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RESUMO-A História do Espírito Santo é aqui analisada por intermédio de um viés político. Alguns índices, quase 

todos de caráter político, são aí analisados sob o ponto de vista das Ciências Políticas. Sua fundamentação 

metodológica analisa o econômico sem colocar invariavelmente essa área do conhecimento no centro de suas 

reflexões. O artigo aborda questões políticas da atualidade e lança um desafio quanto à necessidade de se 

desenvolver a Educação em um estado que, em certo sentido, está sendo considerado a bola da vez na economia 

brasileira. Em suas considerações finais, dá início a importantes reflexões sobre o papel da educação profissional e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo nesse crescimento econômico prometido 

para o estado do Espírito Santo. 

Palavras-chave: Ciências políticas, Espírito Santo, IFES, Educação profissional. 

ABSTRACT-Espírito Santo state’s history is analysed through political interpretation. Some characteristics, 

almost all of them are political, are analysed under the point of view of Political Ciences. The methodological 

embasement analyses economic facts but doesn’t put them in the center of reflexions. The article studies 

nowadays political questions and puts a challenge about how important it is to develop education in a state that is 

focused as important in nowadays Brazilian economy. In its final reflexions, this article begins important 

thoughts about professional education and the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia’s 

performance in this economic grouth that Espirito Santo state is close to start. 
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INTRODUÇÃO
1
: 

 

Em 23 de setembro de 1909, governo do presidente Nilo Peçanha, foi oficializado o  Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES), recebendo o nome de Escola de Aprendizes Artífices do 

Espírito Santo. Seu propósito era o de formar profissionais artesãos, voltados para o trabalho 

manual, o que constituía um importante valor educacional e socioeconômico. 

 

Em 1937 passou a formar profissionais orientados para a produção industrial, mas ainda com 

características marcadamente artesanais, denominando-se, então, Liceu Industrial de Vitória, 

transformado em Escola Técnica de Vitória em 25 de fevereiro de 1942. Em 3 de setembro de 

1965 passou a ser chamada Escola Técnica Federal do Estado do Espírito Santo, Etfes, 

                                                 
1 O presente artigo é uma adaptação atualizada de outro do qual sou co-autor e que foi publicado na revista RECITEC nº 3, de 28/12/2007, 

sob o título Cefetes, Educação Profissional e o futuro do Espírito Santo. Por isso, muitas reflexões – embora atualizadas ou reformuladas -  

são comuns aos dois artigos que, por isso, em alguns trechos, até constituem cópia ipsis literis. 
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claramente fundamentada em um modelo destinado à formação de técnicos da sociedade 

industrial. A partir de 1999, transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica - 

Cefet, com novas formas de atuação e seguindo um novo modelo de instituição pública 

profissionalizante. Em 2009, o Cefetes transforma-se no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, também chamado Instituto Federal do Espírito Santo, 

Ifes.  

Não só do ponto de vista educacional, mas político e sociológico, a pergunta se impõe: para o 

atual desenvolvimento do estado do Espírito Santo, qual a importância de uma instituição 

educacional como essa? Não se pretende, neste artigo, entretanto, utilizar abordagens – todas 

elas válidas e necessárias – de caráter econômico ou até mesmo pedagógico. Deseja-se, neste 

momento, fazer uma análise mais ligada à Ciência Política, em busca de respostas para os 

dilemas lançados pelas grandes possibilidades que se oferecem para o Espírito Santo as 

questões do petróleo e gás, como também o turismo. Um pequeno estudo sobre a importância 

do IFES pode oferecer reflexões que ajudem a preparar o estado do Espírito Santo para o que 

lhe aguarda no futuro próximo. 

Por que uma abordagem fundamentada na Ciência Política? Sabe-se que Política origina-se de 

pólis, que significa tudo o que está relacionado com a cidade e, por conseqüência, o que é 

civil, urbano e até mesmo social. Ciência do Governo é seu significado mais comum. Desse 

modo, a Política relaciona-se com as atividades que têm como referência a “polis”, o Estado
2
. 

 

Como neste artigo pretende-se aprofundar os aspectos políticos, a pergunta se impõe: somos 

contra os aspectos econômicos? O conhecido homem de finanças da atualidade, Georges 

Soros, fornece a chave do dilema. Ele afirma que a atividade econômica representa apenas 

uma faceta da existência humana, a qual abrange diferentes esferas: “O ponto que procuro 

sustentar é que o comportamento econômico é apenas um tipo de comportamento e que os 

valores que a teoria econômica aceita como dados não são as únicas modalidades de valores 

que prevalecem na sociedade”
3
. 

Como os valores econômicos se relacionam com outros tipos de valores? É o mesmo Soros 

quem fornece dados esclarecedores: 

Essa não é uma pergunta para a qual haja uma resposta de validade universal e 

intemporal, exceto quanto à afirmação de que os valores econômicos, em si mesmo, 

não são suficientes para sustentar a sociedade. Os valores econômicos expressam 

apenas o que determinado participante do mercado está disposto a pagar a outro, por 

alguma coisa, numa troca livre [...]. Ainda que a descrição seja apropriada para o 

comportamento do mercado, é preciso que haja alguns outros valores em atuação 

para sustentar a sociedade; na realidade, para sustentar a vida humana.
4
 

                                                 
2 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (Org.). Dicionário de política. Brasília:Editora UnB, vol.1 e vol. 2, 
2002, p. 954. 

 
3 SOROS, Georges. A crise do capitalismo. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Campus, 1998, pp. 87, 88. 

 
4 Idem, ibidem. 



 
Assim, legitimados pela reflexão desse importante economista, passemos à análise política da 

problemática que nos impusemos estudar: o papel do Ifes no atual crescimento do estado do 

Espírito Santo. 

O ESPÍRITO SANTO E O BRASIL: 

Somos a oitava economia do país. O estado do Espírito Santo detém 40% das descobertas de 

petróleo e gás do Brasil. Nosso complexo portuário é o maior do Hemisfério Sul. O jornalista 

J.C. Monjardim Cavalcanti
5
 recentemente lembrava que o Espírito Santo é o maior produtor de 

mármore e granito do Brasil, maior produtor de gás por poço e detentor da maior indústria de 

pesca e exportação de Atum do Brasil, sem mencionar o café, a celulose, chocolate, aço, cacau, 

e indústria moveleira. Temos o maior complexo de pelotização do mundo e somos o maior 

exportador de placas de aço e de minério de ferro. Há mais de 20 anos o PIB do estado supera o 

nacional. A expectativa de vida no Espírito Santo supera a média nacional. Nossa capital é a 

terceira do Brasil em qualidade de vida, sendo também a terceira para iniciar carreira de 

sucesso.  

Temos tudo para que o Governo Federal se interesse pelo nosso desenvolvimento. Entretanto, 

com base em documentos coletados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), o jornal A Gazeta
6
 (7), mostra que, nos primeiros sete meses de 2004, 

o Espírito Santo ocupa o 25
o
 lugar no ranking dos que  receberam investimentos do Governo 

Federal. Só dois estados brasileiros recebem menos que o Espírito Santo: o Amapá e Rondônia. 

Veja-se o quadro então apresentado pelo jornal A Gazeta: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 CAVALCANTI, J.C. Monjardim. Um pequeno grande estado. 200 Maiores Empresas: Espírito Santo 2006. Vitória (ES), Ano X, N° 10, 07 
nov. 2006, pp. 28-30. 

 
6CALIMAN, Eduardo (Editor). Investimentos federais no ES só superam os de Rondônia e Amapá. A Gazeta, Vitória (ES),  13 ago. 2004, p. 
15. 

  



 
 

 

 

QUADRO 1 

ESTADO PREVISTO PAGO RANKING 

Acre 37.556 6.319 19
o
. 

Alagoas 76.628 10.430 17
o
. 

Amazonas 58.682 25.353 10
o
. 

Amapá 91.622 2.235 26
o
. 

Bahia 267.744 46.836 6
o
. 

Ceará 202.549 54.738 3
o
. 

Distrito Federal 36.462 15.921 12
o
. 

Espírito Santo 61.320 2.390 25
o
. 

Goiás 135.158 12.279 13
o
. 

Maranhão 80.344 6.951 18
o
. 

Minas Gerais 369.475 61.164 1
o
. 

Mato Grosso do Sul 115.125 11.601 15
o
. 

Mato Grosso 92.553 5.290 21
o
. 

Pará 188.095 16.080 11
o
. 

Paraíba 75.679 6.011 20
o
. 

Pernambuco 219.407 58.554 2
o
. 

Piauí 96.793 45.319 5
o
. 

Paraná 130.784 10.835 16
o
. 

Rio de Janeiro 158.257 51.136 4
o
. 

Rio Grande do Norte 76.452 4.125 22
o
. 

Rondônia 51.475 1.615 27
o
. 

Roraima 52.377 3.398 23
o
. 

Rio Grande do Sul 157.160 26.131 9
o
. 

Santa Catarina 81.782 11.619 14
o
. 

Sergipe 65.350 28.682 8
o
. 

São Paulo 248.417 32.389 7
o
. 

Tocantins 102.312 2.928 24
o
. 

Total 5.271.995 1.129.814  

QUADRO 1 - O repasse aos estados 
Fonte: SIAFI, 5-8-2004, publicado em A GAZETA, 13 de ago. 2004. p. 15. 

Mostramos esses números de 2004, mas sabe-se que essa tendência vem se repetindo ao longo 

dos anos. Ao historiador cabe a nobre tarefa de procurar relacionar essas informações com as 

do passado, a fim de verificar a continuidade ou não dos processos históricos. Desse modo, é 



 
curioso notar que, conforme dados divulgados por estudiosos

7
, durante os primeiros quarenta 

e um anos da República brasileira (1889-1930), o estado do Espírito Santo não se fez 

representar em nenhum ministério, nem mesmo por um dia. 

Se nos reportarmos a Moniz Freire
8
 – que governou o estado do Espírito Santo nesse período 

a que nos referimos – veremos a maneira como esse importante político capixaba observava 

essa colocação do Espírito Santo no cenário nacional: “O Espírito Santo já é o nono estado 

brasileiro pela importância de sua renda, e relativamente à população pode ser considerado 

um dos primeiros”. Jerônimo Monteiro
9
, que também governou o estado naquele início da 

República , reafirmou essa abordagem, quando declarou que “[...] em movimento de produção 

e exportação, [o Espírito Santo] ocupa o 9
o
 lugar entre os demais estados”. Entretanto, esses 

dois políticos declararam em várias ocasiões que o estado não fazia parte do “clube” dos que 

recebiam os investimentos federais de que São Paulo se beneficiava, por exemplo. Assim, 

ontem e hoje, os mesmos problemas. É o Espírito Santo visto como um estado “satélite” na 

Federação
10

. Tendo presente essa realidade, pergunta-se: o que pode fazer a Educação, no 

sentido de contribuir para alavancar o estado do Espírito Santo, nesse momento em que – 

parece – é-nos indicado um caminho para o futuro?   

O FUTURO DO ESPÍRITO SANTO E O IFES: 

Trata-se de uma análise profunda demais para ser realizada em um só artigo. Nesse sentido 

merecem destaque as considerações do prof. Arlindo Villaschi
11

, doutor em economia pela 

Universidade de Londres e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, quando 

afirma que, no ambiente dinâmico da competitividade do mercado mundial, as estratégias do 

desenvolvimento não podem limitar-se aquilo que ele chama de hardware do 

desenvolvimento, ou seja, a infra-estrutura, nem tampouco ao software, que é o aparato 

institucional. Isto porque “devem incluir, de forma explícita, o humanware – a dimensão 

humana, razão maior de toda interação envolvendo questões do desenvolvimento (...)”
12

 

                                                 
7 CARDOSO, Fernando Henrique et al. O Brasil republicano: estrutura de poder e economia (1889-1930). 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1979. v 1. 

 
8ESPIRITO SANTO (Estado). Presidente (1892-1896: Freire). Relatório apresentado pelo Exmo. Sr. Dr. J. de M. C. Moniz Freire, presidente 

do Estado do Espírito Santo, ao passar o governo ao Exmo. Sr. Dr. Graciano dos Santos Neves em 23 de maio de 1896. Rio de Janeiro: Typ. 

Leuzinger, 1896. 

9 ESPIRITO SANTO (Estado). Presidente (1908-1912: Monteiro). Mensagem dirigida pelo Dr. Jeronymo de Souza Monteiro presidente do 
Estado ao Congresso espírito-santense, na segunda sessão da sexta Legislatura. Vitória: Papelaria e Typographia Nelson Costa, 1908, p. 49, 

51. 

10 SUETH, José Candido Rifan. O Espírito Santo, um estado “satélite” na Primeira República: de Moniz Freire a Jerônimo Monteiro 

(1892-1912). Vitória: Flor&Cultura, 2006. 

11 VILLASCHI, Arlindo. Regiões, competitividade e desenvolvimento. 200 maiores empresas: Espírito Santo 2006, Vitória (ES). Ano X, 
N° 10, 07 nov. 2006, p. 20. 

 
12 Idem, ibidem. 
 



 
Nessa “dimensão humana” é impossível não incluirmos a questão educacional. Para isso, é 

importante observarmos o quadro seguinte, que fornece informações sobre os investimentos 

previstos para o estado, entre 2009 e 2014
13

: 

 

 

QUADRO 2 

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ESPÍRITO SANTO 

2009-2014 

Setores Valor dos investimentos(R$milhão) % 

Indústria 20.322,7 32,7 

Comércio/Serviço e lazer 4.203,4 6,8 

Meio ambiente 704,0 1,1 

Saneamento 1.960,8 3,2 

Saúde 470,6 0,8 

Educação 1.113,5 1,8 

Segurança Pública 172,3 0,3 

                                                 
13 Economia Capixaba: Espírito Santo em números. 200 maiores empresas: Espírito Santo 2010, Vitória (ES). Ano XIV, N° 14, 04 nov. 
2010, p. 169. 



 

Infra-estrutura 32.507,8 52,3 

Agroindústria 696,6 1,1 

Total 62.151,8 100,0 

 

 

Quadro 2: Investimentos previstos para o Espírito Santo (2009-2014)-Fonte: IJSN (julho/2009) 

O quadro nos leva a uma grande preocupação: o investimento em educação é de apenas 1,1%. 

É bom que se invista em infra-estrutura, por exemplo. Mas é indispensável qualificar o 

Espírito Santo no campo educacional. Uma análise, ainda que superficial, dos dados 

estatísticos permite-nos  concluir que o gargalo do momento é a Educação. 

Entra aí o papel do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

(IFES), no sentido de melhorar a qualificação da força de trabalho no estado e, assim, 

contribuir para, no campo educacional, preparar o Espírito Santo para o grande futuro que o 

aguarda.  

Atualmente, o IFES conta com inúmeros campi espalhados de norte a sul do Espírito Santo, 

oferecendo cursos técnicos, de tecnólogos, graduações, pós-graduações lato-sensu e 

mestrados, na imprescindível área da educação profissional. Em certo sentido, pode-se, então, 

dizer que o futuro do Espírito Santo passa pelo IFES.  
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