticas pú -

blicas brasileiras? 

5 - Como encara o problema ~eeno~x polXtieo? Os tecnocratas 

são n~o~? 

6 - O que a bancada federal capixaba realizou, está realizando e po

derá realizar pelo Espírito Santo? 

7 - O que sugere para a melhoria d~ representatividade dos Estados I 

Periféricos no Congresso Nacional? 

8 - Qual é o seu ponto de vista sobre as eleições de 1974, de 1976 e 

de 1978? Há ~~e~ão? 

9 - Pode-se falar que o Brasil e uma naçao soberana e autônoma? 

10 - Como vê o problema da autonomia política e econômica, historica

mente, ~om relação ao Espírito Santo? 
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11 - ~ verdadeira a afirmação de que, com a instalação dos Grandes 

Projetos em seu território, o Espírito Santo poderá tornar-se 

teNúX.ÕfÚo 6e.de!ta.R. ou c.olôrúa. e6Vr.a.ngeÁJta7 

12 - Qual é a tradiçã~ política do Espírito Santo, em termos de partl 

dos e oligarquias historicamente dominantes e em termos do fenô

meno do c.onon~mo7 

13 - Que influência teve a colonização do Espírito Santo em sua forma 

ção social, política e econômica? 

14 - Qual é, historicamente, a influência da Companhia Vale do Rio Do 

ce na formação ~conômica e política do Espírito Santo? 

15 - Qual é a antevisão que se pode fazer do Espírito Santo, em ter

mos econômicos, sociais e políticos? 

16 - Centralização política e descentralização administrativa: esta 

é uma solução para acomodar as necessidades unitaristas do Esta

do Moderno? 

17 - O Brasil poderia pautar-se por uma economia de mercado, nos mol

des do liberalismo econômico? Ele está desprovido da existência' 

dos chamados e.mpne.e.nde.done6? 

18 - Quais são as oportunidades induzidas pela instalação dos Grandes 

Projetos que poderão permanecer sob o controle da iniciativa prl 

vada capixaba? Em.que medida tal controle poderá fornecer certo 

poder de barganha para esta iniciativa privada? 

19 - Qual foi o papel real do Banco de Desenvolvimento do Espírito 

Santo na formação e/ou transformação da base econômica do Esta 

do? 

20 - ~ verdadeira a afirmação de que a política de industrialização I 

do Espírito Santo só poderia tornar-se factível a partir de cer

to nível de aparelhamento institucional e da estatização de cer

tos setores da economia? 
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21 - Há possibilidade do Governo Estadual, sozinho e/ou via Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo, intensificar o processo de es 

tatização da economia local, tendo em vista a iminência do Espí

rito Santo tornar-se t~õnio ned~ ou colÔnia e6tnang~? 
Isto seria recomendável? 

22 - A atração de capitais federais e estrangeiros para o Espírito 

. Santo resultou de um processo de atnação (enquanto iniciativa do 

governo estadual) ou de ~dução (enquanto iniciativa do governo· 

federal) ? 

23 - O atual sistema tributário nacional atende aos interesses dos 

chamados Etd.a.do.6 COY!.6u.m.i.doJz.e.ó (caso do Espírito Santo)? 

24 - Como deverá ser equacionado o problema educacional do Espírito • 

Santo, a partir das demandas impostas pelos Grandes Projetos? 

*Nota do autoJz.: a partir desta lista básica de perguntas, os 
questionários eram montados e enviados atendendo-.6e ã. 6o.l!.ma.ção de c.a.
da. pU.6oa.. I sto porque, dent re ouÚas .causas, algumas perguntas espe
cíficas não poderiam ser respondidas por pessoas que não conheciam de 
perto o processo de formação do Espírito Santo, por exemplo. 


