
Da Política de Desenvolvimento do Nordeste do Governo
Vargas na luta contra a desigualdade nacional:

O Desenho e Construção do Subsistema Elétrico de Paulo
Afonso

José Raimundo Novaes Chiappin * Matheus Alexandria Sposito †

Ana Carolina Corrêa da Costa Leister ‡

Maio, 2022

*Professor Associado - Dept. de Economia da Universidade de São Paulo (FEA-USP)
†Doutorando no programa de pós do Dept. de Economia da Universidade de São Paulo (FEA-USP)
‡Profa Adjunta do dept. de Direito da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

1



Resumo

Este artigo visa mostrar o papel da engenharia jurídica, através da reconstrução do núcleo da
constituição de 1891, no desenho do Estado; que foi conduzido pelo princípio da livre iniciativa
com a forma predominante de um federalismo competitivo. É explorada a diferença do instituto
do federalismo competitivo da Primeira República e aquele do federalismo cooperativo do
governo Vargas. O federalismo competitivo teve um duplo efeito de produzir consequências
negativas para o desenvolvimento socio econômico do Nordeste, enquanto produziu consequên-
cias positivas para o Centro-Sul, num processo de desenvolvimento desequilibrado do ponto
de vista nacional. A mudança do núcleo constitucional com o governo Vargas e a constituição
de 1937 levou ao desenho de um Estado com função de regulamentação e coordenação para
operacionar o regime federalista cooperativo, através do qual se construíram as condições para
planejar e realizar a transformação de uma sociedade agrária para uma industrial, voltada para
superar as desigualdades regionais, no que a construção da usina Paulo afonso foi e continua
sendo um modelo.

Palavras-chaves: Getúlio Vargas; Nordeste; Regulamentação; Regime Federalista; Desenvol-
vimento Econômico.

Abstract

This paper aims to demonstrate the juridical engineering role in the Brazilian state design by
reconstructing the 1891 constitution’s kernel; it also exhibits how the free initiative principle
was the predominant form of competitive federalism. The paper explores the difference between
the "First Republic’s" competitive federalism institution and the cooperative federalism in
Getulio Vargas’ government. It does demonstrate how competitive federalism had a double-
edged sword effect leveraging social-economic development in the centre-south region to the
detriment of having the opposite effect in the country’s northeastern region. The changes in the
constitutional kernel in Vargas’ government and the 1937 constitution ended up designing a
state intended to regulate and coordinate the cooperative federalist regime capable of producing
the material conditions to plan and execute the changes in the rural society of the time and
pushing it towards an industrialization process capable of surpassing the regional inequalities
where the Paulo Afonso hydroelectric plant was and still is a model to be followed.

Key-words: Getúlio Vargas; Brazilian Northeast Region; Regulation; Federalism; Economic
Development.

1 Introdução: O princípio do federalismo competitivo versus o cooperativo
na organização da forma do Estado brasileiro

O objetivo deste artigo é reconstruir e mostrar como o núcleo constitucional coadjuvado
por outras normas constitucionais tem influência no desenho e construção de políticas de desen-
volvimento econômico e industrial; em particular, nos projetos de infraestruturas. No entanto, é
importante notar que o núcleo constitucional de 1891 estava a serviço da promoção do que se
entendia como a vocação agrícola do país, e não para a transformação de uma sociedade agrícola
em industrial.

Para tanto, mostra-se, em caráter de exemplo, por um lado, que o núcleo constitucional
da primeira república criou uma armadilha de subdesenvolvimento, um mecanismo de retroali-
mentação negativo de desenvolvimento para a região do Nordeste, enquanto a mesma legislação e
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regulamentação deu origem a um mecanismo de retroalimentação positivo para a região Sudeste,
com um consequente aprofundamento das desigualdades nacional; e, por outro lado, como, no
governo Vargas, as mudanças no núcleo constitucional, e em outras normas constitucionais e
infraconstitucionais, permitiram desmontar em parte esses mecanismos e corrigir ou repor outros
em seu lugar com objetivo de estabelecer e construir as condições para a superação dessa armadilha
em busca de um desenvolvimento de natureza nacional.

A abordagem aqui desenvolvida se insere num quadro conceitual mais básico e abstrato
da relação entre dois Estados Liberais, o Estado propriamente liberal, de Locke e Smith, e o
Estado Mercantilista, de Hobbes, que exploramos em outro trabalho Chiappin e Leister (2017).
No presente artigo, o Estado propriamente liberal é associado ao Estado da Primeira República,
enquanto o Estado Mercantilista é associado ao Estado desenhado e construído por Vargas com
objetivo, orientado pela ciência, de intervenção na ordem social e econômica. Exemplificamos,
sem detalhes — estes podem ser consultados em outro trabalho Chiappin e Leister (2019)—, a
importância do papel de uma orientação científica no desenho e construção do sistema elétrico a
partir e com o Código de Águas.

Seguimos, nesse particular, a ideia dos pensadores clássicos, como Hobbes, Montesquieu e
alguns "Founding Fathers", (ROBINSON, 1957), de que o Estado é uma máquina com seus meca-
nismos. Para aqueles que poderiam reivindicar um modelo mais recente da biologia, o importante é
que as instituições são formadas de mecanismos, como defendem Myrdal (1944) e Nurkse (1953);
em particular, aqueles de retroalimentação, construídos pela legislação, e, mais particularmente,
pela regulamentação, e, por este meio, conseguem determinar a forma de desenvolvimento que se
pretende.

O ponto deste artigo é que a legislação — com a qual se cria direitos e obrigações — e
sua espécie, a regulamentação — com a qual se descreve como exercer os direitos e cumprir as
obrigações — são os instrumentos para o desenho e construção dos mencionados mecanismos e
que o desenvolvimento está associado ao seu desenho e construção. Por esse motivo, o legislador
desempenha o papel de um engenheiro jurídico. Mais ainda, que o processo de regulamentação
que desenha mecanismos pode dar origem a círculos virtuosos, como ocorreu com o Sudeste, que
podem ser replicados; enquanto a regulamentação que dá origem a círculos viciosos, como ocorreu
com o Nordeste — que pode ser a mesma, com efeitos diferentes para regiões diferentes —, pode
ser alterada, corrigida, ajustada, extinta, ou mesmo substituída.

Assim, a intervenção pública através da legislação é essencial para reproduzir, corrigir ou
sustar o círculo vicioso. Segundo Myrdal (1944), foi assim que se construiu o Estado do Bem-Estar
Social na Europa, por sistemática intervenção pública do Estado, com o recurso da legislação,
para impedir a promoção de desigualdades entre as regiões, eliminando e corrigindo os processos
cumulativos na forma de círculos viciosos. Aqui, somos ainda mais modestos, pois acreditamos
que o apelo à construção de mecanismos pela legislação é essencial para criar as condições de
desenvolvimento cuja rota é a construção do mecanismo de mercado, para que, então, este possa
operar, em sua eficiência, como um mecanismo de feedback negativo que mantenha o equilíbrio,
numa situação de desenvolvimento sustentável.

O Brasil desenvolve três formas de Estado desde sua independência: com o Império, a
constituição de 1824 define a forma de estado como unitária, não federal, e, portanto, fortemente
centralizada. A isso se pode talvez atribuir como consequência o mérito de ter conseguido manter a
unidade territorial do país. Na República, a constituição de 1891 define, por influência do núcleo
constitucional norte-americano, a forma de estado como federalista e a forma de governo como
presidencialista. Esta forma de organização social e política foi criada e desenvolvida pelos próprios
norte-americanos. Fizeram isso para resolver o problema do alinhamento de interesse coletivo
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nas unidades governamentais soberanas, naturalmente conflitantes com os interesses nacionais.
O conhecimento histórico e científico colocou nas mãos dos "Founding Fathers"muitos modelos
de organização, como a mecânica de Newton, com sua noção de equilíbrio e estabilidade, e as
formas de governo da Monarquia, da Aristocracia e da Democracia. Daí surgiu a proposta de forma
de governo com presidencialismo e a forma de estado com o federalismo, uma entidade gover-
namental fracamente centralizadora, mas soberana, formada de outras unidades governamentais
descentralizadas fortemente autônomas.

O desdobramento desse artigo deve mostrar que o núcleo constitucional da Primeira
República, com o auxílio de outras normas constitucionais e infraconstitucionais, foi desenhado de
tal modo que gerou um mecanismo cujo efeito foi de retroalimentação positiva para o Centro-Sul
e de retroalimentação negativa para o Nordeste. O princípio liberal da livre iniciativa do núcleo
constitucional de 1891 foi essencial para fazer do mercado o instrumento fundamental nas decisões
para aplicação de investimentos.

Por sua vez, uma das importantes contribuições do governo Vargas foi a de promover um
desenho de constituições, 1934 e 1937, que propunham um meio-termo entre ambas as formas de
Estado: uma forma de Estado federalista que combinava a vantagem da centralização da concepção
unitária com o poder de regulamentar e coordenar do Estado; e outra federal fortemente liberal
que reduz a delegação relativa de poderes para o Estado. Nossa tese é a de que com Vargas se deu
um novo desenho constitucional e institucional do papel do Estado, que produziu mudanças no
regime federativo do federalismo competitivo para o federalismo cooperativo, com impacto direto
no processo de desenvolvimento do Nordeste, exemplificado na construção da usina hidrelétrica de
Paulo Afonso.

O federalismo competitivo influenciou o desenvolvimento de uma infraestrutura energética
precária no Nordeste, predominantemente de termoelétricas, enquanto o Sudeste desenvolvia
uma infraestrutura com base na hidroeletricidade, com claras e marcantes diferenças — tanto
nos custos da energia elétrica quanto no fomento do processo de desenvolvimento. Além disso,
como consequência de seu processo de retroalimentação negativa, transformou o Nordeste em
um reservatório de mão-de-obra para o desenvolvimento do Sudeste. As imigrações do Nordeste
para São Paulo são evidências do efeito de desequilíbrio dos mecanismos de desenvolvimento da
Primeira República. Em seguida, mostraremos como o novo núcleo constitucional do governo
Vargas criou as condições, com o recurso da legislação infraconstitucional, para o desenho e
construção para um novo sistema elétrico do Nordeste, a Companhia Hidrelétrica de Paulo Afonso,
como parte de um sistema elétrico nacional.

2 O princípio do federalismo competitivo da Primeira República e o meca-
nismo constitucional e institucional do subdesenvolvimento do Nordeste.

O arranjo constitucional da República se dá com a constituição de 1891, que dura até
1930, com a ascensão do Governo Provisório de Getúlio Vargas. Caracterizou-se por seu enfoque
fortemente liberal, tendo como seu mais importante princípio o da livre iniciativa, com o propósito
claro da aplicação da proposta da concepção do laissez-faire, muito difundida e divulgada na
segunda metade do século XIX, componente de um sistema internacional monetário do padrão
ouro libra que constituía a Pax Britanica.

Essa proposta constitucional, liderada por Rui Barbosa, toma o efeito pela causa quando
afirma que o princípio da livre iniciativa, artigo 72, parágrafo 24, sem as diretrizes do interesse
coletivo ou nacional, manifestada através do mercado, deveria ser o principal fator de organização
social e o motor do seu desenvolvimento econômico. O princípio da livre iniciativa era acompa-
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nhado, segundo o capítulo do artigo 72, dos direitos concernentes à liberdade, à segurança e à
propriedade. In verbis: “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade [...]”.

De importância para os objetivos deste artigo é reconstruir o núcleo constitucional nos
componentes básicos e pertinentes ao desenvolvimento dos argumentos relacionados com a tese aqui
proposta. Desta forma, como já identificamos, esse núcleo teria como seu princípio fundamental
aquele já mencionado, princípio da livre iniciativa, cujo exercício será realizado com o auxílio de
outros princípios.

Atribui-se, principalmente, a este princípio, a causa da transformação da Inglaterra e dos
Estados Unidos, inicialmente países agrícolas, em nações Estados industrializados cuja tese não
compartilhamos Chiappin e Leister (2017).

A Constituição de 1891 consagrou tal princípio como o fundamento da organização
constitucional da sociedade brasileira da Primeira República, assim como aqueles do federalismo
descentralizado com autonomia financeira, legislativa e política dos estados e dos municípios, além
do regime de propriedade.

O segundo princípio da organização, princípio do federalismo competitivo, é de natureza
política e trata da descentralização federalista, artigos 4,5, 6, 9, 12 da Constituição, e do fortale-
cimento da autonomia dos estados e municípios. A construção dos Estados Unidos como uma
sociedade urbano industrial teria se devido, principalmente, a este princípio em combinação com o
primeiro — interpretação questionável, segundo nossa posição Chiappin e Leister (2017).

O terceiro princípio da organização, o princípio da propriedade fundiária, é de natureza
econômica — segundo o artigo 72, parágrafo 17 da Constituição de 1891 —, com o regime de
propriedade fundiária com a regra da acessão. Segundo essa regra, o subsolo é um acessório do
solo e, portanto, o subsolo é propriedade do proprietário do solo.

Podemos dizer que, em seus ingredientes básicos, o núcleo constitucional é formado dessas
normas constitucionais; é, contudo, auxiliado por outras, como aquela que se refere à possibilidade
de empréstimos externos pelos estados com aval federal e a que afirma que as terras devolutas
devem pertencer aos estados. Esse núcleo constitucional leva à construção de mecanismos com
efeitos distintos para as regiões brasileiras, dando origem a duas regiões: uma de desenvolvimento
e outra de subdesenvolvimento. Nitidamente, uma arquitetura de jogo de soma zero.

2.1 Engenharia Jurídica: o desenho e a construção de um mecanismo de subdesenvolvi-
mento no Nordeste e de desenvolvimento no Sudeste

O principal eixo da argumentação é o de que o Brasil não apenas foi dividido pela
constituição de 1891, mas que esta ajudou ainda a amplificar a separação entre duas regiões de
desenvolvimento. Uma delas, o Sudeste,sob um círculo virtuoso com as condições institucionais
favoráveis para manter uma dinâmica de ciclos de retroalimentação positivo do desenvolvimento
econômico e industrial. A outra região, o Nordeste, ao contrário, se encontraria numa armadilha
de desenvolvimento caracterizada por um círculo vicioso com condições institucionais desfa-
voráveis, provenientes do núcleo constitucional auxiliado por outras normas constitucionais e
infra-institucionais, que acabaram por produzir mecanismos de feedback negativos em que os ciclos
de retroalimentação promovem um processo de desenvolvimento baixo ou estagnado.

A razão principal para essa assimetria na dinâmica de desenvolvimento no contexto da
constituição de 1891 que, como vimos, é de natureza fortemente liberal — com o princípio da
livre iniciativa imperando sem que se desse importância para o que seriam o interesse comum ou
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nacional — foi explicitado por Eugênio Gudin. O autor argumenta, economicamente, contra o
projeto da construção da hidroelétrica de Paulo Afonso, pois, dizia ele, de modo simplificado, não
havia mercado relevante para tal iniciativa, raciocinando, como sempre fez, em termos contábeis e
como se fosse uma iniciativa privada. Isso em 1945, sob o comando da constituição de 1937, que
diferentemente da anterior se destacava por ser regulamentadora, coordenadora, e defensora de um
federalismo cooperativo.

Não tem mercado, não tem investimento; valendo dizer, neste contexto, que o Sudeste
continuava levando tudo, pois tinha mercado. Foi exatamente esse argumento que manteve o
Nordeste sem uma dinâmica de desenvolvimento, sendo altamente penalizado pelo federalismo
competitivo da constituição 1891 e constituindo um exemplo da explicação de Nurske para a
armadilha da pobreza. Na linha do "um país é pobre porque é pobre", poderíamos dizer "o Nordeste
não tem mercado porque não tem mercado". Nas palavras de Eugênio Gudin, no Jornal O Globo de
08/05/1963:

Quando em 1945 foi discutida na Comissão de Planejamento a questão da utilização
da Cachoeira de Paulo Afonso, eu declarei meu voto político, já que economicamente
dizia eu, a obra dificilmente se justificaria. Passados quase 20 anos devo confessar
o meu erro. A experiência demonstrou - tanto quanto posso apurar - que a obra foi
“também economicamente” proveitosa. [De] qualquer modo o Brasil deve felicitar-se
por esse empreendimento de tão grande alcance econômico e social Gudin (1963).

Na sequência mostra-se como a constituição de 1891, em particular, seu núcleo constituci-
onal, com auxílio de outras normas constitucionais e infraconstitucionais, ajudaram a desenhar e
construir os mecanismos — que podemos resumir no regime eleitoral e no federalismo competitivo
— que tornaram a livre iniciativa e o mercado como os critérios conclusivos para as decisões
relacionadas ao investimento; em particular, a infraestrutura relevante para manter ou engatilhar o
processo de desenvolvimento.

Assim, reforçamos que o objetivo com o núcleo constitucional, associado ao mercado, era o
de construir um federalismo competitivo, onde os estados competiriam entre si pelos investimentos
e pelo desenvolvimento dos serviços públicos, com a descentralização da atividade econômica,
cabendo aos estados, ao setor privado e ao mercado, tomar as decisões quanto aos investimentos e
ao desenvolvimento econômico, de forma a minimizar a importância do papel de coordenação do
governo federal. Isso levou à opção de serviços públicos que se autofinanciam e, por essa razão,
muitos estados sem capacidade financeira, particularmente aqueles do Nordeste, ficaram atrasados
em relação à implantação de serviços públicos baratos, como o bonde e a iluminação elétrica.

No entanto, o primeiro momento dessa argumentação tem a ver com a rota que levou
a esse desenho e construção de mecanismo institucional do federalismo competitivo que afetou
negativamente o processo de desenvolvimento do Nordeste. O primeiro momento se deu pela captura
do Estado federal e, portanto, de seus mecanismos de decisão, pelos estados mais poderosos do
ponto de vista econômico e político. Estes estados eram os do Sudeste, que vinham se beneficiando
de num movimento ascendente do ciclo do café, no século XIX, dado sua especial localização para
a plantação, com clima apropriado, abundância de terras de qualidade apropriadas, infraestrutura
ferroviária e escoamento por portos do Rio de Janeiro e, então, de Santos.

Os Estados do Sudeste sob essa dinâmica de desenvolvimento pretendiam não apenas
manter esse processo, mas ampliá-lo e profundá-lo. A estratégia para isso foi a captura do Estado
Federal, a fim de garantir um desenho de uma nova forma de governo, o presidencialismo, assim
como de uma nova forma de Estado, o federal. Mais particularmente, o federalismo de natureza
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norte-americana: resumidamente, de um federalismo competitivo com base na autonomia dos
estados, na livre iniciativa, na iniciativa privada e no mercado como indutores do desenvolvimento
social e econômico.

Para que essa captura fosse bem sucedida, desenharam e construíram um sistema eleitoral
capaz de garantir sua hegemonia política e, com esta hegemonia, redirecionar as políticas de
investimento e desenvolvimento para os estados de seu interesse.

Não se pode desconsiderar esse processo de captura como secundário no conjunto dos
fatores que privilegiaram setores e estados. De fato, foi o que aconteceu com o Estado federal
brasileiro: capturado pela parte mais desenvolvida do país; no caso, o sudeste brasileiro. Contudo,
este não é um caso acidental da política brasileira. A captura é um problema proveniente da
própria natureza do Estado representativo Chiappin e Leister (2017), Estado que foi a escolha da
constituição de 1891. Os estudiosos clássicos, principalmente Bentham, encontraram meios de
minimizar o problema da captura ou, como eles diziam, o interesse sinistro. Segundo Bentham, que
recolocou o problema da captura de Hobbes, a solução é a forma de governo da democracia.

Assim, uma das teses centrais desse artigo é a de que a captura da constituição de 1891,
com o auxílio de um desenho especial do sistema eleitoral, não só promoveu e protegeu essa captura,
mas a tornou ainda mais eficiente nos objetivos de induzir uma concentração de desenvolvimento
no Sudeste brasileiro.

Certamente, o regime eleitoral da Primeira República foi um fator fundamental para dividir
o Brasil em duas regiões, causando um processo desequilibrado de desenvolvimento. De um lado,
uma com um mecanismo de feedback positivo de desenvolvimento e, de outro, uma com um
mecanismo de feedback negativo de desenvolvimento que a manteve estagnada.

Neste contexto, nos atrevemos a lançar aqui uma hipótese: a de que o objetivo era manter o
Nordeste como reservatório de mão-de-obra para o desenvolvimento da região Sudeste, que sempre
se debateu com escassez de mão-de-obra. Certamente carecemos de evidência para sustentar essa
intencionalidade; no entanto, o conjunto dos fatos e evidências, alguns destes dissecados abaixo,
apontam fortemente na direção dessa hipótese.

Há uma extensa legislação infraconstitucional do sistema eleitoral da Primeira República
que descreve uma série de mecanismos que se mostraram apropriados para a fraude eleitoral. Além
disso, pode-se acrescentar o artigo 221, decreto número 5.453 de 6 de fevereiro 1905 que autoriza
o voto a descoberto.

Na transição do Império para a Primeira República, quando do estabelecimento do princípio
liberal da livre iniciativa, não houve grande mudança no sistema de representação. A lei de número
35 de 26 de janeiro de 1892, assim como a Constituição de 1891, título I, incorpora parte da lei
Saraiva, de 1881. Esta aboliu o regime eleitoral do voto indireto e instituiu o voto direto para
deputados, com mandato de 3 anos, e senadores, com mandato de 9 anos, com a regra da maioria
absoluta. Foi abolido o cargo de senador vitalício e o voto censitário. Contudo, restringiu-se o voto
direto e universal aos cidadãos brasileiros, artigo 16 da lei número 35, que deviam ser homens
maiores de 21 anos alfabetizados. Um rito com três regimes eleitorais para a eleição da Câmara
Federal. O presidente da República e vice submetiam-se a pleitos diferentes com a regra da maioria
absoluta. Não satisfeita a regra o Congresso escolheria entre os dois mais votados. O mandato era
de 4 anos sem reeleição.

Todavia, outra legislação instaurava e descrevia o mecanismo da comissão verificadora de

1 Art. 22. A eleição será por escrutínio secreto, mas é permitido ao eleitor votar a descoberto. Parágrafo único. O voto
descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que assinará perante a mesma eleitoral, uma das quais será
depositada na urna respectiva e a outra ficará em seu poder, depois de datadas e rubricadas ambas pelos mesários.
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poderes: um mecanismo central em promover, garantir e reforçar a política dos governadores, visto
que cabia a estes reconhecer a legitimidade dos deputados eleitos, visando manter o controle político
nas mãos da posição. Os deputados da oposição estavam sempre sobre a ameaça de sofrerem o
recurso da “degola”. Não é preciso mencionar que o chefe desta comissão era da confiança do
presidente da República.

Como os estados tinham autonomia para definir o seu regime e processo eleitoral para
governadores e deputados, assim como para a escolha dos representantes políticos municipais,
ambas as condições implicaram numa variedade de sistemas municipais em que, em alguns estados,
os presidentes da câmara eram, em simultâneo, o poder executivo; em outros, havia indicação,
por parte do Governador, para o cargo de prefeito; em outros, havia eleição para este cargo; e, em
outros, havia um sistema misto dos mencionados.

Desta forma, e aqui está o ponto principal que se contrasta com o conhecimento da ciência
política da época, representado por Bentham,

Tratava-se de um sistema eleitoral que não pretendia ser representativo de um sistema
democrático, mas, de legitimar os interesses e o controle do governo por elites estaduais, particular-
mente, de estados política e economicamente fortes como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e outros.Com a delegação de que os estados tinham autonomia para definir o seu regime
e processo eleitoral para governadores e deputados, assim como para a escolha a nível municipal,
isso levou a uma variedade de sistemas municipais provenientes de diversas combinações de regras.
Esses estados dispunham de inúmeros mecanismos em todos os níveis do processo com condições
de serem manipulados. A taxa média de participação da população na eleição para presidente era de
2,6% com o adicional de que o voto não era obrigatório. Como menciona Nicolau Nicolau (1996)

[...] o processo eleitoral era absolutamente viciado pelas fraudes em larga escala, e,
salvo poucas exceções, as eleições não eram competitivas. As eleições, mais do que
expressar as preferências dos eleitores, serviram para legitimar o controle do governo
pelas elites políticas estaduais.

Assim, os mecanismos de manipulação do resultado eleitoral ocorriam em todas as etapas
do processo: no alistamento de eleitores, na própria votação, dado que o voto era aberto, na apuração
de votos e, finalmente, no reconhecimento dos eleitos.

Os principais mecanismos conhecidos eram “bico de pena” e a “degola” ou “depuração”.
O mecanismo de bico de pena se dava logo no alistamento de eleitores, consistindo da adulteração
direta nas atas feitas na e pela mesa eleitoral. Faziam os ausentes comparecerem, os mortos ressus-
citarem, inventavam nomes. O mecanismo da degola se dava na última etapa, a do reconhecimento
dos eleitos.

O mecanismo da degola, estreitamente relacionado com o conjunto de fatores que levaram
à divisão do país em duas regiões — de subdesenvolvimento e de desenvolvimento — estava
associado com o fato que a Câmara tinha uma Comissão sob controle dos deputados governistas, a
Comissão Verificadora dos Poderes, para decidir quais parlamentares eleitos teriam seus diplomas
reconhecidos; e essa era utilizada para manipular e conter a oposição. A Comissão era o órgão
responsável por fiscalizar as eleições, que corresponderia ao Tribunal Superior Eleitoral de hoje,
e foi um dos mecanismos que tornaram possível a política dos governadores, em particular, a
política do café com leite centrada nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, através da qual
representantes destes estados ocupavam alternadamente o governo: uma aliança de troca de favores
entre o governo federal e os governadores.
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No contexto da Constituição de 1891 — de uma concepção federalista fortemente descen-
tralizada, operacionalizada pela completa autonomia, legislativa, administrativa e financeira dos
estados, e de que o direito de propriedade, que contemplava tanto o solo como o subsolo — em
que há uma quase completa ausência de regulamentação e fiscalização da concessão da prestação
do serviço público, ficando toda ela a cargo do município, e, ainda, com o recurso do contrato, e,
portanto, caso a caso. No caso do serviço de energia elétrica com base no potencial hidráulico, a
autorização para o acesso ao recurso hídrico era necessária, se o rio pertencesse ao patrimônio
federal, estadual, por exemplo, como parte das terras devolutas, ou municipal. Mas, assim como
as minas e jazidas, as quedas d’água e cachoeiras podiam ser adquiridas, portanto, propriedades
privadas.

O Estado representativo, que é o Estado moderno criado por Hobbes Chiappin e Leister
(2019), Chiappin e Leister (2017), Chiappin e Leïster (2018), Chiappin, Lucena e Leister (2020),
se pretende representar a população de que é constituído com vínculos de responsabilidade com
respeito à finalidade para o qual foi escolhido como representante. Para isso, Hobbes criou a noção
de uma pessoa artificial, a pessoa jurídica, tanto para transformar um indivíduo em pessoa quanto
corpos políticos em pessoas. O indivíduo que é representante tem duas personalidades diferentes, a
pessoa jurídica, por representar outro ou outros, e a pessoa natural que representa a sim mesmo
(CHIAPPIN; LEÏSTER, 2018). Temos aqui os representantes da população escolhidos através de
algum mecanismo constitucional. Este é o que se denomina soberano na tradição dos fundamentos
do Estado moderno. Assim, toda pessoa natural pode ser também uma pessoa jurídica. Mais do que
isso, os corpos políticos podem ser pessoas jurídicas e é isso o que acontece quando falamos do
governo democrático ou governo parlamentar, são formas diferentes de governo.

A noção de personalidade jurídica trouxe com ela a possibilidade de regulamentação e
portanto de responsabilidade, e, por uma razão simples, pois trouxe com ela, o problema inerente
de se saber de como garantir que quem toma a decisão é a pessoa jurídica e não a pessoa comum
quando no exercício da posição de soberano. Eis o problema da captura e eis o problema de como
resolvê-lo, ou seja, o problema da agência. Foi Bentham Chiappin e Leïster (2018) quem explicitou
o problema da representação de Hobbes Chiappin e Leister (2017), e, propôs a forma de governo
da democracia, na forma majoritária, como a melhor forma de governo para resolver o problema da
captura. Contudo, na sequência, Stuart Mill mostrou como essa proposta era frágil, defendendo
um sistema eleitoral com mecanismo promovendo a forma proporcional de eleição auxiliado pelo
voto aberto e pelo voto privilegiado, que segundo ele, evitaria a captura do interesse comum ele
interesse de classe, e, protegeria os direitos das minorias Chiappin e Leister (2019).

A questão política da captura do Estado federal pela política dos governadores foi o fator
principal em desenhar e construir uma constituição que, com suas normas constitucionais, e, com
auxílio, em normas infraconstitucional, como a do sistema eleitoral, e, da comissão verificadora
de poderes, que no que lhe concerne foi capaz de dividir o país basicamente em duas regiões com
diferentes formas desenvolvimento que no mínimo eram completamente desequilibrados.

Um segundo fator constitucional promovendo um maior desequilíbrio regional entre
esses dois polos que nos interessam, Nordeste e Sudeste, foi o formato em que se desenhou
constitucionalmente a autonomia fiscal dos estados para caracterizá-lo operacionalmente como
federalismo competitivo.

Os principais meios de garantir a autonomia fiscal dos Estados se deu por meio da arreca-
dação de impostos e pela venda de terras devolutas. No que diz respeito a arrecadação de impostos
A Constituição de 1891 diz claramente conforme os impostos da competência dos Estados, e, isso
se dá no artigo 9 alineas 1,2,3,4 da CF 91, em particular, do imposto de exportação, alínea 1. Ficou
também estabelecido por norma constitucional, artigo 64 da CF 91, que coubessem aos estados as
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terras devolutas cuja venda era uma importante fonte de renda. Ambos os casos proporcionaram
maiores vantagens para os Estados do Sudeste. Ambas as formas contribuíram e muito para ampli-
ficar a armadilha do desenvolvimento no Nordeste, empobrecendo o Nordeste, e, tornando possível
enriquecer o Sudeste.

A captura do processo de construção da constituição de 1891 permitiu, por exemplo,
que o desenho da divisão tributária de fosse feita de tal modo que, por exemplo, coubesse aos
estados os impostos de exportação, favorecendo os estados que já eram os maiores exportadores
que coincidentemente, aqueles do sudeste, enquanto o governo federal ficava com os impostos
sobre importação.

Quando da elaboração da constituição de 1891 os Estados do Sudeste já se destacavam
como os principais Estados exportadores, por contarem, inclusive, com a produção do produto
líder de exportação do modelo agroexportador brasileiro, com o café e, portanto, os maiores
arrecadadores de impostos de exportação, que por essa razão se tornaram nos Estados com os
maiores recursos de investimentos, e, por essas mesmas razões acabaram também por terem
as terras sistematicamente mais valorizadas. Temos aqui o estabelecimento do mecanismo de
arrecadação como formando um mecanismo de círculo virtuoso para o Sudeste, arrecada bastante
investe bastante, por exemplo, em ferrovias, expandindo a área de produção, por exemplo, no
interior paulista, o quê expande a arrecadação, permitindo, por sua vez, maior investimento, e em
contraposição, um mecanismo de círculo vicioso para o Nordeste. Arrecada pouco, investe pouco,
arrecada pouco.

Desta forma, a divisão tributária contribuirá com uma das principais causas pelas quais os
governos dos estados do Sudeste irão pressionar para a política de defesa do café, que será uma
das principais contribuições para promover, manter ou ampliar o mecanismo de retroalimentação
positiva de desenvolvimento.

Na Tabela 1 pode-se observar a desigualdade tributaria entre a região Nordeste e as demais
regiões do país entre 1948 a 1956, mesmo quando condicionado pela renda da região a desigualdade
de recurso obtida é bem menor no Nordeste.

Tabela 1 – Carga Tributaria Total e Porcentagem da Renda do Nordeste e as demais Regiões do
País

Ano TT[1]-Nordeste % da R[2]-Nordeste TT-Resto do País % da R-Resto do País
1948 3 078 12,1 27 591 19,9
1949 3 350 11,7 32 969 20,7
1950 3 921 11,6 36 433 19,5
1951 5 169 13,7 50 554 22,9
1952 5 646 13,4 56 648 22,0
1953 6 391 13,1 69 732 21,7
1954 8 167 13,1 87 526 21,6
1955 9 882 12,9 99 836 19,5
1956 13 060 12,8 142 858 21,5

Fonte: Furtado et al. (2009).

O terceiro fator constitucional que ajudou a promover um ainda maior desequilíbrio no
desenvolvimento das duas regiões veio de uma norma constitucional afirmando que os Estados
podiam também contrair empréstimos externos com o aval do governo federal. O segundo o artigo
34, alínea 2 da CF 91, os estados podiam também contrair empréstimos externos com o aval do
governo federal. Essa possibilidade favoreceu fortemente os Estados que mais arrecadavam, num
sistema de autoreforço, e com isso tinham acesso a crédito externo, com o qual podiam fazer
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importantes investimentos na infraestrutura como aconteceu com os empréstimos que foram feitos
para a política de defesa do café que teve como efeito a manutenção da renda nos Estados do
Sudestes, e, por sua vez, a instalação e a promoção de uma dinâmica de desenvolvimento industrial
nestes Estados, particularmente, no Estado de São Paulo. Estados do Sudestes tinham muitas
vantagens competitivas com seu federalismo competitivo do que o Estados do Nordeste uma vez
que apresentavam condições financeiras muito melhores de bancar os empréstimos. A importância
desses empréstimos se revelou crucial no início da política de defesa do café que como descrevemos
foi uma política de intervenção do Estado na economia

O quarto fator constitucional que ajudou a promover o desequilíbrio no desenvolvimento
das duas regiões veio direto da captura do Estado com a proposta de sua intervençao do Estado na
economia por meio do desenho e construção do mecanismo da política da defesa do café que teria
o efeito de aumentar ainda mais o favorecimento do Sudeste uma vez que funcionava como um
mecanismo de retroalimentação positiva com sua proposta, resumidamente, de um preço mínimo
para o café, e, com, a proposta de só vender a produção determinada pela demanda guardado o
excesso de produção em armazens.

Temos reconstruído o que denominamos de regime institucional jurídico privado, da
Primeira República, formado do núcleo constitucional com seu mais importante princípio, da
livre iniciativa, agindo praticamente sem restrição, com os princípios do regime de propriedade
fundiária e da autonomia plena dos estados e municípios, em conjunto com um grupo de legislação
infraconstitucional que aplicou esse núcleo para promover o desenvolvimentoindustrial e econômico
da região, em particular, de uma infraestrutura de energia elétrica com base predominantemente
termelétrica, com o impacto no seu desenvolvimento social e político.

Apontamos que a construção institucional das muitas armadilhas de concentração no
Sudeste pode ter sido causada pela operação de um princípio da livre iniciativa sem orientação,
exceto aquele dos grupos de interesses privados que, pela ausência de um poder coordenador como
aquele que pode ser promovido pelo Estado, facilmente se apropriaram dos interesses que o Estado
é suposto representar.

No entanto, como mostrado, esse não foi o único problema institucional da Primeira
República. Apontamos que essa armadilha pode ter sido causada pela operação de um princípio da
livre iniciativa sem orientação, exceto a dos grupos de interesses privados, cujo objetivo fundamental
é o lucro, pela ausência de um poder coordenador como aquele que pode ser promovido pelo Estado
que atuaria para alinhar o interesse privado com o interesse comum.

O regime, que funcionaria na forma de um mecanismo, produziria consequências que se
manifestariam, por exemplo, como um processo repetitivo, como uma armadilha, com o efeito
da concentração do desenvolvimento da infraestrutura de energia elétrica, e, da concentração do
desenvolvimento econômico numa região, como o Sudeste, mas, mais, particularmente, em São
Paulo e Rio de Janeiro, e, também a concentração da prestação do serviço público de energia
elétrica nas empresas estrangeira

O núcleo constitucional e, praticamente a ausência de uma elaborada regulamentação
legislativa – ainda que contendo um regime de concessão com especificação de prazos, direitos
de desapropriação, tarifas e sua revisão, a cláusula ouro, e, além disso, imunidades de impostos -
fazendo com que o regime institucional jurídico de coordenação privada, constituísse praticamente
do núcleo constitucional, produziram essa armadilha econômica de continuar se reproduzindo o
desenvolvimento no Sudeste aumentando a desigualdade regional, dificultando os esforços de se
estender o desenvolvimento econômico, para outras partes do território brasileiro.

Outro subproduto da legislação, do núcleo constitucional e da legislação eleitoral deste
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período, foi o desenho e construção da política do café com um típico, para usar do recurso
metodológico de Myrdal, mecanismo de causação e cumulação circular uma vez que a política do
café apresenta características descritas por este mecanismos. A política de defesa e valorização do
café é um típico produto da engenharia jurídica do legislador. Ele é um mecanismo institucional
jurídico construído para realizar determinada tarefa. Manter a valorização do café, ou seja de sua
renda. É da essência de qualquer mecanismo a realização de uma determinada tarefa.

A política de defesa e valorização do café é um desenho de um mecanismo institucional
feito com a legislação expressando medidas tomadas na Primeira República pelo poder público
em sua representação dos interesses ligados aos cafeicultores com a finalidade de estabilizar os
preços do produto no mercado internacional. Esse mecanismo institucional constitui-se de outros
mecanismos funcionando articuladamente que buscavam garantir a estabilização do câmbio assim
como a compra e a armazenagem de excedentes da produção. Com isso, compra-se o excedente, e
controla a oferta, mantendo-a em equilíbrio com a demanda, e, deste modo, evitando a queda de
preços.

A política de valorização do café é um exemplo típico de um mecanismo institucional
desenhado e construído pela legislação do mesmo modo que defende-se nesta tese que o sistema
elétrico brasileiro é também um mecanismo institucional desenhado e construído pela legislação
como resultado de um trabalho de engenharia jurídica pelos legisladores. A primeira política de
defesa do café teve como legislação líder o Decreto número 1.489, de 6 de agosto de 1906, que
aprovou, pelo congresso nacional, o convenio – de acordo com o artigo 65 da Constituição de 1891,
segundo o qual é facultado aos Estados: [...] 1) celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter
político (art. 48, n.16)

O desenvolvimento da infraestrutura da energia elétrica na Primeira República pode ser
enquadrado como um mecanismo de retroalimentação positiva desenhado pela legislação com
regulamentação mas com efeitos diferentes no Nordeste e no Sudeste. Como no Nordeste o mercado
é pequeno ele não atraiu as companhias de hidroeletricidade, enquanto o contrário se deu no Sudeste.
Do mesmo modo, como consequência do desenvolvimento da infraestrutura de energia elétrica
que se concentrou no Sudeste se deu também a concentração do desenvolvimento industrial no
Sudeste com uma dinâmica que criou uma armadilha de reforçar o desenvolvimento deste às custas
de desigualdades regionais. Contudo, novamente aqui surgiu o mau desenho do sistema elétrico da
Primeira República uma vez que totalmente desregulamentado. Esse fato, junto com outros, levou
a uma sistema elétrico municipal independente e isolados, particularmente, por serem construídos
com frequências diferntes, o que impediu a interligação dos sistemas com enormes prejuídos,
principalmente, em termos do recurso mais eficientes das bacias hidrográficas.

O mecanismo institucional completo da defesa e valorização do café, como quaisquer
outros mecanismos, contudo deve ser constituído de um mecanismo político associado com o
sistema eleitoral com o qual se pode capturar o governo federal, e, portanto, o seu poder de
legislação, e, então, por meio do controle da regulamentação, o desenho e construção de um
mecanismo de realização econômica. A tese desenvolvida aqui é de que todos os mecanismos
institucionais são resultados da legislação formada de um conjunto articulado de normas para se
obter um determinado resultado, em outros termos, muito semelhança à construção, por meio da
engeharia com o recurso das leis da física, de uma máquina.

Segundo Myrdal (1960), acerca dos mecanismos, ele diz que quanto mais [...] conhecermos
a maneira pela qual os diferentes fatores se inter relacionam – os efeitos que a mudança primária de
cada fator provocará em todos os outros – mais seremos capazes de estabelecer os meio de obter a
maximização dos resultados de determinado esforço político, destinado a mover e alterar o sistema
social.
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Nessa passagem encontra-se a chave, e também a razão, para o uso dos recursos teóricos
para se pensar a transição das diretrizes da política econômica e social da Primeira República,
reconstruída em parte com o núcleo constitucional e o regime institucional jurídico liberal, para
aquela do Governo Vargas, em que se busca reconstruir num novo regime institucional jurídico,
agora de coordenação estatal. O enfoque de análise da proposta do governo Vargas mostra que
este de algum modo teve conhecimento e capacidade para discriminar os aspectos positivos dos
mecanismos institucionais jurídicos daqueles negativos, e, como mencionado, sustar ou eliminar os
aspectos indesejados, melhorando, reforçando, replicando ou ainda estendendo os seus aspectos
construtivos.

3 O princípio do federalismo cooperativo de Vargas e o desenho e cons-
trução da usina hidrelétrica de Paulo Afonso

A transição do regime federalista da primeira República, que denominamos competitivo,
com seu núcleo constitucional pivotado no princípio liberal da livre iniciativa, para o novo regime
federalista, cooperativo, se dá com a ascensão de Vargas e na promulgação da constituição 1934 e
depois a de 1937.

O governo vargas começa por dar uma dimensão totalmente nova para a arquitetura do
Estado para quem este deve ser um meio termo entre o Estado unitário do Império e o Estado
fortemente descentralizado da Primeira República, expresso na ideia de um federalismo cooperativo,
e, não mais competitivo como o foi na Primeira República. O projeto mais fundamental do governo
Vargas é de aparelhar a constituição para promover a transformação de uma sociedade com base
ainda no desenvolvimento da agricultura para uma com base no desenvolvimento industrial.

Pode-se notar que esse projeto está fortemente assentado no desenvolvimento de infraestru-
turas chaves e uma exploração racional dos recursos naturais do país para ser possível contar uma
indústria siderúrgica naciona, uma indústria elétrica nacional, uma indústria de energia nacional, e,
do mesmo modo uma indústria agrícola nacional.

Novamente, as condições para a construção dos diversos mecanismos capazes de promover
desenvolvimento industrial com ciclos de retroalimentação positivos, devem ser encontrados
primariamente no núcleo constitucional que vem com a constituição de 1934, e, certamente
complementados com a legislação infraconstitucional.

Neste trabalho só será explorado e ainda superficialmente, remetendo para outros trabalhos
anteriores e também posteriores, a relação dessa nova forma de Estado trazida pelo governo de
Vargas e a construção de um novo sistema elétrico, agora, nacional. O novo desenho e construção da
infraestrutura de energia elétrica expressa bastante bem a natureza totalmente diversa do federalismo
daquele da Primeira república, e, de como ele pode ser categorizado de federalismo cooperativo,
por seu projeto de desenho e construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso.

O ponto de partida do desenho e construção da nova constituição de 1934 que deu o
formado de um Estado que podemos classificar de regulamentação e coordenação é de privilegiar
como seu princípio fundamental aquele do interesse comum. Enquanto na constituição anterior,
1891, o interesse geral ou nacional aparecia uma vez, no artigo 9, parágrafo 4,sem qualquer outra
determinação, e, para um tema muito específico, onde o privilégio é do princípio da livre iniciativa
e que o interesse comum, se existir, deveria emergir das interações proporcionados pela livre
iniciativa nesta constituição de 1934 o interesse comum aparece com destaque sinalizando que este
é o novo princípio orientador da organização da sociedade, e, que, portanto, os interesses privados
devem estar em harmonia e alinhados com ele, nitidamente, se inclinando, como modelo de Estado,
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para um Estado que se denominou Mercantilista, também de natureza liberal, pois tem como centro
o indivíduo.

Para ficar claro como o interesse comum, ou interesse coletivo, ou interesse nacional
assume o papel de princípio fundamental para que o princípio da livre iniciativa seja absoluta, mas,
relativo dependendo do seu alinhamento com este. O interesse comum deve servir de referência
para o alinhamento do interesse privado e as evidências para isso podemos conseguir checando as
normas constitucionais artigo 118 parágrafo 5, artigo 5, XIX, alínea c, artigo 17, III, artigo 113,
alínea 13, artigo 137, e, particularmente, o artigo 113, alínea 17 que afirma:

É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse
social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade
ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização.
Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autori-
dades competentes usarem da propriedade particular até onde o bem público o exija,
ressalvado o direito à indenização ulterior.

.

Trata-se de uma norma inclinada para o processo de implantação de infraestrutura industrial
que depende fortemente do recurso da desapropriação. Não menos importante para uma constituição
vocacionada, como de interesse público, para implantação de um processo de industrialização é o
artigo 116 que diz:

Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União poderá mo-
nopolizar determinada indústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações,
devidas, conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços municipalizados ou de
competência dos Poderes locais.

A reconstrução do núcleo constitucional de 1934 que interpretamos como os instrumentos
para desenhar e construir múltiplos mecanismos de retroalimentação que tenham a capacidade de
promover um processo de desenvolvimento industrial é muito mais complexo do que aquele núcleo
constitucional de 1891 bastante mitigado, pois estava voltado para a promoção de uma concepção
de que o país tinha uma vocação agrícola.

O governo Vargas, diferentemente dos governos da Primeira República, fez do Estado um
instrumento poderoso para a realização desse objetivo de industrialização, contudo, ao contrário
do que se imagina, não de sistemática intervenção direta do desenvolvimento econômico, em
particular, da infraestrutura, mas, antes, sua intervenção se deu muito no nível da coordenação
e regulamentação, e, então, na delegação das atividades de realização dessas regulamentações
para os estados que se encontravam adequadamente preparados para a realização dessas tarefas,
dando origem a uma nova forma de federalismo que é um federalismo cooperativo, com objetivo
de win-win, antes que um federalismo competitivo promotor de um jogo de soma zero.

Agora o núcleo constitucional conta com o princípio do interesse comum, no lugar do
princípio da livre iniciativa, ainda que este, continua um princípio central no governo Vargas, ele
deve ter referência no alinhamento com o interesse comum, mas, esse alinhamento não é apenas
para empreendimentos privados, mas, principalmente para o alinhamento das unidades federativas
com o interesse,agora, nacional.

O segundo princípio que define mais claramente a natureza do Estado do governo Vargas é
aquele associado com a operacionalidade do interesse comum conduzida por interpretar a natureza
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do governo federal como um poder regulamentador e coordenador do planejamento das condições
para o desenvolvimento industrial. Como nesse artigo não se falou do desenvolvimento industrial
geral, mas, apenas da realização da infraestrutura da energia hidroelétrica, e, em particular, da
decisão por Vargas de construir a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, com base no interesse nacional,
na época controversa com a oposição dos argumentos econômicos de Gudin.

A decisão de Vargas, desta forma, não se reduziu a puras considerações contábeis econô-
micas, mas, se ateve a estratégias de desenvolvimento buscando com essa intervenção quebrar o
mecanismo de que “não há mercado porque não há mercado”. Eugênio Gudin se opunha como
outros, com o recurso de considerações puramente contáveis, com o argumento de que no Nordeste
não contava com mercado capaz de tornar Hidroelétrica de Paulo Afonso viavel economicamente
cristalizando o mecanismo de que não há mercado porque não há mercado.

A decisão de Vargas de construir a usina de Paulo Afonso era exatamente essa, de uma
intervenção direta,e, não por delegação, do governo federal — que agia na maioria das vezes por
delegação para outros estados construírem suas próprias usinas — para a construção da usina de
Paulo Afonso visando alinhar o interesse das unidades federativas com o interesse nacional que
naquele momento era o de eliminar as desigualdades nacionais promovidas e aprofundadas pelo
núcleo constitucional de 1891. Como o Nordeste não apresentava, naquele momento, as condições
para bancar financeiramente, e, mesmo, tecnicamente, um empreendimento daquele porte ainda
que se tratava de uma obra fundamental para organizar sua infraestrutura produzindo uma energia
mais barata que aquelas sendo usadas, e, essencial para o processo de industrialização, como já
estava acontecendo no Sudeste desde o primeiro decênio de 1900.

Mas, estes não são os únicos componentes do núcleo constitucional que romperam com
aqueles do núcleo de 1891, pois para uma constituição voltada para o desenvolvimento industrial
era essencial um novo enfoque de desenvolvimento com o pressuposto do planejamento. Consciente
ou não, Vargas empreende a construção de um Estado para a transformação de uma sociedade
agrícola para uma sociedade industrial, e, isso requer, que essa transformação para ser eficiente-
mente realizada deve ser conduzida na maioria das vezes segundo orientações científicas no seu
planejamento. Esse consiste no terceiro princípio, e, muito, importante, para o estabelecimento da
infraestrutura da energia hidroelétrica que podemos denominar do aproveitamento racional dos
recursos hidráulicos e da energia elétrica. Este princípio está claramente explicitado no preâmbulo
do Código das Águas, in verbis: “[...] considerando que, em particular, a energia hidráulica exige
medidas que facilitem e garantam seu aproveitamento racional”. Trata-se de um princípio que serve
de orientação para o planejamento de projetos que visam a utilização industrial da energia elétrica
proposto por Valadão, em um projeto de lei, já na primeira república, m 1907, mas rejeitado, pois,o
projeto exigia a propriedade do subsolo não mãos do governo federal. Segundo Valadão, O regime
de águas é hoje, sob o ponto de vista econômico, o próprio regime de energia elétrica apontando
que o objetivo era transformar, num aproveitamento racional, uma máquina hidráulica natural numa
máquina elétrica.

Definido o princípio do planejamento científico dos projetos para os empreendimentos
de infraestrutura industrial passados as condições de sua eficiência, que envolve a mudança de
regime de propriedade da primeira república que era um regime fundiário onde o subsolo pertencia
ao proprietário do solo. Numa ruptura radical, a constituição altera esse regime de propriedade
transformando-o num regime de concessão colocando o subsolo na mão do Estado, agora como
agente coordenador e promotor do desenvolvimento.

Os recursos naturais que deveriam ser distribuídos segundo o regime de concessão, essen-
cial, particularmente, no caso do objetivo do aproveitamento racional da energia hidráulica para
a produção de energia hidrelétrica, que deve ser completo com o princípio da interligação, isto é,
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que todas as implantações de distribuição de energia elétrica tem que ter a mesma frequência para
explorar a interligação do sistema de interligação que é ao mesmo tempo um modo de promover
a interligação das bacias hidrográficas. Algo que não ocorreu na Primeira República conduzida
pelo princípio da livre iniciativa e do regime de propriedade que criou sistema elétricos isolados
produzindo uma enorme ineficiência.

O processo de interconexão e interligação é chave Chiappin (2019) na construção de uma
indústria para este promover o aproveitamento racional da hidrografia brasileira. Contudo, como
essa indústria deverá ser construída pelo interesse privado é preciso que mesmo não atue sem
ordenação, apenas ditado pelo seu auto interesse. Ainda que o interesse privado se utilize da livre
iniciativa ele deve ser orientado a se alinhar com o interesse coletivo.

O interesse coletivo e nacional é de ter uma industrialização que faça um aproveitamento
racional dos recursos naturais, e, em paritcular, do sistema elétrico que faça o aproveitamento
racional dos recursos hídricos. A regulamentação e coordenação são os instrumentos do poder
público para garantir esse alinhamento do interesse privado e o interesse das unidade federativos
com o interesse coletivo ou nacional em busca de um aproveitamento racional. A exigência do
aproveitamento racional passa pelo processo de interligação do sistema elétrico e portanto pelo
processo de interligação das bacias hidrográficas que se encontra no Código de Águas, quando
se afirma que o aproveitamento racional se dá por meio do recurso da construção de usinas
interconectadas ou interligadas.

Nesta exigência da interligação como atrelada ao aproveitamento raciona dos recursos
naturais, em particular das bacias hidrográficas, encontra-se o núcleo da política de desenvolvimento
industrial de Vargas. A referência à interligação, um dos principais componentes da exigência de
um aproveitamento racional dos recursos naturais, encontra-se no artigo 164. In verbis:

Art. 164. A concessão poderá ser dada: a) para o aproveitamento limitado e
imediato da energia hidráulica de um trecho de determinado curso d’água. b) para o
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um determinado trecho de água
ou de todo um determinado curso de água. c) para um conjunto de aproveitamento
de energia hidráulica de trechos de diversos cursos de água, com referência a uma
zona em que se pretenda estabelecer um sistema de usinas interconectadas e podendo
o aproveitamento ficar restrito a uma parte do plano em causa.

A partir dessa pequena introdução ao aparato institucional do governo Vargas para o
processo de industrialização, mas, sem mais comentários e análise que discordamos da tese de
Furtado de que o desenvolvimento industrial brasileiro foi feito de modo espontâneo. Exatamente o
contrário, ele foi planejado, e, admiravelmente planejado, e, a evidência encontra-se nas normas
constitucionais e infraconstitucionais.

Para finalizar esse artigo será apresentado como se chegou à proposta de se construir
uma usina hidrelétrica no Nordeste e através de uma intervenção direta do governo federal. A
natureza do governo federal de Vargas, tem a função, em princípio, de regulamentar, como ocorre,
por exemplo, com o Código de Minas, e, particularmente, o Código de Águas, e, coordenar, —
visto que pode agir também como interventor, inclusive no domínio econômico, mas, sempre na
preservação do alinhamento dos interesses das unidades federais e privados com o interesse coletivo
e nacional. Ele como regulamentador, desenha o Código de Águas como um sistema interligado na
busca de uma alocação eficiente dos recursos naturais.

Contudo, como regulamentador e coordenador, o Estado federal age, por meio do princípio
da delegação, com o qual pode atribuir, sob condições técnico-administrativas, o exercício do poder
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concedente às unidades federativas de aplicar o Código de Águas cuja elaboração que é atribuição
privativa do governo federal. Essa regulamentação garante que os sistemas elétricos construídos
no Brasil poderão se ligar mutuamente. O hiato regulatório da Primeira República gerou sistemas
elétricos isolados com padrões diferentes. O impacto dessa falha que atrasou o desenvolvimento
brasileiro ainda não devidamente avaliada.

Um sistema elétrico nacional, como planejava Vargas, somente poderia se realizar efe-
tivamente para promover um desenvolvimento industrial nacional com objetivo de eliminar as
desigualdades nacionais com um sistema elétrico com núcleo no Nordeste para este possa dispor
de energia elétrica barata essencial para o desenvolvimento industrial. Como o Nordeste era uma
das regiões mais pobres e não mostrava um mercado suficientemente atrativo para as companhias
privadas como a Light e a Amforp, induzidas por lucros como toda empresa privada, era muito
improvável a implantação de uma tal indústria para fornecer energia elétrica para uma região de
baixa renda. Como estas companhias estavam investindo no Sudeste e no Sul, as desigualdades
regionais, com o Nordeste, tenderiam aumentar. Como mencionado reiteradamente, Eugênio Gudin
se manifestou contra do ponto de vista econômico, ainda que a favor do ponto de vista político.

Com a decisão da construção da Usina de Paulo Afonso veio também a elaboração para a
construção de uma empresa de economia mista que se definiu como a CHESF, construída no Rio
São Francisco, aproveitando as quedas da cachoeira de Paulo Afonso, em torno da qual deveria se
desenvolver o subsistema do Nordeste, com o estabelecimento de a usina de Paulo Afonso com o
objetivo de gera energia elétrica para a região do Nordeste abastecidas até então predominantemente
por termoelétricas. Com essa usina de Paulo Afonso instituir um subsistema em torno dela como
parte do sistema elétrico nacional. Mas, a decisão dessa construção teve impacto muito maior do
apenas a geração de energia elétrica, em torno dela deveria se desenvolver um sistema de irrigação
e de aproveitamento econômico das terras alcançadas por essa energia. Além disso, ela serviu de
modelo e laboratório para sua replicação, com as diversas outras, como Paulo Afonso II, e III, e,
inclusive para construção da Usina de Itaipu.

Não precisamos tecer comentários sobre o impacto e influência causado pela implantação
dessa Usina hidrelétricas, mas, apenas citar novamente, pela sua importância, do arrependimento
público de ter cometido o erro de ter sido contra a implantação da Usina de Paulo Afonso, através
de um artigo no jornal O Globo, de 08/05/de 1963, quando diz:

Quando em 1945 foi discutida na Comissão de Planejamento a questão da utilização
da Cachoeira de Paulo Afonso, eu declarei meu voto político, já que economicamente
dizia eu, a obra dificilmente se justificaria. Passados quase 20 anos devo confessar
o meu erro. A experiência demonstrou - tanto quanto posso apurar - que a obra foi
“também economicamente” proveitosa. [De] qualquer modo o Brasil deve felicitar-se
por esse empreendimento de tão grande alcance econômico e social (GUDIN, 1963).

4 Mudanças Socio-Econômicas no Nordeste

Para o Brasil, o século XX foi um período de grandes transformações sociais e econômicas.
Como foi discutido anteriormente, o período entre 1929-1945 representou uma ruptura com um
passado político liberal. Foram principalmente duas radicais mudanças: uma profunda reorganização
do Estado Nacional e uma importante mudança do processo de acumulação de capital, que alterou
o Centro Dinâmico da Economia Nacional.

Neste período houve uma intensa modificação da vida e do espaço econômico no país,
pode-se ver que a vida no campo foi dando cada vez mais espaço para uma estilo de vida urbano,
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impulsionado pela busca de empregos com maiores salários na indústria e nos serviços que
circundavam os grandes centros.

Tabela 2 – População nos Censos Demográficos de 1920 a 1970

Regiões 1920 1940 1950 1960 1970
Brasil 30 635 605 41 236 315 51 944 397 70 992 343 94 508 583
Urbana - - 36,16% 45,08% 55,98%
Rural - - 63,84% 54,92% 44,02%
Maranhão 874 337 1 235 169 1 583 248 2 492 139 3 037 135
Urbana - - 17,32% 18% 25,41%
Rural - - 82,68% 82% 74,59%
Piauí 609 003 817 601 1 045 696 1 263 368 1 734 894
Urbana - - 16,31% 23,60% 32,34%
Rural - - 83,68% 76,40% 67,66%
Ceará 1 319 228 2 091 032 2 695 450 3 337 856 4 491 590
Urbana - - 25,21% 33,70% 40,32%
Rural - - 74,79% 66,30% 59,68%
Rio G. do Norte 537 135 768 018 967 921 1 157 258 1 611 606
Urbana - - 26,66% 37,61% 46,60%
Rural - - 73,78% 62,39% 58,32%
Paraíba 961 108 1 422 282 1 713 259 2 018 023 2 445 419
Urbana - - 26,66% 35,09% 41,68%
Rural - - 73,34% 64,91% 58,32%
Pernambuco 2 154 835 2 688 240 3 395 766 4 138 289 5 253 901
Urbana - - 34,40% 44,90% 54,48%
Rural - - 65,60% 55,10% 45,52%
Alagoas 978 748 951 300 1 093 137 1 271 062 1 606 174
Urbana - - 26,20% 33,69% 39,98%
Rural - - 73,80% 66,31% 60,02%
Sergipe 477 064 542 326 644 361 760 273 911 251
Urbana - - 31,81% 38,92% 46,24%
Rural - - 68,19% 61,08% 53,76%
Baiha 3 334 465 3 918 112 4 834 575 5 990 605 7 583 140
Urbana - - 25,87% 34,88% 41,41%
Rural - - 74,13% 65,22% 58,59%
Nordeste 11 245 921 14 434 080 17 973 413 22 428 873 28 675 110
Urbana - - 26,40% 34,24% 41,78%
Rural - - 73,60% 65,76% 58,22%

Fonte: IBGE 2000.

Como pode ser visto na Tabela 2, no Brasil a transição da população do campo para as
cidades acontece de forma acelerada no século XX, em 1970 os centros urbanos já contavam com
mais pessoas do que o campo. No Nordeste o processo foi mais lento, em grande parte devido às
dificuldades discutidas anteriormente, tanto no campo quanto nas cidades do Nordeste no início do
século XX.

Com os excedentes do complexo cafeeiro e um sistema jurídico institucional favorável
às regiões Centro-Sul, como já foi discutido anteriormente, o Centro-Sul começou o processo de
industrialização e urbanização antes do Nordeste. Este processo só não se tornou mais grave porque
houve em Vargas uma mudança jurídica inconstitucional que possibilitou uma amortização das
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desigualdades socais.

Lima e Magalhães (2019) analisa em seu trabalho as principais secas que assolaram o
Nordeste durante a história. O autor destaca que no início do século XX consecutivas secas forçaram
grande parte da população nordestina a abandonar o interior do Nordeste para fugir do flagelo da
fome e das misérias geradas pelas secas e pela falta de infraestrutura que agravara o problema.

A estiagem de 1917 foi seguida por outra, muito forte, no período de 1919 a 1922, mais
intensa no sertão de Pernambuco, provocando migração para o litoral nordestino e para várias
outras regiões do País. Singer et al. (1973), aponta que os grupos de migrantes são estimulados por
dois fatores preponderantes (expulsão e atração), que podem atuar de forma unitária ou conjuntas.
No caso dos fatores de expulsão, a razão das migrações está na origem do migrante, questões
econômicas impedem a permanência do mesmo e com isso ocorre a expulsão tanto do migrante do
rural moderno quanto do rural estagnado. O segundo fator é o de atração que está no destino, em
alguns polos de expansão do capitalismo que aglomeram atividades industriais e orientam os fluxos
migratórios.

Este processo estava claro no Brasil desde o início do século XX, as crises climáticas que
recorrentemente afetavam o Nordeste expulsando os flagelados da seca de seus lares, que em busca
de melhores condições, migravam para as capitais nordestinas, ou acabam sendo atraídos para a
região Sul-Sudeste em busca de melhores condições.

Tabela 3 – Renda das principais regiões do Brasil em 1956

Regiões População (mil hab.) Milhões de US$ Renda per capita (US$)
Norte 3 958 440,9 111
Nordeste 18 714 1 802,5 96
Centro-Sul 37 135 11 232,8 303
Brasil 60 080 13 476,2 224

Fonte: Furtado et al. (2009).

Esse processo criou um fluxo constante de imigração do Nordeste rural para o Sudeste
urbano, o que favoreceu ainda mais a industrialização do sudeste do Brasil. Além de contar com o
excedente do capital do complexo cafeeiro, a indústria nascente contava com um fluxo migratório
de mão de obra barata vinda do Nordeste em busca de melhores condições, como pode ser analisado
na Tabela 3 que apresenta as diferenças de renda per capita entre as regiões.

Ojima e Fusco (2014) analisando os dados dos primeiros Censo Demográficos, identifi-
caram que segunda metade do século XIX o Nordeste era a região mais populosa do Brasil, sua
população representava quase a metade dos habitantes do país. Mais especificamente, conforme
dados do Censo de 1872, a população do Nordeste correspondia a 46,7% do total da população
brasileira. Como pode ser observado na Figura 1, há um constante declínio nessa participação
até atingir em 2010 27,8% da população brasileira, ainda que as taxas de fecundidade da região
se apresentem, sistematicamente, como as mais altas do país, ou seja, o Nordeste ao longo da
história sempre cedeu força de trabalho para as demais regiões do país, o que garantiu que durante
o processo de industrialização do Centro-Sul mão de obra barata não fosse um problema.

Durante a década de 1930, o Nordeste perdeu algo em torno de 650 mil pessoas para outras
áreas do país, no decorrer da década seguinte, o número de emigrantes chegou a mais de 900 mil. A
década de 1950 foi também um período de intensa emigração inter-regional, de tal modo que taxa
média de crescimento anual da população nordestina ao longo do decênio foi de 2,1%, enquanto a
do Brasil foi de 3,4% Fusco et al. (2011).

Nas primeiras décadas do século XX, a agricultura de monocultura ainda representava
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Figura 1 – Evolução da participação relativa (em %) da população do Nordeste, 1872 a 2010

Fonte: Ojima e Fusco (2014).

a principal atividade econômica da região Nordeste, principalmente com a pecuária extensiva.
Jurgenfeld (2021) analisa o discurso em que Furtado diz que Natal tinha a energia mais cara do
Brasil, produzida por motores a diesel. Segundo ele, por conta do alto custo da geração elétrica, a
indústria têxtil não se desenvolvia mesmo havendo grande produção de algodão mocó.

Esta discrepância no custo da energia produzida entre o Sudeste e o Nordeste inviabiliza a
industrialização Nordestina. na Figura 2 são apresentados os investimentos em capacidade instalada
no Brasil de 1930 a 1945. Fica evidente a discrepância da matriz energética entre as regiões do
Brasil e que o Nordeste contava principalmente com termelétricas, de custo mais elevado.

Ainda na Figura 2, pode ser observado a primeira usina hidrelétrica do Nordeste foi
a inaugurada em janeiro de 1913 pelo industrial cearense Delmiro Gouveia. Instalada junto à
cachoeira de Paulo Afonso, no rio São Francisco, em Alagoas, a pequena hidrelétrica acionava a
maquinaria da fábrica de linhas e fios da companhia de Delmiro Gouveia, e se situava a 23 km de
distância da fábrica. A energia da usina era utilizada igualmente para o fornecimento de luz elétrica
à Vila Operária da Pedra, onde residiam os trabalhadores da fábrica de tecidos, que podiam dispor,
além de iluminação, de água encanada em suas casas (CACHAPUZ et al., 2006).

Ainda segundo Cachapuz et al. (2006), a intenção do empresário era suprir os estados de
Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia de energia elétrica pela ampliação das instalações da usina
de Paulo Afonso. Entretanto, esses planos não se concretizaram. Delmiro Gouveia foi assassinado
em outubro de 1917 e a sua indústria foi comprada por sua concorrente inglesa Machine Cottons
que dominava na época o mercado de linhas e fios no Brasil e não levou o projeto a frente.

Como o projeto de expansão da geração das hidrelétricas não foram para frente com a morte
de Delmiro Gouveia, as termelétricas continuaram sendo a principal fonte de abastecimento de
energia do Nordeste. Com o alto custo de geração associado as mesmas, ficou impossível concorrer
com a produção do Sudeste e internacional no setor têxtil e em outros setores que dependiam da
mecanização para ganhos significativos de produtividade.

Como pode ser observado na Tabela 4 a produção industrial do Nordeste que já era bem
menor do que a produção industrial do Centro-Sul, se distancia cada vez mais de 1948 a 1956.
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Figura 2 – Principais investimentos em geração de eletricidade (conclusão ou ampliação de unida-
des já existentes) no Brasil de 1930 a 1945

Fonte: Martins (2009) baseado no trabalho de Cachapuz et al. (2006).

Tabela 4 – Índice da Produção Agropecuária e Industrial

Ano Agro-Nordeste Agro-Centro-Sul Ind-Nordeste Ind-Centro-Sul
1948 100,00 100,00 100,00 100,00
1949 102,3 104,1 101,1 105,3
1950 107,5 107,8 103,9 118,8
1951 88,2 114,3 110,5 132,3
1952 95,9 123,3 113,0 141,9
1953 98,0 121,1 121,3 148,2
1954 114,4 129,6 128,6 160,7
1955 118,7 137,5 142,5 168,0
1956 125,2 132,4 149,8 181,2

Fonte: Furtado et al. (2009).

A produção agrícola, por sua vez, também apresenta um distanciamento entre a produção
no Nordeste e no Centro-Sul no período analisado, aqui além dos custos de produção podem ser
associados as secas e a baixa taxa de acumulação de capital proveniente de todos os problemas
supracitados.

A Empresa de economia mista, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF),
foi criada em 1945 com grande aporte de verba pública, visando mitigar os problemas gerados
no processo de desenvolvimento do Brasil, que beneficiou o Centro-Sul em detrimento da região
Nordeste.

A Chesf recebeu concessão pelo prazo de 50 anos para efetuar o aproveitamento industrial
progressivo da energia hidráulica do São Francisco no trecho compreendido entre Juazeiro (BA) e
Piranhas (AL), bem como autorização para fornecer energia elétrica em alta tensão aos concessio-
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nários de serviços públicos de uma ampla região do Nordeste e, respeitados os direitos de terceiros,
realizar a distribuição direta de eletricidade.

Cerca de 60% dos investimentos no subsetor de eletricidade concentraram-se no aporte de
capital do governo federal à Chesf, que então construía Paulo Afonso, e a outras hidrelétricas. O
restante destinava-se à prestação de auxílios a empresas, órgãos públicos e departamentos estaduais,
à elaboração de um Plano Nacional de Eletrificação, à eletrificação rural e à indústria pesada de
equipamentos elétricos. A maior parte das iniciativas relacionadas com a exploração de energia
elétrica seria financiada pelo capital privado, inclusive estrangeiro, reservando-se ao Estado um
papel suplementar de amparo e estímulo às empresas concessionárias (CACHAPUZ et al., 2006).

Ainda em Cachapuz et al. (2006), autor destaca que os estudos realizados pelo Conselho do
Desenvolvimento, o consumo de energia elétrica no país passaria, em números redondos, de 13 mil
GWh em 1955 para 23 mil GWh em 1960 e 36 mil GWh em 1965. A taxa de crescimento médio
no período 1955-1965 seria, portanto de 10,7% anuais. Para atender a esse expressivo incremento
de demanda, a potência instalada deveria sofrer uma sensível ampliação. Tomando por base a
capacidade instalada de 1956, que era de 3.491.000 kW, o Plano de Metas estipulou um total de
5.194.000 kW para 1960 e 8.255.000 kW para 1965, o que correspondia a uma taxa de crescimento
médio anual de 10% entre 1957 e 1965.

Figura 3 – Principais investimentos em geração de eletricidade (conclusão ou ampliação de unida-
des já existentes) no Brasil de 1945 a 1962

Fonte: Martins (2009) baseado no trabalho de Cachapuz et al. (2006).

Como pode ser analisado na Figura 3 após a mudança jurídica proposta por Vargas, o
nordeste conseguiu reduzir os custos de produção abandonando as termelétricas com alto custo
passando sua matriz prioritariamente para hidrelétricas, outros problemas ainda assolavam a região,
mas a partir deste ponto os custos com energia foram competitivos com o restante do Brasil.

Segundo CACHAPUZ et al. (2003), na época, por muitos especialistas, como a maior obra
da engenharia nacional, usina de Paulo Afonso — a Paulo Afonso I — foi oficialmente inaugurada
em janeiro de 1955. a primeira casa de força, equipada com três unidades de 60.000 kW de potência
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cada uma, duas delas em operação desde dezembro de 1954 e a terceira a partir de setembro
de 1955. A somente das duas primeiras unidades de Paulo Afonso duplicaram a disponibilidade
energética da região Nordeste, transformação que alterou na época a percepção da população em
relação à disponibilidade energética, visto que antes de Paulo Afonso as termelétricas a diesel
não conseguiam gerar com estabilidade e quedas eram frequentes no sistema. Ainda em 1954, as
primeiras linhas de transmissão, destinadas a Recife, Salvador, Aracaju, Maceió e João Pessoa,
foram concluídas. Na região Nordeste, a partir de 1965, foi possível transmitir energia de Paulo
Afonso até Fortaleza por meio de extensas linhas em 230 kV.

Entre 1963 e 1973, o peso da Chesf cresceu. No fim do período, suas usinas somavam
1.523 MW de potência instalada — ou seja, cerca de 94% do parque elétrico nordestino. No último
ano, a empresa encampou a Cohebe, integrando a seu sistema a usina Boa Esperança (Pres. Castelo
Branco), em Guadalupe (PI) e São João dos Patos (MA), com duas unidades de 54 MW, e a usina
Funil, com 30 MW. Mas seu grande impulso resultou da expansão do próprio complexo de Paulo
Afonso: em dez anos, sua potência instalada passou de 310 MW para 1.092 MW (CACHAPUZ et
al., 2003).

A estrutura produtiva do Nordeste mudou completamente com a chegada da Chesf, com
relação a custos de produção e a possibilidade de novas indústrias se instalarem na região. Oliveira
e Silva (2019) destacou que empresas como Farbasa, Salgema, Caraíba Metais, Alcan, Copene,
entre outras, se transformaram em consumidores especiais e compram a energia diretamente da
CHESF. As distribuidoras estaduais, que ficaram com a função de revender a energia para os
consumidores residenciais e indústrias de pequeno porte, alterando a dinâmica drasticamente do
Nordeste e criando cada vez mais oportunidades nos centros urbanos.

5 Conclusão

O artigo pretendeu mostrar a importância da engenharia jurídica no desenho e construção
de mecanismos institucionais, pois eles podem promover tanto uma dinâmica de desenvolvimento
com ciclos de retroalimentação positiva, quanto negativa; produzindo armadilhas que, em lugar de
solucionar, aprofundam ainda mais os problemas.

Apontamos no texto que a engenharia jurídica relacionada à constituição de 1891 —
orientada por princípios, como o do federalismo competitivo, inadequados para o país naquele
momento se o objetivo fosse um desenvolvimento nacional — produziu normas institucionais
que dividiram o país em duas dinâmicas de desenvolvimento: uma dinâmica que funcionava na
base do princípio de retroalimentação positiva, que se deu no Sudeste, e outra de retroalimentação
negativa, por não contar com uma estrutura de mercado eficiente. É como se o objetivo do desenho
institucional fosse exatamente esse, o de promover um desenvolvimento desigual, que concentrasse
os esforços de desenvolvimento em uma região sob uma dinâmica de desenvolvimento, enquanto
a outra estaria funcionando como reservatório de mão-de-obra barata para suprir a escassez de
mão-de-obra para o processo de desenvolvimento da região escolhida, o Sudeste. Assim, tal desenho
institucional teria sido bem-sucedido, cirando um novos país denominado de Belíndia, com o qual
até hoje o país original tem que conviver.

O artigo também pretendeu mostrar a contribuição do governo Vargas por construir uma
constituição com objetivos explícitos, relativizando o princípio da livre iniciativa com o princípio
do interesse comum, para empreender um projeto de transformação de uma sociedade agrária
numa sociedade industrial com uma renovação das normas constitucionais para se deslocar de um
modelo de Estado propriamente liberal para um outro Estado liberal que denominamos de Estado
Mercantilista, portanto, de um federalismo competitivo para um federalismo cooperativo.
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Este Estado não se pretendia intervencionista, mas regulamentador e coordenador para
aproveitar o potencial que cada unidade federal poderia contribuir para o interesse coletivo, vocaci-
onado para industrialização e que tem a ciência como instrumento para elaboração do planejamento
dos projetos. Mostramos como essa ideia foi plenamente aplicado no projeto de construir a infraes-
trutura essencial de um sistema elétrico nacional que fizesse um aproveitamento racional das bacias
hidrográficas brasileiras. A intervenção no domínio econômico do Estado de Vargas só se dava por
razões técnico-administrativos, como aconteceu com a proposta da construção da usina de Paulo
Afonso, que não apresentava as condições técnico administrativas demandas pelo Código de Águas,
as demais foram delegadas para os estados com condições apropriadas para esse empreendimento.
Furtado errou ao dizer que o desenvolvimento econômico industrial foi espontâneo, o conjunto das
normas constitucionais e infraconstitucionais deste período são evidências dessa afirmação errônea
por parte dele.
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